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APROVEITE O
VERÃO…

Inspire-se nas bebidas
mais refrescantes!

RECEITAS

• Rolo de Morangos
• Petit Gateau com Gelado
• Mousse de Bolachas de
Chocolate
• Sangria de Frutos Tropicais

PINTE A MESA
DE VERÃO
O verão é sempre uma época especial.
São as férias em família, as festas com os
amigos, o bom tempo, os dias longos e as
noites quentes! Por isso, convide os amigos
e aproveite todos os doces momentos que o
verão lhe proporciona.
Para além de ideias para fazer um jantar
volante, apresentamos-lhe receitas para surpreender! Experimente a Sangria de Frutos
Tropicais ou mesmo o delicioso Rolo de
Morangos – todo o sabor com menos calorias!
Com a ajuda do Açúcar para Compotas Sidul,
pode fazer gelados e sorvetes com sucesso
garantido! Vai arrasar!
E não se esqueça, escolha o açúcar perfeito
(branco, mascavado ou Sidul light) no seu
formato favorito: sticks, cubos ou saquetas,
para levar para as suas férias!
Já sabe, se precisar de mais receitas vá a:
www.sidul.pt

Ao ar livre ou dentro de casa, receba os amigos e
surpreenda-os com um jantar criativo. Inspire-se nos
cheiros e nas cores da estação e decore a mesa a preceito.
O espaço é pequeno e acha que não consegue reunir
todos os que quer convidar, para o mesmo dia? Isso não é
problema. Porque não faz um jantar volante?
JANTAR VOLANTE Selecione uma zona de bancada para
colocar os talheres, os pratos, os copos, as bebidas, na
sala ou na cozinha. Decida as receitas que vai confecionar,
que sejam fáceis de comer e transportar como, por
exemplo, fingerfood e fingersweet – pequenas delícias,
como o nome indica, para comer à mão, salgadas como
canapés, tostas com patés, entre outras, ou mesmo doces,
como mini brownies, bolo em cubinhos, brigadeiros ou
bolachinhas. É a versão em inglês dos “hors d’oeuvre”.
Estes são também uma excelente opção para decorar
pratos. Escolha ainda um tema, que sirva de inspiração
para a decoração (por exemplo, flores) e selecione a
música numa onda “cooljazz” para dar ambiente.
AS BEBIDAS O verão também se diferencia pelas bebidas
refrescantes, mais leves e mais coloridas. Por isso, não
fique apenas pelo prato, prepare você as bebidas!
Determine que tipo de bebidas vai servir e deixe à mão
todos os ingredientes necessários para a elaboração das
mesmas. Coloque num tabuleiro, as rodelas de citrinos,
o shaker, as garrafas, os copos e os açúcares. O açúcar
é fundamental em muitas bebidas tornando-as mais
saborosas. Nas bebidas alcoólicas, o açúcar também
permite combater a acidez e dissimular o álcool. Apesar
do açúcar branco ser o mais utilizado, os açúcares
escuros dão cor e sabor únicos a muitas bebidas. O açúcar
branco é muito utilizado para adoçar sumos, batidos de
fruta, cocktails, absinto, entre outras. Por outro lado,
os açúcares amarelo e mascavado são utilizados em
bebidas como sangrias (tinta ou de espumante de frutos
vermelhos), mojitos, licores caseiros, alguns tipos de
champanhe, caipirinhas, daiquiris, granizados de fruta,
rum e até no ponche. Claro que quase todas as bebidas
preparadas com açúcar branco também podem ser
preparadas com o açúcar amarelo ou o mascavado. É só
dar largas à imaginação!
COCKTAILS No verão, os cocktails, uma mistura de várias
bebidas, são os protagonistas das ocasiões de convívio. E
este ano não será exceção!
A origem dos cocktails é desconhecida. Mas conta a
história que tudo começou na América do Norte (séc.
XVIII) quando, durante uma festa, foram servidas umas
bebidas de misturas revigorantes, apresentadas em copos
decorados com penas de galo. Foram tão apreciados
e houve tantos pedidos que ficaram conhecidos como
Cocktails (em inglês – penas de galo).

A Sidul Açúcares pertence a
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Cocktail Tropical
de Lima
Ingredientes
2dl de vodka ou cachaça
3 maracujás
3 limas
4 colheres de sopa
de Açúcar Amarelo Sores
Gelo picado q.b.

Modo de Preparação
Lave as limas e corte-as em pedaços. Corte os
maracujás ao meio e retire-lhes a polpa.
Distribua por 4 copos baixos os pedaços de lima,
o Açúcar Amarelo Sores, a polpa de maracujá e
amasse com um pilão.
Adicione o gelo picado e a vodka (ou cachaça) e sirva
decorado a gosto.

A apresentação de um cocktail depende inteiramente
do copo onde é servido, da mistura das bebidas e da
decoração final.
TIPOS DE COPOS: Os copos utilizados para cocktails são
muito variados: copos túlipa, copos parfait ou de cerveja,
copos de champanhe, copos de vinho, copos de cocktail ou
Martini, e os copos long drink ou collins. Estes últimos são
altos, esguios e redondos, com capacidade entre 2,5 e 4
dl, e a principal vantagem é que a altura do copo permite
manter o gasoso dos refrigerantes durante mais tempo.
DECORAÇÃO: Se quiser dar um toque original nas suas
bebidas, experimente servi-las em frascos de vidro
ou garrafinhas pequenas, decoradas a gosto. Para os
cocktails, uma das melhores decorações é o copo gelado
com o rebordo do copo ponteado com açúcar e enfeitado
com rodelas de citrinos.
TIPOS DE COCKTAILS: Os cocktails, dependendo da mistura
de bebidas, podem ser Before-dinner ou After-dinner. Os
cocktails Before-dinner são mais secos e mais amargos. Nos
cocktails After-dinner, predominam as natas e os licores.
Deixamos-lhe aqui alguns dos cocktails mais famosos:
Caipirinha | Conhecida em todo o mundo, é uma bebida
brasileira feita à base de cachaça (aguardente de cana), lima,
açúcar amarelo e gelo, torna-se especial por ser preparada
individualmente e servida num copo baixo com uma palhinha.
Martini | Bebida imortalizada pelo famoso agente secreto 007
em todos os seus filmes. O dry Martini é um cocktail feito com
gin e vermute, misturado num shaker e servido com 2 ou 3
azeitonas verdes sem caroço. Este cocktail deve ser servido
num copo de pé alto denominado copo de Martini. Esta bebida
pode ser servida antes ou depois de uma refeição.
Bloody Mary | Diz-se que foi um barman francês que
inventou esta bebida no início dos anos 20. Mas foi já em
Nova Iorque que a bebida ganhou um novo ingrediente – o
tabasco – que foi adicionado ao ingrediente principal, o sumo
de tomate. Em geral este cocktail serve-se antes do jantar.
Shirley Temple | É talvez um dos cocktails mais famosos de
sempre. Esta bebida foi criada em Hollywood de propósito
para a pequena atriz que deu o nome à bebida. Uma mistura
não alcoólica feita com ginger ale e grenadine, soda e lima.
Shirley Temple começou muito cedo a representar e por
obrigações profissionais tinha de estar em muitos locais
frequentados por adultos e com bebidas só para adultos; foi
quando um barman criou este cocktail.

Sabia que….
o Açúcar Amarelo Sores é ideal para fazer caipirinhas e
cocktails?
Este açúcar para além de dar aroma, cor e sabor às suas
bebidas, também é de fácil dissolução. As suas bebidas
vão ficar irresistíveis!
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Rolo de
Morangos
Ingredientes
TORTA
170g de farinha
120g de Sidul Light
7 ovos
Margarina Vaqueiro líquida para untar
Sidul Light para polvilhar
Papel vegetal
RECHEIO
500g de morangos
4dl de natas
40g de Sidul Light

Modo de Preparação
TORTA: numa tigela, bata os ovos com o Sidul Light até ficar
uma mistura volumosa. Junte a farinha peneirada e envolva.
Deite a mistura anterior num tabuleiro untado com
margarina Vaqueiro e forrado com papel vegetal. Leve ao
forno pré-aquecido a 180ºC durante 15 a 20 minutos. Retire,
desenforme sobre um pano de cozinha polvilhado com Sidul
Light, enrole com a ajuda do pano e volte a desenrolar.

dificuldade:
fácil

tempo:
20 min

receita para:
6 pessoas

custo:
baixo

RECHEIO: arranje, lave e corte os morangos em rodelas.
Bata as natas em chantilly adicionando o Sidul Light. Espalhe
as natas e os morangos sobre o retângulo de massa. Volte
a enrolar com a ajuda do pano, deixe repousar um pouco,
retire o pano e sirva decorado a gosto.

tas

Notas:
i
*na
ce
s suas re

Sabia que….
o Sidul Light permite reduzir 33% das calorias nas suas
receitas?
Como é uma mistura de açúcar de cana e de um adoçante
feito a partir do açúcar, a Sucralose, ao substituir o açúcar
granulado normal por Sidul Light, consegue reduzir em
33% as calorias ingeridas, sem alterar o resultado final
da sua receita.
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Petit Gateau
com Gelado
Ingredientes
PETIT GATEAU
200g de Açúcar Moreno Sores
200g de margarina Vaqueiro líquida
200g de chocolate em barra
100g de farinha
6 ovos
Margarina Vaqueiro líquida para untar
GELADO DE NATA E FRUTOS
VERMELHOS
200g de frutos vermelhos
200g de Açúcar para Compotas Sidul
5dl de natas
2dl de leite
4 ovos
1 colher de sopa de farinha maisena

Sabia que….
o Açúcar para Compotas Sidul também é adequado para
fazer gelados e sorvetes?
Este açúcar evita a formação de cristais de gelo, tornando
o gelado mais cremoso. Nos coulis de fruta, este açúcar
ajuda a solidificar e a manter a homogeneidade.

Notas:

dificuldade:
fácil

tempo:
20 min

receita para:
6 pessoas

custo:
médio

COMPOTA DE FRUTOS VERMELHOS
200g de frutos vermelhos frescos ou
congelados
100g de Açúcar para Compotas Sidul

Modo de Preparação
GELADO: leve ao lume um tacho com o leite, as gemas,
o Açúcar para Compotas Sidul e a farinha maisena até
engrossar, retire e deixe arrefecer. Bata as natas em
chantilly e, à parte, bata as claras em castelo. Junte o
chantilly e as claras à mistura do leite e envolva. Adicione
os frutos vermelhos esmagados grosseiramente, envolva
novamente e leve ao frio até solidificar.
PETIT GATEAU: deite o chocolate partido em pedaços e
a margarina Vaqueiro num recipiente e leve a derreter
em banho-maria. Retire do lume, adicione ao preparado
o Açúcar Moreno Sores e as gemas, e bata bem. Junte a
farinha, aos poucos, e misture novamente. Bata as claras
em castelo bem firme e envolva-as no preparado.
Distribua o preparado por formas untadas com margarina
Vaqueiro e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante
cerca de 12 minutos.
COMPOTA: leve ao lume um tacho com os frutos vermelhos
e o Açúcar para Compotas Sidul e deixe ferver durante 2
minutos, mexendo de vez em quando.
Desenforme os petit gateau e sirva-os regados com a
compota e acompanhados com uma bola de gelado.
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Mousse de Bolachas
de Chocolate
Ingredientes
400g de bolachas de chocolate com recheio
200g de Açúcar em Pó Sidul
40g de margarina Vaqueiro líquida
6 gemas
6dl de natas
2dl de leite

Modo de Preparação
Leve um tacho ao lume com o leite, o Açúcar em Pó
Sidul, as gemas e a margarina Vaqueiro. Vá mexendo até
engrossar. Retire do lume e deixe arrefecer.
Entretanto, triture as bolachas na picadora e bata as natas
em chantilly bem firme. Adicione o chantilly à mistura das
gemas, junte a bolacha e envolva bem. Leve ao frigorífico.
Sirva decorado a gosto.

Sabia que….
dificuldade:
fácil

tempo:
20 min

receita para:
6 pessoas

custo:
baixo

o Açúcar em Pó Sidul é ideal para mousses e sobremesas
frias?
Este açúcar dissolve-se rapidamente mesmo a frio, evitando
a desagradável sensação de mastigar os grãos de açúcar. As
mousses vão ficar mais leves e cremosas.

Notas:

As melhores receitas de verão

esperam por si, no Pinterest!
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Sangria de
Frutos Tropicais
Ingredientes
70cl de espumante
33cl de gasosa
33cl de sumo de laranja sem gás
100g de Açúcar Amarelo Sores
4 maracujás
1/2 manga
1/4 ananás
2 paus de canela
Hortelã q.b.
Gelo q.b.

Modo de Preparação
Comece por preparar a fruta: descasque a manga e o
ananás e corte-os em pedaços pequenos. Corte também os
maracujás ao meio e retire-lhes a polpa.
Deite o sumo de laranja num jarro grande, adicione o Açúcar
Amarelo Sores, a manga, o ananás, a polpa de maracujá, os
paus de canela, a gasosa e o espumante e misture.
Sirva com gelo e hortelã a gosto.

dificuldade:
fácil

tempo:
10 min

receita para:
8 pessoas

custo:
baixo

Notas:

Veja também outras receitas
e promoções em:
site: www.sidul.pt
facebook: www.facebook.com/sidul.sores
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Escolha o melhor formato
e açúcar para…

www.sidul.pt www.sores.pt

