
3 ciabatas tradicionais  OffGluten cortadas na  horizontal

6 tomates maduros

5 dentes de alho

1 maço de manjericão

100g de queijo parmesão 

2 limões Siciliano

Azeite de Oliva extra virgem

Sal e pimenta do reino a gosto

100g de nozes picadas grosseiramente

Em um recipiente pique os tomates em cubos médios com a pele e sementes, 2 dentes de alho em

brunisse (cubos de 3mm), e o manjericão rasgado com as próprias mãos. Deixe marinar na geladeira

juntamente com o suco de limão e azeite de oliva, sal e pimenta.

Coloque as fatias das  ciabattas OffGluten  em uma forma e asse até ficarem levemente crocantes.

Descasque os dentes de alho e corte bem picadinho e acrescente a marinada de tomates.

Cubra-os com a marinada de tomate e decore com lascas de parmesão e nozes picadas.

Sirva como um antepasto para entrada.

Bruschetta Natalina 
A palavra bruschetta deriva de “bruscato” que em italiano significa tostado ou

torrado e tem origem nas regiões do Lazio e de Abruzzo. Na região de Toscana o
antepasto é chamado “fetunta”, de “fetta unta”, que na Itália quer dizer fatia untada
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Retire as cascas do pão de forma e reserve.

Em uma tigela, misture o vinho, o açúcar, as gemas, a

canela e a noz-moscada; por último envolva a clara em

neve bem devagar. Mergulhe as fatias de pão e as

coloque em um tabuleiro untado com bastante manteiga

ou óleo de coco, leve-as para assar em forno

preaquecido a 200°C, por aproximadamente 25 minutos

ou até ficarem douradas.

Polvilhe o açúcar com canela logo que você retirar do

forno, ainda quente, para que o açúcar grude nas

rabanadas.
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10 fatias cortadas ao meio de pão de forma OffGluten

(canela ou castanha)

100ml de vinho do porto

2 gemas

2 claras batidas em neve

3 colheres (sopa) de açúcar

1 pitada de

canela e noz-moscada

Para passar nas rabanadas:

1/2 xícara (chá) de açúcar (usei demerara)

1 colher (chá) de canela em pó

Por trás da história da rabanada, muitas lendas e uma origem
incerta. Sabe-se que foi criada devido à necessidade do

reaproveitamento do pão (amanhecido). A sua origem sempre 
remete a Portugal, mas em todo o mundo é possível encontrar
variações da rabanada, como o “eggy bread” na Inglaterra, o

“french toast” nos EUA, e o “pain perdu” na França. Isso mostra
que é muito mais provável uma forte influência francesa na

origem da rabanada, do que uma influência portuguesa.

INGREDIENTES

Desejamos que  seu Natal seja repleto de sabor e saúde!

Rabanadas

MODO DE PREPARO



 1 Avocado

2 Tomates

1 Cebola roxa pequena

1/2 Maço de coentro

Suco de 1 limão

Asse os Palitos de Quê conforme instrução na embalagem. Deixe esfriar. Corte os tomates ao meio, retire a

poupa e corte em cubinhos. Retire a casca da cebola e corte-a em cubinhos. Pique o coentro, bem

picadinho. Corte o abacate ao meio, retire o caroço e retire a polpa. Retire a casca da cebola e corte-a em

cubinhos. Pique o coentro, bem picadinho. Corte o abacate ao meio, retire o caroço e retire a polpa. Corte a

pimenta dedo de moça ao meio, retire as sementes e pique bem picadinha. Transfira para uma tigela e

amasse o abacate; é importante que ele fique grosseiro e com pequenos pedaços. Nessa mesma tigela,

adicione os tomates, a cebola, o coentro, a pimenta, o suco do limão, o azeite e o sal a gosto. Misture bem,

mas sem amassar. Depois de frios, corte os Palitos de Quê corte na diagonal. Monte o canapé colocando a

guacamole por cima das fatias de Palitode Quê?. Regue com um pouco de azeite e decore com pimenta

calabresa e broto de coentro.

Saudável e versátil, o guacamole é um prato típico da culinária
mexicana. Seu nome tem origem indígena e vem de

ahuacamolli, união das palavras 'ahuacatl' (abacate) e 'molli'
(molho), no idioma náuatle. Tudo indica que a iguaria foi

inventada pelos astecas, que acreditavam que o abacate tinha
propriedades afrodisíacas e dava mais energia para o combate.
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Canapé de  Guacamole
 com Palito de quê?

1 Colher (sopa) de  azeite 

sal a gosto

1 Pimenta dedo de moça

Pimenta calabresa e broto de coentro

para enfeitar

20 Unidades do Palito de quê?  OffGluten
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Em uma panela, refogar a cebola e o alho no azeite até começarem

a dourar.  Acrescentar o cogumelo e envolver na cebola com o alho, 

por 2 min. Acrescente o tomate pelati picadinho e refogue tudo

junto. Acrescente a água e deixe reduzir um pouco. Acrescente o

tomate cereja e deixe cozinhar por cerca de 8 min em fogo baixo

ou até reduzir um pouco.

Coloque uma panela com água para ferver (2 litros em média).

Quando a água estiver em ebulição, coloque os nhoques e retire

assim que subir. Esse tempo de cozimento não pode ultrapassar 3

min. Retire os nhoques e coloque no molho. Envolva o molho nos

nhoques e sirva.
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01 cx do nhoque OffGluten

50ml de vinho branco

100 g de cebola picadinha

80 ml de azeite

10 g de alho picadinho

200 g de tomate pelati picado em cubinhos pequenos

200 g de tomate cereja partidos ao meio

100 g de cogumelo porto belo partido em 4 pedaços

100 g de azeitonas pretas sem caroço

sal, páprica doce e pimenta do reino a gosto

Folhas de manjericão a gosto

Broto de coentro para enfeitar

O nhoque foi criado no Oriente Médio, durante os tempos antigos.
Quando os romanos começaram a explorar a área, levaram de volta com eles

a receita de nhoque para aplicar em sua própria cultura. Assim, a receita
foi levada com eles quando começaram a se estabelecer em solo europeu,

particularmente na Itália. Várias regiões passaram a criar suas
próprias versões do prato. Quando os italianos emigraram para a América

do Sul, principalmente pela Argentina e América do Norte, levaram a receita
de nhoque junto deles. Hoje em dia ele é popular onde quer que a comida

italiana seja servida.
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Aqueça o leite de amêndoas com o eritritol e o mel para

derreter. Acrescente o mel e a baunilha. Deixe esfriar.

Bata a amêndoa com essa mistura em um liquidificador ou

processador, até formar uma calda. Leve ao congelador e deixe

por 3 horas, até começar a congelar. Retire do congelador e bata em

uma batedeira para formar um creme. Repita essa operação mais

duas vezes. Depois, deixe no congelador por 6 horas antes de

servir. Coloque o Petit Gâteau no micro-ondas por 20 segundos e

sirva com o sorvete.
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250 g de amêndoas sem casca

1 xícara de água

1 xícara de leite  vegetal de amendoas

 2 colher de sopa de mel

4 colheres de Eritritol

2 colheres de café de essência de baunilha

O Petit Gâteau, que já virou paixão nacional, causa também muita polêmica
quanto à sua origem e também quanto à sua composição. Até hoje não

existe uma definição exata. Existem duas versões, sobre a sua origem: a
versão americana conta que um chef de cozinha teria deixado o forno atingir

uma temperatura muito alta, o que teria assado o exterior e deixado o
interior do bolo quase cru, e mesmo assim fez sucesso; a versão francesa

conta que o Petit Gâteau foi criado por acaso pelo chef francês radicado em
Nova IorqueJean-Georges Vongerichten, ao errar na quantidade de farinha

da massa. Mas, independentemente da origem do doce, o que sabemos
mesmo é que  Petit Gâteau  delicioso e saudável só a  OffGluten tem e  ele
fica maravilhoso com essa receita de sorvete de amêndoas fácil de fazer.

INGREDIENTES
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 SORVETE DE AMÊNDOAS 
Para servir com Petit Gâteau 


