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Garanta já a encomenda de Natal
Mais um ano se despede com a 

preparação para as festanças de Na-
tal e Réveillon. É tempo de celebrar e 
garantir energias positivas para o ano 
que se aproxima. Mas quando pen-
samos nos quase 365 dias de correria 
que se passaram até aqui, o cansaço 
pode aparecer na hora de, literal-
mente, colocar a mão na massa. Ou 
então, em meio aos compromissos 
para receber os convidados, talvez 
falte tempo para preparar as comidas 
especiais com o capricho que elas 
merecem. Quem não tem habilidades 
na cozinha, há de concordar que nem 
mesmo o Natal é capaz de inspirar 
uma produção gastronômica bem-
sucedida. Para tal desprendimento, 
vale a dica do prato sob encomenda, 
feito de um jeito que muita gente 
nem daria conta de preparar em casa. 
É serviço que só dá trabalho para 
escolher e encaixar no orçamento. 
Existem vários cozinheiros, padarias 

e restaurantes que terceirizam o pre-
paro de ceias ou alguns itens, como 
o tradicional peru. Sem contar na 
sobremesa. Esta época as confeitarias 
começam a fi car abarrotadas pelos 
pedidos de doces e tortas a serem 
servidos nas datas comemorativas. 
Se você ainda não pensou em nada 
disso, está na hora, ou corre o risco 
de fi car na mão e ter que correr para 
preparar tudo em casa.

O QUE NÃO PODE FALTAR NA 
CEIA? 

Claro que cada um adapta con-
forme o bolso e o gosto, mas nas 
tradições de Natal aparecem:

|Peru/leitão: são carnes que estão 
mais presentes nesta época do ano e 
são servidas com acompanhamentos 
e bem decoradas.

|Panetone: uma receita italiana 
que caiu no gosto mundial. O “Pão 
do Toni” com suas frutas cristaliza-
das ganhou variações com chocolate, 

sorvete e até panetones salgados.
|Nozes e castanhas: este costume 

vem da Europa e da Ásia. São frutos 
colhidos no fi nal do outono e começo 
do inverno. Aqui no Brasil, temos a 
castanha do pará, muito consumida 
em diversos tipos de pratos.

|Frutas: além de ajudar na deco-
ração da mesa, são extremamente 
nutritivas e saborosas. As frutas 
nesta época são melancia, morango, 
pêssego, ameixas, nectarinas e fi gos.

|Rabanada: simples de fazer e de 
um sabor maravilhoso. Pão, leite e 
ovos são os principais ingredientes. 
Segundo a tradição espanhola, deve 
ser consumida com uma taça de 
vinho.

|Salpicão: prato típico brasileiro. 
É uma mistura de ingredientes crus 
e cozidos. As receitas são bem va-
riadas, mas a maioria delas terão a 
maionese, cenouras, batatas, pimen-
tão de várias cores, carne de frango 

ou peru, salsão e pimenta, além de 
frutas como abacaxi, cereja, maçã 
verde e uva passa (veja sugestão de 
receita abaixo).

|Vinho: bebida ofi cial para as ce-
lebrações cristãs, não poderia faltar 
no Natal. Por aqui, a cerveja ganha 
muito espaço, pelo calor do verão.

|Bacalhau: herança portugue-
sa, sempre acompanha batatas e 
muuuuito azeite.

|Arroz de Natal: O arroz é um 
acompanhamento que não pode fal-
tar na ceia natalina. Geralmente ele 
é feito com uvas passas, mas existem 
outros tipos, tais como arroz à grega, 
arroz de forno, arroz com nozes, cas-
tanha de caju, etc.

|Farofa: a farofa natalina pode ser 
variada e repleta de ingredientes, 
com farinha de mandioca, farinha 
de milho, pode ser frita na manteiga 
ou no azeite, com amêndoas, frutas 
secas, bacon, nozes, etc.
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Ingredientes
1 peito de frango
2 cenouras cruas e raladas
1 lata de milho verde
1 lata de ervilha
1 vidro de palmito
2 maçãs sem casca em cubinho

Meio abacaxi
100g de uva-passa sem semente
100g de azeitonas
5 talos de salsão
1 cebola
1 vidro (500g) de maionese
1 pacote (200g) de batata-palha

Modo de preparo
Cozinhe o frango e desfi e.
Coloque em um recipiente e adi-

cione a cenoura ralada, o milho, a 
ervilha, o palmito picadinho, a maçã 
em cubinhos, o abacaxi em cubinhos, 
a uva passa, a azeitona picadinha, 

os talos de salsão picado e a cebola 
picada.

Mexa bem e depois coloque a bata-
ta palha. Mexa novamente e coloque a 
maionese. Decore o prato com frutas 
ou só com batata palha por cima e 
sirva em seguida.

Salpicão tradicional simples e fácil


