
Uma coleção das suas receitas familiares favoritas

    natalinasO livro de 
receitas



Comida é sinônimo de vida familiar. As receitas tradicionais de uma família são 

frequentemente passadas de uma geração para a outra. Elas são um elo para 

o nosso passado, e nos permitem manter uma conexão especial com nossos 

antepassados e história familiar.

Sabe aquele prato especial da vovó? Ou aquele “segredo” no molho do macarrão 

do seu tio, que só a família conhece? As refeições podem nos levar a um 

verdadeiro túnel do tempo de sensações há muito esquecidas. Um determinado 

prato pode nos fazer lembrar de encontros familiares, nossos antepassados ou no 

conforto do lar.

Quer uma receita tenha sido passada há cinco gerações, quer seja uma 

nova receita, cada refeição em família conta um pouco de nós mesmos. Nós 

aprendemos sobre a vida dos nossos familiares, como eles eram e como viveram e 

ela até nos ajuda a entender o amor que sentimos por certos alimentos.

Receitas - e as histórias por trás delas - são apenas uma outra maneira de olhar 

para trás e lembrar de nossos antepassados e suas histórias. Eles evocam 

memórias que nos são especiais e ajudam a preservá-las para as gerações futuras. 

Afinal são os antepassados, que vieram antes de nós, que trilharam o caminho 

para sermos o que somos hoje.

É com alegria que compartilhamos algumas das histórias pessoais dos nossos 

usuários e suas receitas, nas próximas páginas. Estas receitas representam famílias 

ao redor do mundo, no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha, na 

Holanda e muito mais! 

Esperamos que goste de preparar estas receitas e de ler as histórias por trás de 

cada uma delas.

Desejamos a você e a sua família Boas Festas!

Equipe MyHeritage



Entradas / Acompanhamentos / Saladas

Salada de cranberry e laranja

Picles de pepino da Vovó Gert

Batata-Doce de Ação de Graças

Smoothie do Papai Noel

Salada de ovo
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Salada de cranberry e laranja 
Por Beth Page, Estados Unidos

Eu encontrei esta receita de salada de laranja e cranberry em um livro de receitas, que minha 
avó deu a minha mãe, em algum Natal passado. Esta receita foi preparada pela primeira vez 
quando fiz 14 anos e, desde então, ela esteve presente em cada Natal. Eu sempre faço uma 
receita dupla, para termos o suficiente para comer com sanduíches de peru. Espero que sua 
família goste desta salada, tanto quanto a minha.

1.	 Misture	as	cranberries,	maçã,	laranja	e	açúcar	no	processador	de	alimentos.	Misture	bem.	Deixe	
repousar	por	15	minutos.

2.	 Colocar	a	gelatina	em	uma	tigela.	Adicione	a	água	fervente	e	mexa	até	a	gelatina	se	dissolver.	
Deixe	esfriar	um	pouco.

3.	 Junte	a	mistura	de	cranberry	e	nozes	à	tigela	e	misture.
4.	 Espalhe	uniformemente	em	uma	forma	grande	ou	em	potinhos	individuais.	Deixe	esfriar	até	

endurecer.	Desenforme	antes	de	servir.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

2 xícaras (cerca de 200g) de cranberries frescas
1 maçã média, descascada e cortada em cubos
1 laranja média, descascada, sem sementes e picada
3/4 xícara (150g) de açúcar
1 pacote de gelatina vermelha
2/3 de xícara (160ml)  de água fervente
½ xícara de nozes picadas

Beth Watters Page
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Picles de pepino da Vovó Gert

Esta receita é especial para mim, uma vez que ela vem sido passada de geração em geração, na minha família. Minha 
mãe ainda prepara os picles da mesma maneira que sua mãe, Gertrude Washburn. Para ajudá-la eu sempre vou para 
sua casa em New Hampshire, já que agora ela está com 80 anos. Estes picles não podem faltar na nossa ceia de Natal, 
ou em festas familiares. Como eu acabei de festejar meu 60º aniversário, ainda tenho um vidro deles na minha geladeira. 
Eu também costumo embalá-los para dar de presente. E eles são realmente um presente. Eu penso em minha avó cada 
vez que abro a porta da geladeira e os vejo lá dentro.
Minha mãe ainda se lembra do tempo em que ela voltava da escola e via sua mãe preparando os picles, no fogão a 
lenha, com todas portas e janelas abertas para esfriar a cozinha. É legal pensar em como isso nos dá uma ideia de como 
era a vida em uma fazenda, no norte de New Hampshire, em 1940. Meus familiares não tinham telas de proteção nas 
janelas e os vizinhos criavam abelhas. Assim, a nossa cozinha vivia cheia de abelhas. Elas adoravam o cheiro dos picles. 
Como não tinha muito o que fazer, minha avó simplesmente deixava as portas e janelas abertas e as abelhas acabavam 
indo embora quando os frascos eram selados e guardados. Os picles eram sempre um ingrediente dos sanduíches que 
fazíamos com fatias de pão caseiro e manteiga doce.

Por Jonathan Moren, EUA

1.	 Lavar	os	pepinos.
2.	 Cortar	as	pontinhas	e	descascar	cada	pepino.
3.	 Cortar	no	sentido	do	comprimento,	e	retirar	as	sementes	com	uma	colher	arredondada.
4.	 Cortar	em	3	pedaços,	no	comprimento	e	cortar	cada	pedaço	em	metades	no	sentido	do	comprimento,	

depositando-os	em	uma	tigela	grande.
5.	 Quando	uma	camada	tiver	cerca	de	2	cm	de	profundidade,	polvilhe	uma	colher	de	sopa	de	sal.	Não	lavar	os	

pepinos,	eles	serão	lavados	posteriormente.	Colocar	um	peso	em	cima	dos	pepinos:	um	prato	de	jantar	e,	sobre	
ele,	frascos	com	água.	Deixar	tudo	em	um	lugar	fresco	e	deixá-los	descansar	durante	a	noite.

6.	 No	dia	seguinte,	despejar	tudo	em	um	escorredor	e	lavar	com	água	fria	para	enxaguar	o	sal.	Deixar	escorrer	na	
pia	enquanto	preparar	os	frascos	e	fazer	a	calda.	

7.	 Para	preparar	os	frascos:	lavar,	ferver	e	secar	os	frascos	e	tampas.	
8.	 Uma	vez	escorrido,	separar	os	pepinos	por	tamanhos.	Coloque-os,	de	acordo	com	o	que	separou,	em	duas	

panelas	grandes	e	despejar	água	fervente	sobre	eles,	de	modo	que	fiquem	cobertos.	Após	ferver	a	água,	
desligar	o	fogo.	Deixar	os	pepinos	nesta	água:	cerca	de	duas	horas	para	os	pepinos	maiores	e	menos	tempo	
para	os	menores.	Fique	de	olho	neles,	se	os	pepinos	ficarem	muito	tempo	na	panela,	eles	ficarão	muito	moles.	
Eles	devem	ficar	firmes	e	translúcidos.	Escorrer	bem,	esperar	esfriar	e	transferir	para	os	frascos	previamente	
preparados.

9.	 Faça	um	saco	de	especiarias	(embrulhados	em	gaze)	com	cravo	e	canela.
10.	Ferver	o	açúcar	e	vinagre	de	maçã	até	dissolver	o	açúcar	e	engrossar	(cerca	de	cinco	minutos,	fica	uma	

consistência	de	xarope).
11.	Adicione	1	xícara	deste	xarope	e	o	equivalente	a	um	pote	de	pepinos	frios	em	uma	panela	e	cozinhe	até	que	as	

bordas	fiquem	transparentes.
12.	Adicione	três	ou	quatro	pedaços	de	tempero	do	saco	de	tempero	para	a	jarra.	Repita	o	procedimento	até	acabar	

o	pepino.
13.	Coloque	uma	toalha	sobre	o	balcão.
14.	Leve	os	pepinos	de	volta	para	os	frascos	e	cubra	com	a	calda.
15.	Bata	o	frasco	levemente	na	toalha	para	expulsar	as	bolhas	de	ar.	Passe	uma	faca	de	mesa	em	torno	do	

perímetro	dos	frascos	para	remover	as	bolhas	de	ar,	limpe	o	frasco	e	feche	bem.
16.	Deixe	esfriar	lentamente,	enrolados	em	uma	toalha.	Verifique	as	vedações.	Não	processar	em	banho-maria.	

Limpe	a	parte	externa	dos	frascos	resfriados	e	armazená-los	em	um	lugar	fresco	e	escuro.

Modo de Preparo:

Ingredientes:
Pepinos amarelos maduros (ou a parte   
     branca da casca de melancia)
1 colher de sopa de sal por camada
água
8 xícaras (1760g) de açúcar mascavo

2 xícaras (470ml) de vinagre de maçã
2 colheres de sopa de cravos 
(inteiros)
2 colheres de sopa de 
canela em pau 
(quebrada em pedaços)
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Batata-Doce de Ação de Graças
Por Irene Jeppsen, EUA

Esta é a receita de batata-doce servida por minha avó Lera Clark Maughan (1889-1974]. Ela foi uma excelente 
cozinheira e super criativa, como prova esta receita inventada por ela. Minha mãe Alice Maughan Neilson 
também preparava assim este prato típico do feriado de Ação de Graças. Ele é uma versão light das batatas-
doces super calóricas que são normalmente servidas durante este feriado.

Minha avó cresceu em um tempo em que se trabalhava duro. Ela aprendeu desde cedo a se virar com o que 
tinha, e a ser comedida.

Ela e meu avô, J. R. Maughan, criaram uma grande família em uma fazenda, no Estado americano de Idaho. 
Foi durante a Grande Depressão, quando muitos alimentos eram racionados. Havia escassez de muitos 
alimentos, mas minha avó fazia uso de tudo, nunca desperdiçava nada, ela cortava e repaginava roupas 
velhas, que viravam tapetes coloridos. Ela preservava os produtos da sua horta secando-os ao sol ou 
transformando-os em compotas e conservas.

Açúcar era muito racionado naquela época e esta receitava combina com a escassez que então reinava. Ela 
fazia 25 pães, deliciosos, tanto é que seus filhos o apelidaram de o “melhor pão do mundo” usando apenas 
1/2 tablete de fermento para pão! Os verões eram especialmente trabalhosos para ela, já que ela preparava 
refeições para alimentar a família toda, mais a mão de obra extra, contratada durante a safra de grãos.

Sua culinária criativa foi passada para a sua filha Alice, e continua com os bisnetos de Lera. Nenhum de nós 
precisa de uma receita ou de misturas prontas para cozinhar uma refeição deliciosa.

1.	 Cozinhe	as	batatas-doces	inteiras;	descasque	e	amasse-as	bem	em	uma	tigela.
2.	 Adicione	açúcar,	manteiga	e	suco	de	limão.
3.	 Faça	bolinhas	moldando	as	batatas	em	volta	dos	marshmallows.
4.	 Refrigere	por	1	hora	para	firmar	bem.
5.	 Mergulhe	as	bolinhas	nas	claras	de	ovos	e	em	seguida	passe	nos	flocos	de	milho	(cornflakes).
6.	 Asse	as	bolinhas	em	forno	pré-aquecido	(180°C)	forno	até	ficar	bem	quente	(de	5-15	minutos,	

dependendo	do	seu	forno).	Os	marshmallows	vão	derreter	por	dentro.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

5 batatas-doces médias
2 colheres de sopa de açúcar
2 colheres de sopa de manteiga
1 colher de chá de suco de limão
6 marshmallows grandes
2 claras de ovo ligeiramente batidas
2 xícaras (40 g) de flocos de milho 
   triturados

Esta foto foi tirada nas bodas de ouro dos meus avós J. R. e Lera 
Maughan em 1959. Alice está na parte de trás, à esquerda.
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Smoothie do Papai Noel 
Por Denie Kazan, Holanda

Este batido irá aumentar seu nível de energia durante as festas de final de ano e fará você 
cantar músicas de Natal durante todo o dia. Esta receita está na minha família há três 
gerações, e é servido ao longo do ano nas nossas reuniões de família, especialmente durante 
os feriados. É muito fácil de fazer e muito saudável. 

1.	 Lave	as	framboesas	em	água	fria.
2.	 Descasque	a	manga,	remova	o	caroço,	e	corte-a	em	pedaços	pequenos.
3.	 Lave	e	pique	as	folhas	de	hortelã.
4.	 Descasque	as	bananas	e	corte-a	em	pedaços.
5.	 Adicione	todos	os	ingredientes	no	liquidificador	e	misture	até	ficar	homogêneo.	Isso	leva	cerca	de	

30-40	segundos.	
6.	 Adicione	o	suco	de	laranja	e	consuma	dentro	de	20	minutos.	Divirta-se!

Modo de Preparo:

Ingredientes:

1 punhado de framboesas
1 banana
1 manga
Algumas folhas de hortelã
1 colher de chá de sementes de chia
3/4 xícara (200 ml) de suco de laranja
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Salada de ovo
Por Elisabeth Karlsson, da Suécia

Em nossa família, temos uma receita que é passada de geração para geração, mas eu 
acho que ela deve ter mudado um pouco ao longo dos anos, pois não acho que os meus 
antepassados já tivessem acesso a anchovas lá em 1900 e bolinha. Todo mundo gosta de 
comer esta salada de ovos, mas quando as crianças vão comer conosco, eu geralmente 
deixo as alcaparras de lado. Faço a salada sempre com um dia de antecedência, para 
realçar os sabores.

1.	 Bata	a	nata	fresca	até	virar	um	chantilly.
2.	 Ferva	os	ovos	e	deixe	esfriar.	Pique	a	cebola,	

ovos	e	anchovas,	e	misture-os	com	o	creme	de	
chantilly.

3.	 Tempere	com	sal	e	pimenta	e	um	pouco	da	
água	salgada	da	lata	de	anchovas.	Adicionar	
alcaparras,	se	desejar.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

6 ovos cozidos picados
1/2 xícara (125g) de anchovas (picadas)
1 cebola picadinha
3/4 xícara (200 ml) de nata fresca 
    (para chantilly)
Sal, pimenta e água salgada da lata de
    anchova.
1 colher de sopa de alcaparras picadas 
   (opcional)



Pratos Principais

Sanduíche “Sloppy Joe”
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Salsichão de Natal

Omelete da bisa

Torta do Capitão (Kaptajnens 
Tærte)

Peru recheado

Bacalhau de Natal 

Bolo de Macarrão
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Sanduíche “Sloppy Joe”
Por Dan Starkey, EUA

1.	 Frite	a	carne	moída	em	uma	frigideira	grande,	cozinhe	até	que	doure	e	escorra	o	líquido.
2.	 Adicione	a	lata	de	sopa	inteira	à	frigideira	de	carne	moída	e	deixe	apurar	até	que	já	não	pareça	

mais	uma	sopa.
3.	 Adicione	a	mostarda,	e	continuar	apurando	este	molho	na	frigideira.
4.	 Ele	está	pronto,	quando	o	molho	estiver	encorpado	o	suficiente	para	espalhar	com	uma	colher	em	

um	pão	de	hambúrguer.
5.	 Adicione	condimentos	e	opcionais	a	gosto,	mas,	por	favor	...	experimente primeiro.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

½ quilo de carne moída
1 lata de sopa pronta de frango
2 colheres de sopa de mostarda, a gosto
Opcional: sal, pimenta, cebola, arroz cozido, salsa, pimentão

Quando eu era jovem, esta era a receita de sanduíche 
preferida da minha família. Eu não sei a origem, 
mas eu já passei esta receita para muitas outras 
pessoas, ao longo da minha vida. Engraçado que 
esta receita parece diferente dos sanduíches Sloppy 
Joe tradicionais. Provavelmente porque não leva 
ketchup ou nada vermelho. Mas para minha família 
este molho caseiro sempre foi muito mais saboroso 
do que qualquer produto comercial, cheio de ketchup. 
O momento perfeito para servir este sanduíche é logo 
após as festas de final de ano, como o dia depois do 
Natal ou Dia de Ano Novo, de preferência assistindo 
um bom jogo na TV.
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Sopa de ovos e queijo
Por Lynne A. Nathan, Austrália

Meu pai, Ron Higson, cozinhava muitas vezes esta receita, em nossa casa. 
Ninguém nunca ensinou minha mãe, Bette, a cozinhar. Um dia ela teve a ideia de descascar batatas 
na parte da manhã para acelerar o preparo do jantar, quando ela chegasse em casa do trabalho. 
As bolas pretas que ela viu quando entrou na cozinha, não eram o que ela esperava... Enquanto a 
minha mãe estava no hospital, tendo o nosso irmão mais novo (eu tinha 9 anos e minha irmã 7) o 
meu pai preparou o jantar à noite. Nós “amamos” o jantar. Sopa de ovos e queijo. Nós dissemos a 
ele que tinhamos adorado o prato. Ele pensou que nós adoramos mesmo. E é por isso que anos 
mais tarde não quisemos comer esta sopa quando ele se ofereceu para cozinhar para nós. Ele fez a 
mesma sopa,  todas as noites, enquanto nossa mãe ficou no hospital... Nós pensamos que ele não 
sabia cozinhar nada e não queríamos magoá-lo.

Agora, no entanto, eu amo esta receita. É muito rica, de queijo, aromática e saborosa. Para mim é 
comida típica de casa, fresca no verão ou quente no inverno. Como um abraço cheio de carinho. 
Use qualquer queijo, mesmo que esteja bem seco ou começando a embolorar. Não importa, 
contanto que você tenha uma garrafa de leite e alguns ovos.

1.	 Refogue	cebola	picadinha	na	manteiga.
2.	 Adicione	a	farinha,	para	fazer	o	molho	bechamel	e	adicione	leite	aos	poucos,	mexendo	sempre.	Caso	

forme	alguma	bolinha,	ela,	provavelmente,	será	dissolvida	graças	aos	pedaços	de	cebola	no	molho.
3.	 Misture	os	ovos	batidos	e	queijo	ralado.
4.	 Adicione	um	pouco	de	sal,	se	o	queijo	tiver	um	gosto	fraco,	e	muita	pimenta	ralada	na	hora.
5.	 Mexa	até	engrossar	a	sopa.	Se	você	optar	por	adicionar	diferentes	quantidades	de	ovos	e	queijos,	

ela	vai	se	tornar	ou	mais	espessa,	com	pedaços	maiores	de	queijo	e	ovo,	ou	ela	vai	ser	mais	leve,	
cremosa	e	delicada.

6.	 Uma	pitada	de	cebolinha	ou	salsinha	picada	por	cima	é	o	meu	toque	final,	mas	é	opcional.	Meu	
pai	não	adicionava	qualquer	um	dos	modernos	refinamentos	decorativos.	Sirva	com	pãezinhos	ou	
torradas.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

1 cebola bem picadinha
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de chá de farinha
Leite
2 ovos batidos
2 xícaras (240g) de queijo ralado
Sal e pimenta a gosto
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Entrada Perfeita da Mamãe Sandy
Por Bob Solomon, Canadá

Esta receita foi inventada por minha esposa Sandy há 35 anos e temos repetido a dose 
várias vezes desde então, também como presentes de Natal. Todo mundo adora. Todos os 
legumes e o gostinho defumado lhe conferem um sabor único. Vai muito bem com torradas, 
ou queijo, ou mesmo como um molho rápido para massas.

1.	 Coloque	azeite	e	vinagre	em	uma	panela	grande	
e	aqueça.	Adicione	as	cebolas	e	a	couve-flor.	
Deixe	ferver	e	cozinhe	por	cerca	de	10-15	minutos,	
mexendo	frequentemente	para	garantir	que	não	
queime.

2.	 Adicione	azeitonas,	cenoura,	pimentão,	picles	e	
cogumelos.	Misture	bem.

3.	 Em	uma	panela	separada	aqueça	o	ketchup,	a	
massa	de	tomate,	a	fumaça	de	Hickory,	e	o	molho	de	
pimenta.	Adicione	à	mistura	de	vegetais.

4.	 Cozinhe	em	fogo	baixo	por	20-25	minutos,	mexendo	
sempre	para	garantir	que	não	queime	no	fundo.	

5.	 Adicione	sal	a	gosto.
6.	 Encha	os	potes	de	conservas.
7.	 Ponha	tudo	na	enlatadora	e	processe	em	banho-

maria	por	20	minutos.

Modo de Preparo:

Ingredientes (rende 12 - frascos de 500 ml):

2 xícaras + 1 1/2 colher de sopa (500 ml) de azeite 
extra-virgem
1/2 xícara (125 ml) de vinagre branco
1 kg de cebola picada
1 couve-flor (450g), finamente picada
1 cenoura grande ralada e picada
½ kg de pimentões verdes ( aprox. 6-7 pimentões), 
picados
3 latas de cogumelos fatiados, picados
1 vidro de (945ml) picles, picados

360ga de azeitonas pretas, descaroçadas e 
picadas
360g de azeitonas verdes picadas
1 vidro de (cerca de 900ml) ketchup
2 latas pequenas de extrato de tomate
1 colher de chá de fumaça de Hickory (liquid 
hickory smoke) (que dá o gosto defumado ao 
prato)
1 colher de chá de molho de pimenta
1 colher de sopa de sal
12 frascos de conservas (esterilizados)
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Toad in the Hole (rã no buraco)
Por Jennifer Bruce, no Canadá

Eu sou uma canadense que deixou Newcastle on Tyne em 1966, porque o meu pai 
encontrou trabalho apor aqui, o que era difícil de se conseguir naquela época. Minha mãe 
tinha muito carinho por esta receita, entre as muitas que ela passou para nós. A rã no buraco 
era uma das prediletas.

1.	 Misture	a	farinha	e	o	sal	e	faça	um	buraco	no	centro.
2.	 Colocar	o	ovo	no	centro	e	misturar	com	a	farinha.	Aos	poucos,	vá	adicionando	um	pouco	de	leite	até	

que	a	farinha	esteja	umedecida.
3.	 Reservar	o	resto	do	leite.
4.	 Bata	bem	a	massa.	Adicione	o	leite	restante.	Deixe	repousar	a	massa.
5.	 Mergulhe	as	salsichas	em	água	fervente	por	três	minutos,	em	seguida,	retire	a	pele	delas.
6.	 Derreta	a	gordura	em	uma	assadeira	e,	usando	oito	salsichas,	arrume	as	salsichas	na	mesma,	em	

seguida,	despeje	a	massa	sobre	elas.
7.	 Asse	em	forno	médio-alto	(220C)	por	30	minutos.	A	massa	deve	ficar	um	marrom	dourado.
8.	 Corte	a	“rã”	em	4-6	pedaços.	Sirva	quente.	(Sugestão:	aqueça	o	prato	de	servir.)
9.	 Um	ingrediente	adicional,	para	ser	acrescentado	antes	de	despejar	a	massa:	uma	colher	de	chá	de	

chutney	espalhado	levemente	sobre	as	salsichas,	ele	intensifica	o	sabor	do	prato	quando	servido.

Modo de Preparo:

Ingredients:

1/2 quilo de salsichas de porco
2 colheres de sopa de gordura
1/4 quilo de farinha (180g)
1/4 colher de chá de sal
1 ovo
1 xícara de leite (236ml)
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Salsichão de Natal
Por Kirsti Os Utne, Noruega

1.	 Tempere	a	carne	moída	com	sal	e	pimenta.
2.	 Amasse	a	carne	e	misture	em	um	processador	de	alimentos.
3.	 Moa	a	banha	e	a	carne	juntos	em	um	moedor	de	carne	(ou	

processador	de	alimentos),	pelo	menos	duas	vezes.	Tempere	
com	3	colheres	de	sopa	de	sal	e	1	colher	de	chá		 	 	
de	pimenta	por	kg	de	carne,	amassando	bem	e	passando	novamente	no	processador	de	alimentos.	
Desta	vez,	use	o	sausage	stuffer	(um	acessório	do	moedor	de	carne,	com	um	bico	para	encher	
linguiça)	e	encha	as	tripas	de	boi	com	a	carne.	

4.	 Quando	os	salsichões	estiverem	recheados,	e	amarrados	juntos,	pendure-os	para	secar	em	um	local	
frio	(mas	não	podem	congelar),	protegido	de	insetos	e	vire-os	várias	vezes	ao	dia,	para	secar.	Eles	
devem	ser	pendurados	em	uma	haste	coberta	com	papel	de	cozinha.	Quando	os	salsichões	estiverem	
suficientemente	secos,	eles	podem	ser	defumados.

5.	 Caso	você	conheça	alguém	com	equipamento	próprio	para	defumar,	use	chips	de	bétula	e	gravetos	
de	zimbro	para	defumar	os	salsichões,	por	aproximadamente	uma	hora	e	meia.	Deixe	as	mesmas	em	
repouso	por	aproximadamente	12	horas	antes	de	embalar	e	congelar.	Se	você	não	tiver	acesso	a	um	
equipamento	deste	tipo,	você	pode	pular	esta	parte.

Modo de Preparo:

Esta receita de salsichão de Natal vem sido passada de 
pai para filho há gerações, do lado paterno da família. 
Meus bisavós eram primos de segundo grau, o que 
tornou estas tradições ainda mais fortes: afinal ambos 
os lados mantiveram as mesmas tradições.

Essas salsichas são colocados sobre o pinnekjøtt 
(um prato norueguês tradicional a base de  costelas 
de carneiro) e servidas com caldo de carne, batatas, 
repolho roxo e purê de couve-nabo. De volta aos 
velhos tempos, quando as pessoas não tinham freezer, 
o salsichão era pendurado no sótão ou na despensa, 
ficando curtido com o tempo, este salsichão é 
conhecido na Noruega como spekemorr.

Ingredientes:

10 quilos de carne moída (carne de boi ou carne de porco)
2 quilos de banha
3 colheres de sopa de sal (por quilo de carne)
1 colher de chá de pimenta (por quilo de carne)

Meu marido Odd moendo a carne, enquanto eu 
Kirsti, assisto com os nossos netos Kasper e Eirik.

Aqui você pode ver nossa Ceia de Natal com salsichões e 
costelas de cordeiro etc. Nossa filha Anna Rebecca quase 

que não aparece nesta foto. Mas você pode ver meu 
marido Odd, meu filho Ole Kristian e seu filho Nikolai.
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Omelete da bisa
Por Ann-Louise Lundkvist, Suécia

Minha bisavó materna sempre foi fã 
de omelete. Ela costumava fazê-las 
antes do Natal, mas também no dia 
seguinte, para comer com as sobras 
do presunto de Natal. Eu continuei com 
esta tradição familiar.

.	1 Misture	os	ovos,	o	leite	eo	sal	e	despeje	em	uma	assadeira	untada	pequena.

.	2 Adicionar	fatias	de	tomate	por	cima	e	leve	ao	forno	por	20	minutos.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

6 ovos
400 ml de leite
1 colher de chá de sal
1-2 tomates em rodelas
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Torta do Capitão (Kaptajnens Tærte)

Por Joergen Larsen, Dinamarca

1.	 Unte	uma	assadeira	quadrada	com	margarina.
2.	 Abra	a	massa	folhada	em	um	quadrado,	usando	um	pouco	de	farinha	para	que	a	massa	não	grude.	

Você	vai	precisar	de	massa	suficiente	para	ser	utilizada	na	parte	inferior	da	torta	e	para	cobrir	o	
recheio.

3.	 Coloque	metade	da	massa	no	fundo	da	assadeira.
4.	 Faça	o	recheio.	Em	uma	panela,	derreta	um	pouco	de	margarina,	adicione	tofu	picado	e	hidratado	em	

caldo	de	carne,	o	espinafre	e	os	cogumelos	e	refogue	tudo	por	cerca	de	6	minutos.	Deixe	esfriar	um	
pouco.

5.	 Adicione	os	ovos,	um	de	cada	vez,	e	mexa.
6.	 Adicione	as	cenouras	e	misture	a	farinha	e	especiarias.
7.	 Despeje	o	recheio	na	assadeira	e	adicione	as	fatias	de	queijo	por	cima.
8.	 Cubra	com	o	restante	da	massa	folhada.
9.	 Asse	na	parte	de	baixo	do	forno	a	225C	por	1	hora,	ou	até	que	a	parte	superior	esteja	em	um	tom	

marrom	dourado.
10.	Para	verificar	se	está	bem	cozido,	insira	um	palito.	Ele	deve	sair	limpo	se	a	torta	já	estiver	pronta.
11.	Retire	a	torta	da	assadeira	e	sirva	com	uma	salada.

Modo de Preparo:

Ingredientes (para 4 pessoas):

Massa folhada, descongelada
Margarina
1/4 xícara (50 g) de tofu picado e embebido em 2 cubos de caldo de 
legumes
450 g de espinafre picado ou inteiro
Uma caixa de cogumelos, picados
2 cenouras em cubos
6 ovos
4 colheres de sopa de farinha
5-6 fatias de queijo à escolha.
Temperos a gosto (tomilho, pimenta, sal, outros)
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Peru recheado
Por Petra Schween, Alemanha

Em 1988 eu fui para os EUA pela primeira vez. Meu ex-marido 
é de lá, e fomos visitar sua família na Pensilvânia. Sua mãe 
preparou o peru mais delicioso que eu já comi em minha vida.

Nosso casamento não sobreviveu, mas a receita sim. A receita 
que modifiquei um pouco do meu próprio jeito, foi aperfeiçoada 
ao longo dos anos.

Graças ao recheio, a carne não fica seca, mas super macia. O 
recheio é simplesmente perfeito. Na maioria das vezes, o recheio 
é a primeira coisa que acaba, especialmente se eu demorar 
muito tempo para cortar o peru. Tradicionalmente esta receita é 
servida no Natal, e eu acho que é maravilhoso ter uma tradição 
de família que meus filhos querem continuar a fazer.

1.	 Preaqueça	o	forno	a	150°C.
2.	 Corte	o	pão	em	cubos,	deixe	repousar	durante	a	noite	em	uma	tigela	grande.
3.	 Lave	o	peru,	limpe-o	com	toalhas	de	papel	e	tempere.
4.	 Derreta	a	manteiga	e	reserve.
5.	 Lave	e	corte	o	aipo,	e	adicione	à	tigela	grande.
6.	 Corte	a	cebola	e	acrescente	à	tigela	grande.
7.	 Acrescente	sal	e	pimenta,	especiarias,	a	manteiga	derretida,	e	tempere	a	gosto.
8.	 Encher	o	peru	com	este	recheio	e	feche	a	abertura	com	barbante	ou	palitos.	Se	sobrar	recheio	ele	

pode	ser	colocado	na	abertura	do	pescoço	do	peru	(feche	esta	abertura	também	com	barbante	ou	
palitos).

9.	 Coloque	o	peru	em	uma	assadeira	grande.	Asse	o	peru	no	forno,	durante	quatro	horas,	regando	com	
frequência.

10.	Em	uma	panela,	frite	em	um	pouco	de	óleo	as	cenouras,	o	alho-poró	e	a	cebola.	Adicionar	um	copo	
de	caldo	de	carne.	Retire	do	fogo.

11.	Para	fazer	o	molho,	retire	um	pouco	do	caldo	da	panela,	caso	contrário,	o	molho	fica	muito	forte.	
Adicione	cubos	de	pão	de	mel,	1	colher	de	sopa	de	cranberries,	e	misture	levemente	com	os	legumes	
salteados.

12.	Quando	o	peru	estiver	pronto	tire	o	recheio	e	coloque-o	em	uma	tigela	grande	e	sirva	como	um	
acompanhamento.	O	peru	é	servido	com	metades	de	pêra	em	conserva,	geléia	de	cranberries,	e	
outros	acompanhamentos	como	batatas,	milho	e	couve	de	bruxelas.

Modo de Preparo:

Ingredientes:
1 peru de 4 - 6 kg
1 pão
1 maço de aipo
125g de manteiga
1 cebola
Sal, pimenta, temperos a gosto
2 cenouras

1 alho-poró
1 cebola
1 colher de sopa de     
   Cranberries
1 lata de peras em calda
Pão de mel sem recheio
1 cubo de caldo de carne
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Bacalhau de Natal

Os ingredientes são tradicionais, mas a preparação é mais criativa.

Por Lourdes Polaina, Portugal

1.	 Corte	a	broa	em	cubos	pequenos,	adicione	água	quente	e	azeite	para	fazer	uma	papa	grossa,	tempere	
com	pimenta	moída	na	hora

2.	 Unte	uma	assadeira	grande	com	azeite	e	adicione	o	purê	de	batatas.	Disponha	por	cima	as	lascas	
de	bacalhau	e	a	couve	cozida.	Regue	com	bastante	azeite	e	tempere	com	alho	(opcional)	e	pimenta	
moída	na	hora.

3.	 Coloque	a	papa	de	broa,	cobrindo	bem	a	couve.
4.	 Coloque	a	assadeira	em	forno	quente	(200°-220°C)	por	aproximadamente	20	minutos,	até	que	a	

crosta	esteja	dourada.	

Depois	me	diga	se	não	é	maravilhoso!

Modo de Preparo:

Ingredientes:

Bacalhau cozido (já dessalgado) em lascas
Purê de batatas, preparado à sua própria maneira
Couve cozida
Alho, azeite, pimenta moída na hora
Broa de milho (comprada 1 ou 2 dias antes)



19

1.	 Cozinhar	bem	o	macarrão,	escorrer	e	enquanto	quente	adicionar	o	leite,	o	queijo,	a	manteiga	e	a	carne	
misturando	bem.	

2.	 Depois	de	morno,	misturam-se	os	ovos	mal	batidos.	Untar	uma	forma	redonda,	forrada	com	papel	
manteiga	e	coloque	a	mistura.

3.	 Assar	em	banho-maria	com	a	forma	tampada	para	não	corar.	
4.	 Faça	à	parte	um	molho	com	camarões,	tomates,	cebola,	azeitonas		e	todos	os	temperos	à	gosto.	
5.	 Retira-se	o	bolo	da	forma	e	rega-se	com	o	molho.	Servir	quente.

Bolo de Macarrão
Por Apparecida Fernandes Xavier, Brasil

Ingredientes:

Modo de Preparo:

½	kg	de	macarrão	(talharim)
8		ovos	
2	colheres	de	sopa	de	manteiga	
1	prato	de	chá	de	queijo	ralado	
1	prato	de	chá	de	carne	moída		
			preparada	como	para	pastel
1	xíc.	de	café	de	leite.

Estes dias estive  recordando os momentos agradáveis vividos nas reuniões de familia, em que 
comemorávamos a cada novembro o aniversário da Vovó Fifita e também das nossas reuniões, feitas no 
dia das mães e  no Natal. A Vovó Fifita, cujo nome era Josefina Xavier, era avó do meu marido, mãe do 
meu Sogro Carlos Xavier. Essas nossas reuniões eram maravilhosas, onde  a MATRIARCA era sempre 
homenageada por todos nós. Ela ficava assentada na cabeceira da mesa, que era o lugar da pessoa que 
consideávamos a mais importante da familia. As reuniões eram realizadas no salão da padaria Seleta do tio 
Antonio, para que coubessem todos  os familiares. Nossas tias levavam seus pratos tradicionais, para essas 
festas e assim tínhamos a oportunidade  de ver as qualidades da culinária de cada uma e podíamos degustar  
as iguarias  realmente feitas com as receitas de família. 
Dentre elas, as que mais me chamavam a atenção eram o BOLO DE MACARRAO feito pela Tia Rosalina e as 
rababanadas feitas pela minha Mãe Maria M.Fernandes, do livro de receitas da minha Vovó Carmem, que era 
espanhola. Foram momentos realmente inesquecíveis que vivemos como tradicional família mineira.



Sobremesas

Æblekage (torta de maçã 
dinamarquesa)

Pão belga e base para bolos

Pudim de uvas passas Mammaw

Cheesecake

Bolo Zebra

Bolo de trigo sarraceno da vovó

Fatias Trisinet – um prato 
tradicional da Idade Média

Rabanadas Espanholas

Receita de Biscoito de Natal



21

Æblekage (torta de maçã 
dinamarquesa)

Minha bisavó emigrou da Dinamarca para os EUA e levou 
com ela algumas receitas, que nós preparamos até hoje. A 
maioria delas são receitas de pratos natalinos, inclusive a 
sua versão especial de torta de maçã, chamada Æblekage. 
Este “bolo” é feito de farinha de rosca dourada na manteiga, 
disposto em camadas com molho de maçã adocicado.
Minha avó costumava preparar esta receita em uma forma 
de metal quadrada e ela tinha uma tábua de madeira que 
ela colocava em cima do bolo já montado (separada por 
uma folha de papel-manteiga), com uma grande pedra em 
cima da tábua para comprimir bem o bolo e endurecer.  Ao 
ver esta cena meia estranha, um dos seus vizinhos apelidou 
esta sobremesa de “pudim de pedra” e o nome pegou.

Depois da torta esfriar bem e endurecer, ela é cortada 
em quadrados e servida com chantilly e, o toque final 
escandinavo, uma colherada de geléia de amora.

Por Brad Owens, EUA

1.	 Esmague	biscoitos	maizena	para	fazer	2	xícaras	de	farinha.	Ou	esmague	torradas,	adicione	o	açúcar	e	
misture.

2.	 Derreta	a	manteiga	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio.	Quando	a	manteiga	começar	a	espumar,	
adicione	as	migalhas	de	biscoito	já	açucaradas	e	mexa	até	ficar	uniformeme.

3.	 Reduza	o	fogo		e	continue	a	mexer	só	até	as	migalhas	começarem	a	dourar.	Desligue	o	fogo	e	deixe	esfriar.
4.	 Em	uma	forma,	cubra	o	fundo	com	uma	fina	camada	de	migalhas	e	pressione	bem	para	a	massa	colar.	

Suavemente	espalhe	uma	camada	de	purê	de	maçã	sobre	as	migalhas.
5.	 Continue	colocando	camadas	alternadas	na	forma	até	que	todas	as	migalhas	e	o	purê	de	maçã	se	acabem,	

terminando	com	uma	camada	de	migalhas.	Colocar	uma	folha	de	papel	manteiga	sobre	a	camada	superior.
6.	 Corte	um	pedaço	de	papelão	para	caber	exatamente	na	forma	e	coloque-o	em	cima	do	papel	manteiga.	

Coloque	um	peso	de	sua	escolha	para	ajudar	a	comprimir	o	bolo,	enquanto	ele	repousa	na	geladeira	por	
várias	horas.

7.	 Desenforme	e	corte	em	quadrados.	Decore	com	chantilly	e	geléia	de	amora.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

2 xícaras de farinha de biscoito
1/2 xícara (120g) de manteiga
2 colheres de sopa (25 g) de açúcar refinado
2 1/2 xícaras (580g) de purê de maçã adoçado

Para servir: 
Chantilly
Geléia de amora

Ane Cathrine Dybbro, minha bisavó paterna, nascida 
em 1864, que emigrou para os EUA de Aalborg, 
na Dinamarca em 1884 e se estabeleceu com o 
marido em uma fazenda no sudeste do Nebraska. 
Sua filha, Anna Louise Jacobson, foi a minha avó e 
a pessoa que compartilhou esta receita comigo.
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Pão belga e base para bolos

Minha avó, Melina Bultot, emigrou da Bélgica para os EUA depois de 1900 e levou com 
ela muitas receitas (todas decoradas na ponta da língua). Uma das preferidas de todos 
nós, especialmente durante os festas de final de ano, era uma receita para base de bolo, 
que podia virar um pão doce maravilhoso, ou uma grande e espessa base para tortas. O 
preparo exige muita paciência, fermento fresco e uma área quente e úmida para a massa 
crescer. Ela costumava fazer direto umas duas ou três receitas conforme instruções abaixo.

Por Roger Bultot, EUA

1.	 Misture	a	água	quente	com	o	fermento	e	o	açúcar	e	deixe	descansar	por	10	minutos.
2.	 Derreta	a	manteiga,	deixe	esfriar,	em	seguida,	adicione	o	leite	e	junte	tudo	à	mistura	de	fermento.
3.	 Bata	as	gemas	suavemente	e	adicione-as	à	mistura	de	leite,	manteiga	e	fermento.
4.	 Em	uma	grande	tigela,	misture	o	sal	e	a	farinha.
5.	 Aos	poucos,	adicione	os	ingredientes	molhados,	sovando	bem	a	massa,	com	a	mão.	Deixe	crescer	em	um	

local	quente	e	úmido,	coberto	com	uma	toalha,	até	pelo	menos	dobrar	de	tamanho	(1-2	horas).
6.	 Trabalhe	a	massa	novamente	e	sove	por	mais	15	minutos.
7.	 Se	usar	esta	receita	para	fazer	o	pão,	forme	dois	pães	redondos,	e	deixe	crescer	novamente	até	dobrar	de	

tamanho.
8.	 Se	preferir	usra	como	como	base	para	uma	torta,	abra	a	massa	e	cubra	uma	assadeira	redonda	para	tortas,	

untando	antes	com	manteiga.	Use	qualquer	fruta	fresca	-	maçãs,	pêssegos,	ameixas,	etc,	para	rechear	a	
torta.	Minha	avó	sempre	deixava	a	massa	crescer	um	pouco	antes	de	adicionar	a	fruta.	Cubra	o	recheio	
de	frutas	com	a	massa	(corte	a	massa	em	tirinhas,	para	dar	um	efeito	especial).	A	receita	rende	massa	
suficiente	para	fazer	três	ou	quatro	tortas,	dependendo	da	espessura,	portanto,	planeje	os	recheios	de	
acordo.	Minha	avó	fazia	às	vezes,	um	recheio	a	base	de	ovos	e	leite,	em	vez	das	frutas,	mas	a	receita	exata	
para	esta	variante	se	perdeu.

9.	 Asse	os	pães	ou	tortas	em	um	forno	pré-aquecido	(180°C)	por	30-45	minutos,	até	dourar.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

1/2 xícara (120ml) de água quente
1 xícara (200g) de açúcar
1/2 xícara (120ml) de água
115g de manteiga (sem sal)
4 xícaras (480g) de farinha
1 colher de chá de sal
4 gemas de ovo batidas
Leite integral: 3 colheres de sopa
Fruta para tortas
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Pudim de uvas passas Mammaw

Por Jacke Eckel, EUA

Esta é uma receita que fazemos todos os anos. Primeiramente era feita pela minha avó e pela minha sogra e depois pela 
minha mãe. Agora sou eu a “dona da receita”.
Quando os menonitas chegaram ao Kansas em 1874, cada família podia trazer os seus pertences em um único baú 
cada (os menonitas eram alemães oriúndos da Rússia, que haviam deixado a Alemanha, um século antes, quando os 
alemães queriam convocá-los para o exército para lutar).
Eles levaram consigo videiras e algumas passas, e, é claro, o item pelos quais eles são mais conhecidos no Kansas - 
sementes de trigo vermelhas, já que eles haviam sido produtores de trigo na Rússia, na aldeia de Alexanderwhol.
Lembro-me de minha avó contar quantas pessoas estariam na mesa para ter certeza que todos teriam, pelo menos, 
duas unidades do pudim para comer com a sua refeição. Pensando agora, eu posso ver claramente, 4-6 travessas dos 
pudins, na sua cozinha.
Nas reuniões de família na década de 1940 (ainda me lembro de algumas delas quando eu ainda era criança), várias tias-
avós traziam uma travessa da receita. Mesmo na década de 1990 e 2000 eu continuei com a tradição e sempre servia 
o prato nas nossas reuniões familiares (servindo de 30-60 pessoas) ou levava para jantares na casa de amigos e nos 
nossos jantares de família.
Mesmo quando não  conseguimos reunir a família toda, eu faço pelo menos uma receita deste prato. Não é Natal se não 
tiver o pudim de passas Mammaw. Aliás, não sei porque ele se chama assim, afinal o prato não parece nada com um 
pudim, nem mesmo com um pudim de pão – ele parece um pãozinho.
Normalmente eu já faço direto uma receita dupla ou tripla. 

1.	 Misture	o	fermento	e	a	água	morna	em	uma	tigela.
2.	 Adicione	o	açúcar	e	farinha	e	misture	bem.
3.	 Deixe	crescer	por	uma	hora,	cobrindo	com	um	pano	de	prato.
4.	 Enquanto	a	massa	cresce,	ferva	as	passas	por	15-20	minutos.
5.	 Adicione	o	açúcar	e	cozinhe	por	mais	3	minutos.
6.	 Adicione	a		banha	e	1	colher	de	chá	de	manteiga	à	mistura	de	passas.	Retire	do	fogo	e	deixe	descansar	até	esfriar,	

cerca	de	30	minutos.
7.	 Despeje	a	mistura	de	passas	e	água	sobre	o	pão	seco.	Misture	tudo	e	deixe	esfriar	até	a	temperatura	ambiente.
8.	 Adicione	à	mistura	do	fermento.
9.	 Coloque	em	uma	forma	de	louça,	própria	para	tortas	(se	fizer	uma	receita	dupla,	use	uma	forma	maior).
10.	Deixe	crescer	por	1	hora,	cobrindo	com	um	pano	de	prato.
11.	Corte	quadradinhos	de	manteiga	do	tamanho	de	uma	ervilha,	e	salpique	em	cima	da	mistura.
12.	Polvilhe	açúcar	mascavo	generosamente	sobre	a	massa.
13.	Asse	em	forno	quente	(190°C)	por	30-40	minutos.
14.	Corte	em	quadrados	e	sirva	quente.

Modo de Preparo:

Ingredientes:
1/2	pacote	de	fermento	biológico
3/4	xícara	(177ml)	de	água	quente
1	colher	de	sopa	de	açúcar
1	xícara	(125g)	de	farinha
1	xícara	(150g)	de	passas	
			(adicionar	um	pouco	mais,	se	desejar.	Eu	
				costumo	acrescentar	mais	1/4	de	copo	ou	1/2)

1 ½ xícaras (355ml) de água
1 colher de chá de açúcar
1 colher de chá de banha ou margarina
115g e 1 colher de chá de manteiga
Pão seco (cerca de 8-10 fatias)
1/3 xícara (67g) de açúcar mascavo
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Cheesecake
Por Yolande, França

Esta é uma receita que minha mãe me deu 
e que ela aprendeu com a sua mãe (minha 
avó), que eu nunca conheci. Toda a nossa 
família ama a receita. Bon appétit!

1.	 Preaqueça	o	forno	a	180	°	C.
2.	 Faça	uma	massa	com	a	farinha,	1/2	xícara	(120g)	de	açúcar	e	manteiga.	Misture	a	manteiga	e	a		

farinha	com	a	ponta	dos	dedos,	juntamente	com	o	açúcar	até	bem	misturados.
3.	 Adicione	o	suco	de	um	limão.	Moldar	uma	bola	com	a	massa.
4.	 Abra	a	massa	e	pressione	no	fundo	de	uma	assadeira	redonda.
5.	 Usando	um	garfo,	faça	furos	na	massa	e	polvilhe	com	farinha	de	rosca.
6.	 Em	uma	tigela,	misture	as	gemas	e	o	açúcar	restante	(cerca	de	50	gramas)	até	ficar	homogêneo.
7.	 Adicione	o	cream	cheese	e	o	sour	cream.
8.	 Misture	as	raspas	de	limão.
9.	 Em	uma	tigela,	bata	as	claras	em	neve	e,		gradualmente,	adicione-os	à	tigela	maior.
10.	Se	você	gostar	des	passas,	adicioná-los	à	mistura.
11.	Despeje	a	mistura	na	assadeira	com	a	massa	e	leve	ao	forno	por	45	minutos.	Insira	um	palito	para	

ver	se	ele	sai	limpo.

Modo de Preparo:

Ingredientes:

2 xícaras (250g) de farinha
¾ de xícara + 1 colher de sopa 
    (170g) de açúcar
2/3 de xícara(150g) de manteiga
Suco de 1 limão
Raspas de 1 limão

4 ovos, gemas e claras separadas
1 punhado de farinha de rosca
2 xícaras (500g) de cream cheese (tipo Philadelphia)
1 copo (250ml) de creme fraiche (Sour cream)
Passas (opcional)
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Bolo Zebra
Por Andrea Antonia Hölscher, Alemanha / Finlândia

Natal e Ano Novo é sempre um momento difícil para qualquer pessoa seguir uma dieta rigorosa! 
Minha mãe sempre nos surpreendia com  uma deliciosa carne marinada, 
bolinhos de batata caseiros e um bolo de mel com cobertura de 
chocolate. Meu irmão mais velho, Michael, e eu perguntamos a nossa 
mãe como era a receita de bolo de mel, mas ela nunca se lembrava, 
infelizmente.
No entanto, durante meu curso de culinária em Helsinque, tivemos de 
preparar um jantar de Natal, e eu consegui encontrar uma receita de 
bolo de mel semelhante a da minha mãe.
Quando eu estava testando alguns doces de Natal finlandeses, eu 
acabava me lembrando do bolo de mel da minha mãe. Nós não 
tinhamos chocolate ou frutas cristalizadas, só canela e mel.
Esta não é a receita de bolo de mel da minha mãe, mas uma outra 
receita de bolo à base de óleo, que me conecta a minha terceira casa, 
na Finlândia, e à minha mãe.

Modo de Preparo:

Ingredientes:
5 ovos batidos
1 1/3 de xícara (250g) de açúcar
1 colher de sopa de açúcar de baunilha
1/2 xícara (125 ml) de água morna
1 xícara + 1 colher de sopa (280 ml) de óleo 
   de cozinha (canola ou girassol)

3 xícaras (375g) de farinha
1 colher de sopa de bicarbonato de sódio
1/2 xícara (100g) de margarina
1 1/2 xícaras (200g) de açúcar de 
confeiteiro
3 colheres de sopa de água
2 colheres de sopa de cacau em pó + 2 
colheres de chá

1.	 Misture	os	ovos,	o	açúcar,	o	açúcar	de	baunilha	e	a	água.
2.	 Adicione	óleo	de	cozinha,	farinha	e	bicarbonato	de	sódio.	Misture	até	

formar	uma	massa.	Dividida	ao	meio.
3.	 Misture	2	colheres	de	sopa	de	cacau	em	pó	na	metade	da	massa	do	

bolo.
4.	 Unte	uma	forma.
5.	 Coloque	2	colheres	de	sopa	da	massa	branca	(sem	cacau),	no	centro	

da	assadeira,	espalhe	e,	em	seguida,	2	colheres	de	sopa	da	massa	
sobre	o	cacau	em	pó.	Vá	alternando	até	que	toda	a	massa	seja	
usada.

6.	 Asse	em	forno	a	180	durante	uma	hora.
7.	 Deixe	o	bolo	esfriar	antes	de	desenformar	e	jogar	a	cobertura.
8.	 Derreta	a	margarina.
9.	 Misture	a	margarina	derretida	com	o	açúcar	de	confeiteiro,	junte	2	colheres	de	chá	de	cacau	em	

pó	e	3	colheres	de	sopa	de	água	e	misture	até	ficar	homogêneo.	Adicione	mais	água	se	empelotar.
10.	Espalhe	a	cobertura	sobre	o	bolo	imediatamente	para	que	ela	permaneça	brilhante.
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Bolo de trigo sarraceno da vovó

Por Heidi Nolda, Alemanha

1.	 Em	uma	tigela	grande,	bata	as	gemas	com	o	açúcar,	as	raspas	de	limão	e	açúcar	de	baunilha	até	ficar	
cremoso.

2.	 Em	uma	outra	tigela,	bata	as	claras	de	ovos	com	uma	pitada	de	sal	até	
ficarem	firmes.

3.	 Adicione	farinha	de	trigo	e	o	fermento	à	mistura	de	gema	de	ovo.
4.	 Acrescente	as	claras	em	neve.
5.	 Coloque	a	mistura	em	uma	forma	de	abrir	devidamente	untada.
6.	 Asse	em	forno	pré-aquecido	(180	C)	durante	30	minutos.
7.	 Uma	vez	frio,	retire	da	forma	e	corte	o	bolo	no	meio	na	horizontal,	para	

obter	duas	metades.
8.	 Espalhe	125g	da	geléia	cranberry	sobre	as	duas	metades.
9.	 Em	uma	tigela,	bata	nata	fresca	até	virar	chantilly.	Misture	metade	dela	

com	a	geléia	restante.	Espalhe	a	mistura	deste	creme	sobre	a	metade	
inferior	do	bolo	e	tampe	com	a	outra	metade.	Espalhe	no	topo	o	creme	restante.

10.	Raspe	o	chocolate	por	cima	do	creme	para	a	decoração.	Você	pode	adicionar	marzipan.	
11.	Leve	à	geladeira	por	duas	horas	antes	de	servir.

Modo de Preparo:

Ingredientes:
6 ovos, separados
3/4 xícara (150g) de açúcar
1 1/4 xícara (150g) de farinha de trigo 
sarraceno
1 pote de (500g) geléia de cranberry
2 colheres de chá de fermento em pó
1/2 colher de chá de raspas de limão
1 pacote de açúcar de baunilha
Uma pitada de sal
Raspas de chocolate para decoração

Minha família costumava se reunir todos os anos, no Natal, no apartamento da minha avó, em Duisburg. As décadas de 
50 e 60 não eram tão abundantes como hoje. Todo mundo esperava ansiosamente pela ceia de Natal tradicional, que 
incluía sopa, assados, legumes, pudim e deliciosos bolos caseiros.

Os dias que antecediam as festas de final de ano eram muito movimentados. Na cozinha, o grande fogão de carvão 
branco aquecia as formas e a sopa borbulhava em cima dele. No forno, tabuleiros entravam e saiam sem parar. Nós 
temos uma grande família, com filhos e netos, totalizando 16 pessoas famintas e ansiosas pela refeição.

Minha receita favorita é a de bolo de trigo sarraceno da vovó, servido com cranberries. Muitas vezes, as frutas eram 
substituídas por groselhas, devido ao custo. No Natal,  nós também fazíamos marzipan caseiro com amêndoas, açúcar 
de confeiteiro e água de rosas. Quando eu já podia ajudar, eu podia misturar, amassar e moldar árvores, bonecos de 
neve e estrelas.

A vovó polvilhava cacau escuro sobre o bolo para 
destacar bem estes enfeites feitos por mim. Ela fazia 
questão que todos tivessem um pedaço de bolo 
decorado: 16 cafés e 16 fatias de bolo.
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1.	 Pegue	as	fatias	de	pão	amanhecido	e	mergulhe-as	em	vinho	tinto	até	
ficarem	bem	macias.

2.	 Em	uma	tigela	pequena,	misture	as	especiarias	e	o	açúcar.
3.	 Passe	cada	fatia	de	pão	na	mistura	de	especiarias	até	ficarem	bem	

cobertos.
4.	 Coloque	as	fatias	em	uma	peneira	para	escorrer.
5.	 Leve	ao	forno	por	10	minutos	a	200°C.
6.	 Retire	do	forno,	coloque	na	grelha	e	deixe	secar	por	1-2	dias.
7.	 Adicione	vinho	tinto	ou	leite	para	servir	e	bom	apetite!

Fatias Trisinet – um prato 
tradicional da Idade Média

Por Jürg Schwarz, Alemanha

Ingredientes:

Modo de Preparo:

Um	pão,	envelhecido	redondo,	cortado	em	fatias
Vinho	tinto
4	xícaras	(500g)	de	açúcar	de	confeiteiro
2	colheres	de	sopa	de	canela

2	colheres	de	sopa	de	pó	de	sândalo
1	colher	de	sopa	de	anis	em	pó
1/2	colher	de	chá	de	gengibre	em	pó
Uma	pitada	de	cravo,	noz-moscada

As fatias Trisinet têm sido usadas desde a Idade Média como um remédio para problemas 
estomacais após os excessos gastronômicos das festas. São pedaços de pão embebidos em vinho 

tinto e comidos com uma colher e garfo. Para as crianças, 
ele é feito com leite. Esta receita é bem conhecida no sul da 
Alemanha, com referências que datam de um livro médico de 
1727, que, por sua vez, cita a receita original de 1625.

O termo “Trisinet” é definido como “pó de tempero forte,” 
uma mistura utilizada em várias soluções médicas para o 
tratamento de órgãos internos e problemas gástricos, de 
pulmões ou contra a tuberculose.

Em muitos mosteiros, esta é uma receita tradicional usada 
após as festas de Natal. Nesta mesma tradição, a família 
Gagg-Schwarz serviu esta receita até 1960.

Após a Segunda Guerra Mundial, esta receita foi 
praticamente esquecida, e é difícil encontrar uma boa receita 
online hoje.
No entanto, a Freie Wählerschaft de Bad Waldsee (Eleitorado 

Livre de Bad Waldsee perto de Ravensburg) ainda mantém esta tradição e, em 2009, realizou alguns 
eventos onde as fatias de Trisinet eram vendidas. Aqui está a receita.
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1.	 Guarde	2		bisnagas	de	pão		de	sal,	por	três	dias	e	depois	corte-as	em	fatias	redondas.	Passe	o	pão	
primeiramente	em	leite	adoçado,	depois	passe	rapidamente	(para	nao	amolecer)	em	ovos	batidos	–	
tanto	a	clara	quanto	a	gema.

2.	 Frite	as	fatias	de	pão	em	óleo	quente,	aos	poucos.	Vá	colocando	em	papel	absorvente	para	tirar	o	
excesso	de	óleo.	Depois	de	esfirar	passe	as	fatias	de	pão	fritas	em	uma	mistura	de	canela	em	pó	com	
açúcar	refinado.

Rabanadas Espanholas
Por Apparecida Fernandes Xavier, Brasil

Ingredientes:

Modo de Preparo:

2	bisnagas	de	pão,
Leite	adoçado
Ovos	batidos
Óleo	para	fritar		
Canela	em	pó
Açúcar	refinado

Estes dias estive  recordando os momentos agradáveis vividos nas reuniões de familia, em que 
comemorávamos a cada novembro o aniversário da Vovó Fifita e também das nossas reuniões, feitas no 
dia das mães e  no Natal. A Vovó Fifita, cujo nome era Josefina Xavier, era avó do meu marido, mãe do 
meu Sogro Carlos Xavier. Essas nossas reuniões eram maravilhosas, onde  a MATRIARCA era sempre 
homenageada por todos nós. Ela ficava assentada na cabeceira da mesa, que era o lugar da pessoa que 
consideávamos a mais importante da familia. As reuniões eram realizadas no salão da padaria Seleta do tio 
Antonio, para que coubessem todos  os familiares. Nossas tias levavam seus pratos tradicionais, para essas 
festas e assim tínhamos a oportunidade  de ver as qualidades da culinária de cada uma e podíamos degustar  
as iguarias  realmente feitas com as receitas de família. 
Dentre elas, as que mais me chamavam a atenção eram o BOLO DE MACARRAO feito pela Tia Rosalina e as 
rababanadas feitas pela minha Mãe Maria M.Fernandes, do livro de receitas da minha Vovó Carmem, que era 
espanhola. Foram momentos realmente inesquecíveis que vivemos como tradicional família mineira.
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Receita de Biscoito de Natal
Por Martha Rosemarie Grossmann Herl, Brasil

Aqui está a receita de biscoitos de Natal da minha avó. Gostaria de deixar 
algumas dicas para vocês: Dica1: Para facilitar o uso do glacê, coloco pequenas 
porções em saquinhos plásticos para dividir por cores, aplico o corante aí mesmo 
(às gotas, ou aos pouquinhos), fecho o saquinho com um nó, e faço um furinho 
no cantinho pra usar como manga de confeitar. Dica 2: Faço sempre ½ receita, 
e dá bastante. Já contei as horas de trabalho pra fazer os biscoitos, o meu 
tempo dá sempre 12 horas – entre fazer a massa, assar, esperar esfriar, fazer o 
glacê e decorar, que é a parte que toma mais tempo. Obs.: o tempo que consta 
oficialmente receita calculei apenas para preparo da massa dos biscoitos. Dica 
3: Vale chamar a ajuda da família, é muito divertido decorar biscoitos, fazia isso 
quando criança com a minha avó e primos, era o melhor da época de Natal! Mais 
legal ainda é que como rende muito dá pra fazer pacotinhos com biscoitos pra 
dar de presente, uso saquinhos plásticos transparentes e arremato com uma 
fita bonita. Virou tradição na ceia de Natal, dar os saquinhos de biscoitos de 
lembrança aos convidados: um sucesso cheio de carinho.

Massa:

1.	 Coloque	o	sal	amoníaco	em	uma	tigela,	despeje	sobre	o	pó,	o	leite	morno	
e	misture	suavemente	até	dissolver,	deve	espumar	e	aumentar	de	volume.

2.	 Junte	os	demais	ingredientes	e	misture	com	as	mãos.
3.	 A	farinha	coloque	até	dar	ponto,	para	½	receita	uso	mais	de	um	quilo	de	

farinha.
4.	 Comece	a	amassar	na	tigela	e	depois	passe	para	uma	bancada	

enfarinhada.	O	ponto	é	até	formar	uma	bola	de	massa	bem	bonita,	que	
solte	das	mãos.

5.	 Deixe	descansar	um	pouco	antes	de	abrir.	Abra	a	massa	com	um	rolo	na	espessura	de	0,5	cm	
sobre	superfície	enfarinhada	e	corte	os	biscoitos	com	cortadores	próprios,	encontrados	em	lojas	de	
produtos	para	confeitaria.

6.	 Leve	para	assar	até	dourar	o	fundo	dos	biscoitos.
7.	 Decore	com	glacê	real.	Espere	secar	o	glacê	e	guarde	em	potes,	vidros	e	biscoiteiros	bem	fechados.

Modo de Preparo:

Ingredientes:
Para a massa:
   12 ovos
   1 kg de açúcar cristal
   250 g de manteiga sem sal
   1 xícara de leite
   100 g de sal amoníaco
   Farinha de trigo, o quanto baste
   Pitadas de canela em pó e cravo em pó

Glacê:

1.	 Bata	as	claras	em	neve	em	ponto	bem	firme,	sem	parar	de	bater	na	batedeira,	junte	o	açúcar	
confeiteiro	aos	poucos,	junte	o	suco	e	o	vinagre,	e	vá	juntando	açúcar	até	dar	ponto.

2.	 O	meu	ponto	é	quando	se	sente	o	glacê	pesado,	a	“batedeira	pesando”.	Vai	bastante	açúcar,	cerca	de	
500	g.

3.	 Para	decorar	os	biscoitos,	espere	que	esfriem	bem,	e	decore	a	gosto	usando	o	glacê,	pode	ser	
colorido	com	corante	alimentício.

4.	 Coloque	os	biscoitos	já	decorados	em	uma	forma	(ou	bandeja	com	bordas	altas),	um	ao	lado	do	
outro.	Cubra	as	formas	com	um	pano	(não	coloque	em	potes	com	tampa,	o	glacê	não	seca	e	fica	
melado),	deixe	aí	por	umas	6	horas	em	local	seco	e	arejado.

Glacê Real para decoração:
   2 claras
   2 colheres (sobremesa) de suco de limão
   2 colheres (café) de vinagre branco
   Açúcar confeiteiro, o quanto baste



BOAS FESTAS! 
SÃO OS VOTOS
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Agradecemos a todos os usuários que nos enviaram as suas 
receitas e histórias da família. Desejamos que você e sua família 

tenham um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Gostariamos 
de convidar a todos a preservar suas receitas e histórias 

familiares online, no site de MyHeritage. Com o Código “FOOD” 
você terá 25% de desconto em todos os produtos MyHeritage. 
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