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O DESAFIO “AS PRESIDENTES”, 
UMA HOMENAGEM ÀS PORTUGUESAS

O DESAFIO

A Président lançou o desafio e as portuguesas responderam 
à iniciativa da marca que procurava - e descobriu - grandes 
talentos na cozinha.

Após uma pré-selecção de dez finalistas entre uma centena 
de candidatas, um casting realizado por um júri composto  
pelo Chef Chakall e a blogger Isabel Zibaia Rafael, selecionou 
cinco mulheres muito especiais que, durante cinco semanas, 
foram “As Presidentes” de Portugal.

“As Presidentes” tiveram de responder aos desafios colocados 
semanalmente pelo Chef Chakall e partilharam no site   
da Président Portugal todas as suas aventuras culinárias 
(http://president.pt/aspresidentes-fase2). 

Todas as receitas foram testadas e tiveram a votação do público. 
A “Presidente” mais votada pelos portugueses, Marta Simões, 
ganhou a oportunidade de participar num ateliê gastronómico 
em Paris.  A “Presidente” Marta Goulão viu uma das suas receitas 
escolhida pelo Chef Chakall e passou a integrar a ementa  
do restaurante El Bulo Social Club.

Partilhamos neste livro as suas receitas originais e damos 
a descobrir um pouco mais destas cinco fantásticas mulheres.

Com perfis muito diferentes, as cinco “Presidentes” representam 
todas as mulheres portuguesas que gostam de cozinha 
requintada mas acessível, que sabem combinar a gastronomia 
portuguesa com a versatilidade dos queijos Président. 

São mulheres talentosas que todos os dias criam e recriam 
receitas, procurando adaptar a cada refeição os ingredientes 
de que dispõem com a inspiração do momento. Mulheres que 
têm paixão pela descoberta, que sabem que a cozinha é muito 
mais do que uma arte, é um acto de amor e de partilha. 
Mulheres como você.



04 CHAKALL

05 AS PRESIDENTES
06 MARTA SIMÕES, A PRESIDENTE

07 MARTA GOULÃO de Sousa

08 MILENE SANCHES

09 SOFIA COVAS

10 VANDA FIGUEIREDO

 

 AS MELHORES RECEITAS DO DESAFIO

11 ENTRADAS
12  Crepes com Salmão e CRÈME de Semi-curado Président

14  Pizza em Mil Folhas de Rúcula e Presunto de Parma

16  Tacos de Brie Mexido com Ovos e Presunto

18  Bruschetta de Salmão Fumado com Mousse de Queijo

20  Cestinhas de Pão com CRÈME de Queijo e Frutos Secos

22  Cogumelos Ricos com CRÈME de Brie

24  Cremosos de Queijo e Bacalhau

26  “Shrimp & Cheese” Bruschetta de Camarão com Emmental e Ovo de Codorniz

29 PEIXE
30  Camarão com Esparguete de Legumes e Medalhões de Queijo de Cabra Fresco

32  Bacalhau Confitado com esmagada de Bróculos, Queijo Chévre e Broa

34  Chevretine de Bacalhau e Espinafres

36  Salmão com Moscatel, Laranja e Medalhões de Queijo de Cabra

38  Gratinado de Bacalhau e Camarão com Queijo de Cabra e Crosta de Broa 

41 CARNE
42  Bifes com Molho de Brie e Arroz de Couve Flor

44  Koftas de Borrego com Molho de Iogurte e Mousse de Queijo Rondelé

46  Brie no Pão com Hamburger Gourmet

48  Peito de Frango Recheado com Queijo Brie, Salva, Presunto e Pera

50  Lombinho de Porco com Fruta, Pistáchios e Brie Président

52  Medalhões de Porco Preto com Brie, Migas de Brócolos e Puré de Maçã

ÍNDICE

55 VEGETARIANO 
56  Cogumelos Portobello com Camembert e Quinoa

58  Tarte de Ameixa, Cebola e Camembert

60  Camembert fundido com Salteado de Vegetais

62  Folhado de Vegetais com Camembert

64  Galette Colorida com Camembert

 

67 SOBREMESA
68  Mil Folhas de Noz e Cenoura com Cream Cheese e Crocante de Noz

70  Semi-frio de Chocolate, Abacate e Rondelé Natural

72  Cheesecake de Noz

74  Tiramisú de Noz

76  Fofos de Mousse de Queijo de Noz com Frutos Vermelhos

78  Bolo Fresco de Queijo e Chocolate

80 NATAL
82  Paté Alentejano no Pão

84  PAVLOVA EM COROA DE FRUTOS VERMELHOS

86  CHEECAKE DE MOUSSE DE NOZ E COMPOTA DE ABÓBORA COM NOZES

88  Embrulhinhos de Brie, laranja e canela

90  Bolachas amanteigadas de frutos secos e granola

92 MOMENTOS

94 O QUE NOS INSPIRA TODOS OS DIAS

96 Agradecimentos

ÍNDICE

com com



4

com

AS PRESIDENTES 
DA PRÉSIDENT
Quando recebi o convite para ser membro do júri e animar  
o desafio “As Presidentes” fiquei muito entusiasmado. Porque, 
embora não pareça, as mulheres sempre mandaram na cozinha. 
Na minha infância fui criado por mulheres, com mulheres.  
As minhas primeira, segunda e terceira mestres de cozinha foram 
mulheres. Que, sempre à volta de uma mesa e com incansável 
paciência, entre conversas, preparavam verdadeiros manjares. 

A minha “Presidente” sempre foi a minha mãe. Foi uma grande 
cozinheira, chef de cozinha durante 40 anos em vários dos seus 
restaurantes e mãe de seis filhos, tudo em um, algo impossível  
de ser conseguido por um homem.

O outro lado interessante do desafio era o facto de se cozinhar 
com os melhores produtos lácteos do mundo, os da Président. 
Lancei cinco desafios às “presidentes” com grande expectativa 
quanto ao que mulheres não profissionais de cozinha 
conseguiriam fazer. O resultado é este livro, cheio de boas ideias 
e receitas criadas por elas e que, tal como elas, pode fazer  
em casa, sem esquecer que o produto é fundamental para obter 
um resultado excelente.

Conheço e uso a marca Président há dez anos e posso garantir 
que não existe melhor. 

Bom apetite!

CHAKALL
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president.pt / marta-sousa > 

Adoro a criatividade que a culinária desperta em mim, dando-me 
inspiração para arriscar novas interpretações e experimentar novas 
técnicas. Uma inspiração que me leva a introduzir novos ingredientes, 
baseando-me quase sempre nos conceitos mais simples, observando  
os resultados de Chefs conceituados e autores de blogues especializados. 
Não menos desafiante e gratificante é colocar todas estas criações 
culinárias à prova da família e dos amigos.
A minha experiência no Desafio “As Presidentes” foi inesquecível, foram 
três meses de aprendizagem, superação pessoal e convívio.   
As receitas aqui ilustradas foram um verdadeiro desafio e apenas possíveis 
graças à incansável ajuda do Chef Chakall e do Chef Gil Mourão.  
Num ambiente de cozinha profissional pude ter uma noção do que  
é servir em restaurante e trabalhar em equipa, utilizando equipamento  
e utensílios muito diferentes e aprendendo novas técnicas e formas  
de empratamento.

facebook.com/MartaSousaPresidentes

MARTA GOULÃO DE SOUSA

AS PRESIDENTES

president.pt / marta-simoes > 

Cozinho desde que me conheço, mas sempre o fiz para os meus. 
Afinal cozinhar é uma das melhores formas de amar! Poucas coisas 
me preenchem tanto como passar a tarde a ensinar as minhas filhas  
a cozinhar ou receber amigos para jantar.
Foi por motivos de saúde que me vi “obrigada” a criar receitas e foi isso 
que me fez realmente apaixonar pela cozinha. Fazer uma alimentação 
isenta de glúten, açúcar refinado e produtos processados não era fácil...
ainda mais para alguém extremamente guloso como eu! Comecei  
a “inventar” e a aprender muito mais sobre cozinha. O paladar ganhou 
outra importância e hoje em dia não passo uma semana sem criar algo 
novo, sem fazer novas combinações. 
Participar no Desafio “As Presidentes” foi maravilhoso, e aprender novas 
técnicas no “Atelier des Chefs” em Paris foi uma oportunidade única. 
Graças ao concurso, a minha página no facebook foi ainda mais visitada, 
e com isso surgiram novas oportunidades. Tenho feito alguns  workshops 
e sessões de showcooking. 

nacavernadamarta.wixsite.com/familiapaleo

A Presidente

MARTA SIMÕES

AS PRESIDENTES

Vencedora do prémio “A Presidente” 
por votação do público.

Vencedora do prémio EL BULO

http://president.pt/aspresidentes-fase2/as-presidentes/marta-sousa
https://www.facebook.com/MartaSousaPresidentes/?fref=ts
http://president.pt/aspresidentes-fase2/as-presidentes/marta-simoes
http://nacavernadamarta.wixsite.com/familiapaleo
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AS PRESIDENTES

president.pt / sofia-covas >

Não me lembro da minha vida sem culinária. As minhas recordações  
de infância mais marcantes têm a cozinha como pano de fundo.   
Os almoços, os jantares, as festas, os Natais. 
E sobretudo o cuidado e o carinho que a minha mãe sempre pôs em cada 
prato.
Cozinhar é amor. Simplesmente. Era-o nessa altura e é-o hoje.   
Não conheço melhor maneira de mostrar o quanto se gosta de alguém: 
dedicar muitos minutos, horas, às vezes dias, a algo que tanto pode ser 
uma refeição de cinco pratos como um simples saquinho de bolachas.
No trabalho, será sempre a rádio a fazer bater o meu coração.    
Quando fecho os olhos é a ela que volto. Mas ao mesmo tempo sinto que 
a minha aventura na cozinha ainda agora começou. 
E o passatempo «As Presidentes» convenceu-me ainda mais disso: 
mostrou-me que sou capaz de muito mais e de ainda melhor.

gulinha.blogs.sapo.pt

SOFIA COVAS

AS PRESIDENTES

president.pt / milene-sanches > 

Cozinhar é uma palavra chave na minha vida. Tenho uma vida profissional 
intensa, com atendimento ao público, mas que não me tira o prazer  
de cozinhar todos os dias para mim e para a minha família.
A paixão pela cozinha surgiu há muitos anos. O prazer de fazer um prato 
elaborado e apresentado de forma harmoniosa define-me. O que não 
significa que não me delicie com um simples Camembert assado com mel 
e nozes pecã. 
A minha participação no Desafio da Président foi uma grande surpresa. 
Inscrevi-me de forma despreocupada, muito simplesmente porque 
achava que não me iriam chamar. Pois chamaram. E aí comecei uma 
aprendizagem e experiência realmente fantásticas. Desde tudo o que 
pude realizar e aprender, até as pessoas que se cruzaram no meu 
caminho e ai permaneceram. Foi fabuloso chegar a casa e sentir-me uma 
Presidente! 

instagram.com/kitchenflavor

MILENE SANCHES
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http://president.pt/aspresidentes-fase2/as-presidentes/sofia-covas
http://gulinha.blogs.sapo.pt/
http://president.pt/aspresidentes-fase2/as-presidentes/milene-sanches
http://instagram.com/kitchenflavor
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president.pt / vanda-figueiredo >

Tenho 37 anos e defino-me como “alentejana de gema”. Desde  muito 
nova que os “Postiscos” (termo que utilizava, sempre que pedia 
à Avó Mira para me deixar cozinhar) me acompanham. 
Sou engenheira civil, profissão que continuo a desenvolver, mas 
é a cozinha que me preenche o coração. 
A minha paixão pela cozinha motivou-me muito a concorrer 
ao Desafio As Presidentes. Durante as várias fases do concurso,   
o meu lema foi manter-me fiel às minhas origens, adaptando 
e recriando as minhas receitas, casando-as com os queijos 
e produtos Président. Este foi o verdadeiro desafio, mostrar que a tradição 
pode casar na perfeição com uma cozinha mais internacional, com  
um toque de requinte! 
Adorei a experiência, muito enriquecedora, e onde confirmei que  
a culinária faz mesmo parte de mim. Actualmente tenho um blogue,   
onde partilho as minhas aventuras culinárias, desafios, showcookings   
ou workshops. 
Na cozinha não há segredos, há apenas diferentes formas 
de interpretação!

pao-com-chocolate.blogspot.pt

VANDA FIGUEIREDO

AS PRESIDENTES

http://president.pt/aspresidentes-fase2/as-presidentes/vanda-figueiredo
http://pao-com-chocolate.blogspot.pt/
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ENTRADAS

CREPES COM SALMÃO E CRÈME DE SEMI-CURADO 
PRÉSIDENT

MARTA SIMÕES

Ingredientes
CREPES:

- 2 ovos

- 2 c. de sopa de polvilho doce

- 1 c. de sopa de farinha de amêndoa

 Manteiga Président  1 c.

 CRÈME Fraïche Président  2 c. de sopa

Recheio:

- 50 gr salmão fumado

 CRÈME Semi-curado Président  ½ emb. 

- Cebolinho

- Sal

- Pimenta

- 1 Lima

- Rúcula

Preparação

1. Juntar todos os ingredientes dos crepes e misturar  
muito bem. 

2. Cortar finamente o salmão, juntar o Queijo   
e o cebolinho. Colocar sal e pimenta e umas gotas  
de lima.

3. Numa frigideira fazer os mini crepes.

4. Rechear os crepes com a mistura de salmão e decorar 
com rúcula. 

Inspire-se com outras receitas

fácil 15 min 4 doses

ENTRADAS

http://www.president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/creme-de-semi-curado-president
http://president.pt/receitas
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ENTRADAS

PIZZA EM MIL FOLHAS DE RÚCULA 
E PRESUNTO DE PARMA
MARTA GOULÃO DE SOUSA

Ingredientes

 Queijo Emmental Ralado Président   100 gr

 CRÈME de Brie Président  1 emb.

- 1 emb. Folhas Brick 

- 8 unidades de tomate maduro em rama

- 2 cebolas vermelhas

- 3 dentes de alho

- 1 ramo de manjericão

- 1 embalagem pequena de rúcula

- 100 gr de presunto tipo Reserva ou Parma

- 2 tomatinhos cherry para decoração

- Azeite

- Moinho de pimenta

Diversos:

- 1 anel de empratamento de 10 cm diâmetro

- Tesoura

- Papel vegetal ou anti-derrapante de forno

- Pincel

Preparação

1. Preparar o molho de tomate: fritar a cebola até ficar 
dourada em azeite, acrescentar o tomate pelado e sem 
sementes, juntar alho, deixar reduzir, ajustar sabores. 

2. Aquecer forno a 180º C

3. Cortar as folhas Brick em círculos de 10 cm, pintar com 
azeite cada círculo e encaixar de 3 em 3, pincelando 
sempre com azeite. A cada conjunto finalizado, salpicar 
com Queijo Emmental ralado e vai ao forno  
de 3 a 4 minutos, controlando sempre para apenas 
dourar e retirar do forno para arrefecer.

4. Verificar molho de tomate, temperar e adicionar  
o manjericão picado e deixar engrossar.

5. Empratamento mesmo antes servir: colocar um bocadinho 
de Queijo Crème Brie para travar a base e construir: 
folha Brick, molho de tomate, Crème Brie, presunto, 
rúcula e folha Brick, repetir 2 níveis e finalizar com folha 
Brick. 

6. Finaliza com decoração no prato de rúcula e tomate 
cherry em metades. 

Inspire-se com outras receitas

ENTRADAS

MÉDIO 60 min 4 doses

http://www.president.pt/produtos/queijos/ralado-emmental-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/creme-de-brie-president
http://Inspire-se com outras receitas
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ENTRADAS

TACOS DE BRIE MEXIDO COM OVOS 
E PRESUNTO

Ingredientes

 Queijo Brie Président  1 Emb.

- 5 fatias de pão de forma 

- 4 fatias finas de presunto

- Meio pimento verde

- Meio pimento vermelho

- 8 ovos

- Óleo

Para o molho agridoce:

- Meio copo de ketchup

- Meio copo de vinagre de cidra

- Meio copo de açúcar

- Meio copo de molho de soja

- Iogurte grego natural

- Sumo de meio limao

- Cebolinho

Preparação

1. Batas os ovos numa tigela, com pedaços de Brie  
e o presunto picado.

2. Tempere com sal e pimenta.

3. Numa frigideira unte com óleo e mexa os ovos .

4. Corte com uma forma redonda as fatias de pão.

5. Com o rolo da massa esmague o pão.

6. Com a ajuda de papel alumínio, faça pequenas calhas 
onde cai colocar as fatias do pão, para lhes dar  
a forma do conhecido taco mexicano. Vai ao forno  
por 10 minutos.

7. Numa frigideira fazer o molho agridoce: junte   
os pimentos picados e os ingredientes do molho.  
Deixe levantar fervura e engrossar.

8. Junte os ovos mexidos no molho agridoce. Recheie  
os tacos de pão. Mexa o iogurte com o sumo de limão e 
o cebolinho. Regue por cima com este último preparado.

Inspire-se com outras receitas

ENTRADAS

fácil 30 min 5 doses

MILENE SANCHES

http://www.president.pt/produtos/queijos/petit-brie-president
http://president.pt/receitas
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ENTRADAS

BRUSCHETTA DE SALMÃO FUMADO COM MOUSSE 
DE QUEIJO RONDELÉ

MARTA SIMÕES

fácil 45 min 6 doses

Ingredientes

Pão:

- 2 chávenas de farinha de amêndoa

- 6 OVOS

- 1 chávena de linhaça dourada moída

- ½ chávena de côco ralado

- 1 c. de chá de fermento em pó

 Manteiga Président  50 gr

 CRÈME Fraïche Président  4 c. de sopa

- Sementes de abóbora, girassol e sésamo para decorar.

Recheio:

- 1 cebola roxa

- 200 ml vinho tinto

- 100 ml de mel

- ½ pimento verde

- ½ pimento amarelo

- Tomate 

- 150 gr de salmão fumado

- 1 lima

 Mousse de Queijo de Cabra Rondelé  1 emb.  

- Azeite extra virgem

- 2 alhos

- Cebolinho

- Azeitonas pretas às rodelas para decorar

Preparação

1. Juntar todos os ingredientes do pão e mexer bem. 
Colocar numa forma de bolo inglês previamente untada, 
com as sementes por cima. Levar ao forno durante meia 
hora.

2. Enquanto isso coloque a cebola roxa num tacho com  
o vinho e o mel. Deixe ferver e baixe o lume para 
reduzir. Salteie os pimentos e o tomate em azeite e alho 
e reserve. Corte finamente o salmão e regue com o sumo 
de lima. Reserve.

3. Corte o pão em finas fatias e toste numa frigideira com 
azeite. 

4. Para empratar: coloque uma fatia de pão, barre com  
a Mousse de Queijo, coloque a mistura de pimentos  
e tomate, depois a cebola roxa e por fim o salmão 
fumado. 

5. Sirva com as azeitonas pretas por cima e cebolinho 
picado. 

Inspire-se com outras receitas

ENTRADAS

http://www.president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-de-cabra-rondele
http://president.pt/receitas
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ENTRADAS

CESTINHAS DE PÃO COM CRÈME DE QUEIJO 
E FRUTOS SECOS

Ingredientes

- 4 fatias de pão de forma de cereais sem côdea

 Crème de Semi-Curado Président  6 c. de chá

 CRÈME de Flamengo President  6 c. de chá

- 1 c. de chá de presunto em cubinhos

- 1 c. de chá de fiambre em cubinhos

- 2 c. de chá de amêndoa palitada

- 2 c. de chá de nozes picadas

- Alho q.b.

- Orégãos q.b.

 Queijo Emmental Ralado Président  

Preparação

1. Retire os queijos do frigorífico.

2. Estique as fatias de pão de forma com um rolo da massa. 
Coloque-as no interior de formas de pastéis de nata (de 
metal ou silicone – no caso de serem de metal, unte-as 
ligeiramente). Pressione levemente. Com a ajuda de uma 
tesoura, retire as pontinhas do pão, procurando deixá-lo 
com o feitio da forma.

3. Numa frigideira sem gordura, e em lume muito brando, 
torre as amêndoas palitadas.

4. Numa taça, misture o Crème de Queijo Semi-curado 
Président com o fiambre em cubinhos e as nozes 
picadas. Noutra taça, misture o Crème de Queijo 
Flamengo Président com os cubinhos de presunto  
e as amêndoas. Junte um pouco de alho picado, a gosto, 
a ambas as misturas.

5. Divida as misturas de queijo pelas cestinhas de pão (uma 
mistura por taça – haverá duas taças de cada mistura). 
Polvilhe com orégãos e com um pouco de Emmental 
Président ralado. Leve novamente ao forno, a 150º C, 
durante 12 a 15 minutos (ou até o pão estar levemente 
tostado e a mistura de queijo gratinada).

6. Assim que as cestinhas estiverem prontas, retire-as das 
formas e deixe-as arrefecer.

7. Sirva duas cestinhas por pessoa, uma de cada mistura. 

Inspire-se com outras receitas

ENTRADAS

fácil 30 min 2 doses

SOFIA COVAS

http://www.president.pt/produtos/queijos/creme-de-semi-curado-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/creme-de-flamengo-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/ralado-emmental-president
http://president.pt/receitas
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ENTRADAS

COGUMELOS RICOS COM CRÈME DE BRIE

Ingredientes

- 4 Cogumelos Portobello

 CRÈME de Brie Président  ½ emb. 

- 1 Tira de bacon

- 3 Chalotas

- 2 Dentes de alho

- 150 gr Espinafres frescos 

- Miolo de noz (cerca 50gR)

- Salsa fresca q.b.

- 1 folha de louro

- Azeite q.b. 

- Flor de sal q.b.

- Paprika q.b.

- Pimenta preta moída na hora q.b.

 Queijo ralado Président  para gratinar

- Ervas aromáticas a gosto (tomilho, por exemplo)

- Rúcula q.b

- Tomate cherry 

- Vinagre balsâmico q.b.

Preparação

1. Levar ao forno pré-aquecido a 180º os cogumelos 
polvilhados com flor de sal e pimenta preta, cerca  
de 10 minutos. Reservar.

2. Tirar o courato ao bacon, e cortar em cubinhos. Saltear 
com um fio de azeite.

3. Juntar as chalotas picadinhas, os dentes de alho, salsa 
picada, folha de louro, paprika, mais um pouco  
de azeite se necessário. Juntar os pés dos cogumelos 
picados. Cozinhar. 

4. Juntar os espinafres e deixar cozinhar em lume alto.

5. Juntar as nozes picadas e envolver com queijo Crème 
de Brie Président.

6. Escorrer a água dos cogumelos (caso tenham) e untar  
o recheio. 

7. Polvilhar com Queijo Ralado Président e ervas 
aromáticas.

8. Levar ao forno com a grelha de cima, para gratinar.

9. Servir sobre rúcula com tomate cherry, temperados com 
vinagrete de balsâmico, azeite e flor de sal. 

Inspire-se com outras receitas

ENTRADAS

fácil 20 min 4 doses

VANDA FIGUEIREDO

http://www.president.pt/produtos/queijos/creme-de-brie-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/ralado-4-queijos-president
http://president.pt/receitas
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ENTRADAS

CREMOSOS DE QUEIJO E BACALHAU

Ingredientes

 CRÈME de Flamengo President 
 CRÈME de Semi-Curado President 
 CRÈME de Brie Président 

- 5 Batatas Brancas Médias

- 1 Lombo de Bacalhau Demolhado

- Leite Meio Gordo (opcional)

- 100 gr de Farinha

- Sal 

- Pimenta Preta Moída

- Noz moscada a gosto

- Cebolinho

Para a fritura:

- 4 ovos batidos

- Pão Ralado

- Óleo para Fritar

Preparação

1. Coza o bacalhau com as batatas em cubos. Pode fazê-lo 
apenas em água, ou misturar em partes iguais água  
e leite meio gordo. 

2. Desfie o bacalhau, reduza a puré as batatas e envolva 
tudo.

3. Junte a farinha e tempere a gosto com o sal, pimenta  
e noz moscada.

4. Faça pequenas bolinhas com esta massa e coloque em 
cima de papel vegetal.

5. Passe os bolinhos por ovo e de seguida pelo pão ralado.  

Dica: Não o faça com as mãos, opte por fazer este processo 
com um garfo, ou colher. Evita pequenas crostas nos 
bolinhos, quando fritos.

6. Retire do óleo quando estiverem bem douradinhos,  
e coloque em cima de papel absorvente de cozinha.

7. Faça um pequeno corte nas bolinhas, e delicadamente 
recheie com os vários Queijos Crème Président.

8. Coloque num prato rectangular longo e polvilhe com  
o cebolinho picado. 

9. Pode, opcionalmente, colocar uma mistura de saladas  
ao seu gosto por baixo dos bolinhos. 

Inspire-se com outras receitas

ENTRADAS

Médio 60 min 15 bolinhos

MILENE SANCHES

http://www.president.pt/produtos/queijos/creme-de-flamengo-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/creme-de-semi-curado-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/creme-de-brie-president
http://president.pt/receitas
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com com

ENTRADAS

“SHRIMP & CHEESE” - BRUSCHETTA DE CAMARÃO 
COM EMMENTAL E OVO DE CODORNIZ

Ingredientes

- 8 camarões 20/30

- 3 dentes de alho

- 1 malagueta seca

- 1 c.chá mostarda

- Whisky q.b.

- Flor de sal q.b.

- Azeite q.b.

- Coentros frescos

 Queijo Emmental Président em barra  ½ emb.

- 2 fatias de pão

- 4 ovos de codorniz 

- Pimenta preta moída na hora

 manteiga com sal Président  2 c.S.

Preparação

1. Descascar o camarão, reservando  3 com cabeça. 
Reservar.

2. Descascar e com o esmagador esmagar os dentes  
de alho.

3. Numa frigideira colocar o azeite, o alho, a mostarda  
e a malagueta, levar ao lume alto até fervilhar.

4. Juntar o camarão e deixar cozinhar em lume alto,  
2 a 3 min.

5. Quando estiver cozinhado, regar com whisky e flamejar.

6. Fora do lume, envolver os coentros picados e o Queijo 
Emmental aos cubos.

7. Torrar o pão.

8. Noutra frigideira aquecer a manteiga com um fio de 
azeite e estrelar os ovos de codorniz, deixando a gema 
mal passada, salpicando com pimenta preta.

9. Servir as fatias de pão com os camarões e o queijo, os 
ovos e mais algumas folhas de coentros.

10. Para empratar, tomatinhos cereja e folhas de rúcula, e 
vinagre balsâmico glace.

Inspire-se com outras receitas

ENTRADAS

fácil 20 min 2 doses

VANDA FIGUEIREDO

http://www.president.pt/produtos/queijos/emmental-president
http://www.president.pt/produtos/manteigas/la-motte-sal-de-mar-president
http://president.pt/receitas


As melhores receitas do desafio.

PEIXE

28

A Manteiga Magra da Président tem um sabor muito 
agradável e uma textura fácil de barrar, com quase metade 
das calorias de uma manteiga normal.
Com ou sem sal, pode ser usada sobre pão ou tostas ou 
para enriquecer as suas massas, arroz, risotto ou sopas.
É elaborada na Bretanha a partir de uma selecção das 
melhores natas que lhe conferem um sabor inconfundível.

A MANTEIGA PRÉSIDENT

28

com
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com com

PEIXEPEIXE

CAMARÃO COM ESPARGUETE DE LEGUMES 
E MEDALHÕES DE QUEIJO DE CABRA FRESCO

Ingredientes

- 2 courgettes 

- 2 cenouras 

- 500 gr de camarão sem casca

- 4 dentes de alho

- Azeite

- Endro

 CRÈME Fraïche Président  (natas) 100 ml

 Medalhões de Queijo Cabra Fresco Président    
1 emb.

- 100 gr de nozes peca

- Sal e pimenta

Preparação

1. Fazer num espiralizador o esparguete de courgette  
e o de cenoura.

2. Numa frigideira alourar os 2 alhos em azeite e juntar  
o camarão. Deixar cozinhar e no fim juntar as natas, 
deixar cozinhar. 

3. Saltear o esparguete de cenoura com os outros 2 alhos  
e um fio de azeite. Deixar cozinhar 3 minutos. Apagar  
e juntar a courgette, envolver bem. Temperar com sal  
e pimenta. 

4. Colocar o camarão com o molho por cima do 
esparguete, juntar os medalhões de Queijo de Cabra  
e as nozes pecãs e, por fim, o endro picado.

Inspire-se com outras receitas

MARTA SIMÕES

fácil 20 min 2 doses

http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/medalhoes-de-queijo-fresco-de-cabra-president
http://president.pt/receitas
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com com

PEIXE

BACALHAU CONFITADO COM ESMAGADA DE 
BRÓCULOS, QUEIJO CHÈVRE E BROA

Ingredientes

- Azeite q.b.

- Folha de louro

- 2 alhos

- 1 ramo de tomilho

- 2 postas de lombo de bacalhau demolhado

- 500 gr de bróculos

- 1 batata

- 2 cebolas

 Medalhões de Queijo Cabra Fresco Président 
100 gr

- 100 gr de broa de milho esmigalhada

- Flor de sal

Molho de tomate:

- 8 unidades de tomate maduro em rama

- 2 cebolas vermelhas

- 3 dentes de alho

- 1 raminho de manjericão

Diversos:

- 1 Anel de empratamento de 12cm

- 1 saco de congelar com fecho Zip

Inspire-se com outras receitas

Preparação

1. Limpar os lombos de bacalhau de espinhas e pele

2. Colocar o azeite suficiente numa panela (+/- 1 litro) e 
aquecer a 70º C, com a folha de louro, alhos esmagados 
e tomilho para confitar o bacalhau, mergulhar os lombos 
de bacalhau e controlar a temperatura, mantendo-a 
igual por 15-10 minutos dependendo da altura   
do bacalhau. Em alternativa, também poderá colocar  
os lombos, azeite e temperos num saco em vácuo  
(ou de fecho tipo zip) e mergulhá-los em água que 
acabou de ferver por 10-15 minutos (fogo desligado).

3. Laminar a cebola bem fina em meias luas, fritar em azeite 
e deixar caramelizar até dourar.

4. Preparar o molho de tomate: fritar a cebola até dourar 
em azeite, acrescentar o tomate pelado e sem sementes, 
cortado em cubos e juntar alho, ajustar sabores e deixar 
reduzir. Finaliza com manjericão picado q.b.

5. Cozer a batata e os brócolos e passar por água fria 
após a cozedura

6. Assar o tomate cherry no forno, salpicado com flor  
de sal. Assar também no forno a broa esmigalhada 
regada com um pouco de azeite, até ficar estaladiça.

7. Esmagar os bróculos e a batata, juntar os Medalhões 
de Queijo de Cabra Fresco esfarelados e ajustar  
o sabor a gosto, juntar um pouco do azeite do bacalhau.

MARTA GOULÃO DE SOUSA

fácil 60 min 4 doses

PEIXE

Empratamento: 

1. Com o aro colocar pela ordem: esmagada de bróculos, 
cebolada, molho de tomate, cebolada, lascas de 
bacalhau e broa esfarelada.

2. Finalizar com salpicos de azeite e tomatinhos cherry 
assados

http://www.president.pt/produtos/queijos/medalhoes-de-queijo-fresco-de-cabra-president
http://president.pt/receitas
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PEIXE

CHEVRETINE DE BACALHAU E ESPINAFRES

Ingredientes

 Medalhões de Queijo Cabra Fresco Président   
1 emb.

 Emmental Président RALADO  1 emb. 

- 1 lombo de Bacalhau

- 500 ml de leite meio gordo

- 8 batatas pequenas (batata nova)

- 1 molho de espinafres 

- 500 gr de manjericão

- 100 gr de caju

- 100 gr de pinhões

Preparação

1. Comece por cozer as batatas com casca em água e sal. 
Reserve.

2. Coza o bacalhau em partes iguais de água e leite. Limpe 
de peles e espinhas, lasque cuidadosamente o bacalhau 
em lascas grossas e reserve.

3. Coza os espinafres. Salteie em azeite com 50 gr  
de cajus e 50 gr de pinhões. Junte os Medalhões de 
Queijo Président esfarelados grosseiramente. Com 
o manjericão, os restantes cajus e pinhões, faça um 
molho pesto. Triture todos estes últimos ingredientes 
numa trituradora e junte azeite e Emmental Président 
ralado. Cerca de 100 gr será o suficiente. Tempere com 
sal. 

4. Retome as batatas cozidas. Com ajuda de um pano, 
dê um murro (levemente,claro) sobre a batata. Numa 
frigideira com azeite e pimenta rosa vamos dourar estas 
batatas.

5. Coloque as batatas no centro do seu prato. No meio 
coloque a mistura dos medalhões de queijo com os frutos 
e os espinafres. Por fim, coloque algumas lascas de 
bacalhau e regue com o molho pesto.

Inspire-se com outras receitas

MILENE SANCHES

médio 90 min 2 doses

PEIXE

http://www.president.pt/produtos/queijos/medalhoes-de-queijo-fresco-de-cabra-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/ralado-emmental-president
http://president.pt/receitas


36 37

com com

PEIXE

SALMÃO COM MOSCATEL, LARANJA 
E MEDALHÕES DE QUEIJO DE CABRA

Ingredientes

- 2 unidades de lombos de salmão

- 1 laranja grande | sumo de laranja

- 2 c. de chá mostarda

- 5 c. de sopa de azeite

- 2 chávenas de café de Moscatel

- Sal q.b.

- Pimenta preta q.b.

- Alho q.b.
 Medalhões de Queijo Cabra Fresco Président 

6 unid.

- Mel q.b.

- 1 batata-doce cor-de-laranja grande 

- 1 c.de chá de Maizena

Preparação

1. Num recipiente fundo, coloque o alho, o sumo de 
laranja, a mostarda, 3 colheres de sopa de azeite e 
o moscatel. Misture bem. Tempere o salmão com sal 
e pimenta preta e coloque-o neste molho a marinar 
durante uma hora. (Vire o salmão a meio do tempo.)

2. Lave muito bem a batata-doce (com casca), com o 
auxílio de uma escovinha. Corte em cubos de 2 a 3 cm. 
Escalde em água a ferver, por 2 a 3 minutos (sem deixar 
que cozam completamente).

3. Num pyrex ou num tabuleiro de ir ao forno, disponha 
os lombos de salmão e em volta destes a batata-doce 
escaldada. Verta a marinada neste recipiente. Regue 
com as restantes 2 colheres de azeite.

4. Esmague os Medalhões de Queijo de Cabra com um 
garfo, até formar uma pasta. Cubra os lombos de salmão 
com este preparado, do modo mais uniforme possível. 
Coloque um fio de mel (generoso) sobre o queijo e as 
batatas.

5. Leve ao forno a 180º C, por cerca de 15 minutos (ou 
até as batatas estarem tenras e o queijo ligeiramente 
gratinado).

6. Retire o molho do tabuleiro e verta-o para um tacho. 
Reserve um pouco para dissolver a maizena. Adicione 
este preparado ao restante molho e leve ao lume, 
mexendo sempre, até engrossar.

7. Divida os lombos de salmão e a batata-doce por dois 
pratos. Coloque o molho junto do peixe e sirva.

SOFIA COVAS

fácil 30 min 2 doses

Inspire-se com outras receitas

PEIXE

http://www.president.pt/produtos/queijos/medalhoes-de-queijo-fresco-de-cabra-president
http://president.pt/receitas
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PEIXE

GRATINADO DE BACALHAU E CAMARÃO COM 
QUEIJO DE CABRA E CROSTA DE BROA

Ingredientes

- 3 batatas para fritar

- Óleo para fritar

- 2 lombos de bacalhau

- 1 emb. de miolo de camarão grande 

- 1 cebola grande + ½ 

- 3 dentes de alho + 1 + 1

- Louro, 1 folha + 1

- Salsa q.b.

 CRÈME Fraïche Président  1 emb. 

 Medalhões de Queijo Cabra Fresco Président 
1 emb. 

- Coentros q.b

- 2 fatias de broa de milho

- Azeite q.b

- Flor de sal q.b.

- Grãos de pimenta rosa q.b.

- 1 limão

Bechamel: 

- água do bacalhau

 Manteiga Président  

- farinha trigo

- sal

- mistura pimenta moída na hora

- noz moscada

- limão

Preparação

1. Descascar e cortar as batatas em cubos, lavar e secar bem. 
Fritar em óleo bem quente e reservar.

2. Fazer um caldo aromatizado, fervendo água com um fio de 
azeite, salsa, 1 dente de alho esmagado, 1 folha de louro, 
meia cebola e uns grãos de pimenta rosa. Assim que ferver, 
deitar numa taça sobre o bacalhau, envolver com película e 
reservar.

3. Cortar a cebola em rodelas finas, picar os dentes de alho e 
refogar num pouco de azeite, louro e salsa picada.

4. Retirar o bacalhau do caldo, limpar de peles e espinhas, 
lascar e juntar ao refogado.

5. Numa parte do caldo do bacalhau, colocar os camarões, 
cozer 1 ou 2 min e envolver no refogado.

6. Preparar o bechamel com 1 c.s. bem cheia de Manteiga. 
Quando derreter, juntar 2 c.s. de farinha e mexer muito 
rapidamente, ir juntado o caldo do bacalhau e do camarão, 
misturar pimenta moída na hora, noz moscada e retificar o 
sal. Juntar um pouco de sumo de limão e ½ pacote de natas. 
Envolver no refogado e deitar num pirex de forno.

7. Às restantes natas, juntar o Queijo de Cabra picadinho, 
sumo de limão e pimenta. Misturar bem e deitar por cima do 
bacalhau.

8. Picar coentros com 1 dente de alho. Juntar a broa esfarelada 
e envolver com um fio de azeite. Polvilhar o bacalhau com  
a broa. 

9. Levar ao forno a gratinar.

10. Servir com uma salada verde.

Inspire-se com outras receitas

PEIXE

VANDA FIGUEIREDO

médio 60 min 4 doses

http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/medalhoes-de-queijo-fresco-de-cabra-president
http://www.president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://president.pt/receitas
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As melhores receitas do desafio.

CARNE

O Brie Président distingue-se pela sua casca branca, a sua 
suavidade e uma deliciosa cremosidade.

É um queijo versátil, que pode ser usado em canapés, 
tostas, com doce de frutos vermelhos ou como ingrediente 

de receitas mais elaboradas.

O BRIE PRÉSIDENT

40

com
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CARNE

BIFES COM MOLHO DE BRIE E ARROZ 
DE COUVE FLOR

Ingredientes

-  2 bifes “entrecôte”

 CRÈME Fraïche Président  1 emb.

 Queijo Brie Président  1 UNID.

 Manteiga Président  100 gr

- 5 alhos

- ½ cebola

- Cebolinho

- Pimenta preta

- Sal

- 100 gr bacon aos cubos

- 100 gr de nozes

- 4 c. de sopa de mel

- 2 peras

- Limão

- Rúcula

- Agrião

- Espinafre baby

- Azeite

- ½ couve flor

- Coentros

Preparação

1. Temperar os bifes com sal.

2. Passar na frigideira com manteiga e alho para 
caramelizar. Colocar no forno para ficar médio. 
Preparar a salada com os agriões, rúcula e espinafres 
baby, reservar. Caramelizar as peras na frigideira com 
manteiga e um pouco de mel e sumo de limão. Triturar  
a couve flor até ficar granulada tipo arroz. Cozinhar  
em azeite e alho durante 5 minutos, temperar de sal  
e colocar os coentros bem picados. 

3. Fazer o crocante de bacon com as nozes numa frigideira 
com manteiga. 

4. Preparar o molho de queijo, derreter a manteiga e juntar 
os alhos e a cebola. Deixar alourar e juntar o Queijo 
Brie cortado em pedaços pequenos. Deixar derreter e 
juntar as natas e um fio de mel. Juntar pimenta e retificar 
temperos. Triturar o molho para ficar cremoso. 

5. Colocar o arroz de couve flor no prato, a pera, a salada, 
o bife com o molho por cima e colocar o crocante sobre 
o molho. Colocar cebolinho por cima do molho.

Inspire-se com outras receitas

CARNE

MARTA SIMÕES

fácil 30 min 2 doses

http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/brie-president-1
http://www.president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://president.pt/receitas
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Empratamento:

1. 1 tábua de madeira

2. Palitos cocktail (como na foto)

3. 3 tacinhas e uma 1 tacinha maior para a salada 

4. Prato grande marcador

CARNE

Inspire-se com outras receitas

Junho 2016
PRÉMIO EL BULO

KOFTAS DE BORREGO COM MOLHO DE IOGURTE 
E MOUSSE DE QUEIJO RONDELÉ

Ingredientes

- 2 emb. de tortilhas pequenas

Koftas:

- 700 gr de carne de borrego picada

- 1 cebola e 2 dentes de alhos esmagados

- 1 c. chá cominhos em grão

- 1 c. chá de açafrão

- 1 c. chá de pimenta cayenne

- 1 c. chá de paprika

- Coentros frescos, picados

- Hortelã fresca, picada

- Sal e pimenta

Molho Iogurte:

- 1 chávena almoçadeira de iogurte grego simples

 MOUSSE DE QUEIJO ALHO E ERVAS    ½ emb. 

- 1 c. de chá cominhos

- 1 dente de alho esmagado,

- Hortelã picada

- ½ limão, em sumo

- 1 c. chá de tahini

Salada de couve roxa:

- ½ couve roxa 

- 2 cenouras

- Folhas de hortelã picada

- Azeite, limão sal e pimenta

Preparação

1. Numa frigideira anti-aderente aquecer o cominho em 
grão para tostar e num almofariz, converter em pó com 
sal. Fritar a cebola picada e o alho em azeite e juntar  
as especiarias secas, adicionar ao borrego picado, 
juntar as ervas aromáticas frescas, sal e pimenta. Formar 
as bolinhas miniatura num prato e refrigerar.

2. Preparar o molho de iogurte e refrigerar

3. Preparar o húmus e refrigerar

4. Ralar a cenoura e cortar a couve muito fina, numa 
saladeira, temperar levemente com uma vinagreta.

CARNE

Húmus de Beterraba:

- 1 lata de 450 gr de grão cozido

- 3 beterrabas cozidas

- Cominho em grão

- 1 c. de sopa de tahini

- 1 limão em sumo

- 1 dente de alho esmagado

- Azeite q.b.

- Sal e pimenta    

 Decora com: Sumac, cominhos em grão, 
sementes de sésamo e folhas de manjerona

MARTA GOULÃO DE SOUSA

fácil 60 min 4 doses

http://president.pt/receitas
http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-alho-e-ervas-president
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CARNE

BRIE NO PÃO COM HAMBURGER GOURMET

Ingredientes

 Queijo Brie Président  1 Unid.

- 1 peito de frango

- 70 gr de farinha

- 1 ovo

- Cebolinho fresco

- Alho

- 2 cebolas

- Noz moscada em grão

- Pimenta Preta em grão

- 50 gr de açúcar

- 2 bolos do caco

- Rúcula

 Manteiga com sal Président 
- 6 batatas médias

 MOUSSE DE QUEIJO DE CABRA RONDELÉ 
- Óleo para fritar

- Sementes de papoila

- Sementes de sésamo

- Amêndoas laminadas

- Sal

Preparação

1. Comece por triturar o frango com o cebolinho, 70 gr de 
farinha, sal, pimenta preta e noz moscada a gosto, 1 ovo 
e 2 dentes de alho.

2. Passe um pouco de óleo nas suas mãos e faça os 
hambúrgueres no formato tradicional redondo.

3. Passe os hambúrgeres pela grelha ou frigideira. Quando 
estiverem douradinhos, retire.

4. Coloque no bolo de caco que barrou previamente com 
Manteiga com sal Président e colocou na frigideira a 
torrar.

5. Frite as cebolas, em lume brando, cortadas às rodelas 
finas, e coloque 1 colher de açúcar por cima das 
mesmas. Mexa com frequência para criar uma cebola 
caramelizada .

6. Corte as batatas em finas rodelas. Frite em óleo bem 
quente. Tempere com Queijo Emmental Président 
ralado se assim gostar.

7. Por fim, faça um molho com Mousse de Queijo 
natural Président, junte sal, pimenta preta e cebolinho 
picado. Mexa todos os ingredientes muito bem.

8. Coloque o bolo do caco num prato e, na primeira 
metade, coloque uma camada de rúcula, o hambúrguer, 
a cebola caramelizada, e finas fatias de Brie Président, 
coloque novamente rúcula e a outra metade do bolo do 
caco.

9. Acompanhe com as batatas fritas e o molho de queijo. 

Inspire-se com outras receitas

CARNE

MILENE SANCHES

médio 60 min 2 doses

http://www.president.pt/produtos/queijos/brie-president-1
http://www.president.pt/produtos/manteigas/la-motte-sal-de-mar-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-de-cabra-rondele
http://Inspire-se com outras receitas
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CARNE

PEITO DE FRANGO RECHEADO COM QUEIJO 
BRIE, SALVA, PRESUNTO E PERA

Ingredientes

- 3 peitos de frango

 Queijo Brie Président  3 fatias sem casca

- 3 fatias de presunto picado

- 1 pera em cubinhos

- Ramo de salva

- 1 cebola picada

- Azeite

 Manteiga meio sal Président  50 gr

- ½ copo de vinho branco

Puré de abóbora assada:

- 300 gr de abóbora

 Manteiga meio sal Président  100 gr

Diversos:

- Palitos ou fio de culinária

- Frigideira anti-aderente

- Papel de alumínio

- Processador de alimentos

Preparação

1. Aquecer o forno a 180º C.

2. Preparar a abóbora em cubos e temperar com azeite,  
sal e pimenta, tomilho e um pouco de açúcar. Colocar  
a assar no forno.

3. Abrir os peitos de frango para criar uma bolsa   
e temperar com sal e pimenta.

4. Saltear a cebola picada em azeite, juntar o presunto, 
deixar a dourar. Adicionar a salva e a pera e saltear. 
Retirar do lume e deixar arrefecer.

5. Rechear os peitos de frango com 1 fatia de Brie e 
recheio de pera, fechar com palitos ou fio de culinária.

6. Numa frigideira quente anti-aderente dourar os peitos 
em azeite. Retirar do lume e transferir para um pirex (vai 
ao forno por 15/20 minutos para terminar de assar).

7. Verificar a abóbora e remexer se necessário.

8. Retirar os peitos do forno, cobrir com papel de alumínio 
e deixar descansar.

9. Transferir o líquido do frango do pirex para a frigideira 
onde se salteou o frango, juntar um pouco de vinho 
branco e manteiga, deixar reduzir. Corrigir o tempero  
e passar por passador chinês. Reservar.

10. Retirar a abóbora do forno e transferir para um 
processador, juntar a Manteiga e reduzir a puré, 
verificar o tempero e corrigir.

CARNE

MARTA GOULÃO DE SOUSA

fácil 60 min 4 doses

Inspire-se com outras receitas

Empratamento:

Puré de abóbora, peito de frango fatiado e molho.

http://www.president.pt/produtos/queijos/brie-president-1
http://www.president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://www.president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://president.pt/receitas
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CARNE

LOMBINHO DE PORCO COM FRUTA, PISTÁCHIOS 
E BRIE PRÉSIDENT

Ingredientes

- 1 lombinho de porco (inteiro)

- 1 cenoura

- 1 cebola

- 1 pera

- 1 maçã reineta

- 50 GR Pistáchios sem sal

 Queijo Brie Président 
 MOUSSE DE QUEIJO DE CABRA RONDELÉ    

4 a 6 c. de chá

- Sal

- Alho

- Louro

- Colorau

- Salsa

- Vinho branco

- Azeite

- Tomilho

- Piripíri

Preparação

1. Retire o excesso de gorduras do lombinho. Tempere com 
sal e pimenta preta. Numa frigideira com azeite bem 
quente, sele o lombinho dos dois lados.

2. Num tacho coloque azeite, cebola picada, alho e uma 
folha de louro, e por cima o lombinho, já selado. Em 
volta disponha uma cenoura cortada em rodelas finas, 
salsa, vinho branco, um pouco de colorau e os pistáchios 
(reserve alguns). Leve ao lume e deixe cozinhar, por 30 
a 40 minutos, virando o lombinho de vez em quando.

3. Entretanto, descasque a pera e a maçã reineta, tirando-
lhes as sementes. Corte os dois frutos em cubos de 
cerca de 2 cm. Cerca de 10 minutos antes de retirar  
o lombinho, coloque os pedaços de fruta no tacho. Nesta 
altura, tempere também com um pouco de piripíri.

4. Quando o lombinho estiver pronto, retire-o do tacho  
e fatie-o. Reserve os pedaços de fruta. Dentro do tacho, 
esmague a cenoura. Se necessário, volte a colocar  
a carne no tacho e leve de novo ao lume, muito brando, 
por cerca de 5 minutos, envolvendo de vez em quando.

5. Retire a carne do tacho e reserve. Passe o molho com  
a varinha mágica. Dilua depois neste molho a Mousse 
de Queijo Rondelé Natural.

6. Ponha um pouco de molho no fundo de um prato. Por 
cima coloque a carne, e, sobre esta, pedaços de Queijo 
Brie Président. Toste-os ligeiramente, com a ajuda de 
um maçarico. No topo ou em volta, disponha os pedaços 
de fruta. Decore com os pistáchios que reservou, picados 
grosseiramente.

Inspire-se com outras receitas

SOFIA COVAS

fácil 60 min 4 doses

CARNE

http://www.president.pt/produtos/queijos/brie-president-1
http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-de-cabra-rondele
http://president.pt/receitas
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CARNE

Puré de Maçã

1. Descascar e descaroçar as maçãs e cortar em pedaços 
pequenos.

2. Numa frigideira anti-aderente colocar a manteiga. Assim 
que derreter polvilhar com açúcar mascavado e juntar a 
maçã e os cravinhos. 

3. Cozinhar em lume alto, juntando águas aos pouquinhos 
até que a maçã fique bem cozida, mexendo de vez em 
quando.

4. Assim que estiver, esmaga-se bem com um garfo. 
Reservar.

Inspire-se com outras receitas

Migas de brócolos

1. Cozer os brócolos em água fervente e abundante, 
temperada de sal, de forma a ficarem “al dente”.

2. Tirar os brócolos da água e reservar.

3. Cortar o pão em cubinhos, descartando as côdeas. 
Colocar numa taça e deitar a água da cozedura dos 
brócolos sobre o pão, de forma que fique bem embebido. 
Tapar e aguardar uns minutos. 

4. Desfazer bem o pão, ficando uma papa.

5. Num tacho colocar um pouco de azeite, e os dentes de 
alho picadinhos.

6. Assim que ferver, juntar o pão e envolver.

7. Picar os brócolos grosseiramente e os coentros e juntar. 

8. Volta ao lume, mexendo sempre. Juntar mais um pouco 
de água se necessário. Devem ficar com uma consistência 
mole.

MEDALHÕES DE PORCO PRETO COM BRIE, MIGAS 
DE BRÓCOLOS E PURÉ DE MAÇÃ

Ingredientes

- 8 Medalhões de lombinho de porco preto, com cerca de 
1,5 cm de altura

- 2 c.s. Massa de pimentão 

- 3 dentes de alho

- Sal grosso

- Vinho branco q.b.

- 8 fatias de bacon

- Azeite q.b.

- Manteiga q.b

 Queijo Brie Président  8 fatias

- Hastes de Tomilho fresco

- Pimenta rosa em bagos

Puré de maçã:

- 2 Maçãs vermelhas

- 2 Maçãs reinetas 

- 2 c.s. Manteiga q.b.

- 2 c.s. Açúcar mascavado

- 2 cravinhos

- Canela em pó q.b.

Migas de brócolos:

- 1 haste de brócolos pequena

- ½ pão tipo alentejano do dia anterior

- 1 molhinho de coentros frescos 

- 3 dentes de alho

- Azeite q.b.

Preparação

Lombinhos

1. Temperar os medalhões com a massa pimentão, os 
dentes de alho esmagados e macerados com um pouco 
de sal, e cerca de meio copo de vinho branco. Repousar 
cerca de 30 min.

2. Tirar o courato ao bacon, dobrar ao meio, de forma a 
que fique da altura da carne, enrolar à volta de cada 
medalhão e prender bem com fio de cozinha.

3. Numa frigideira antiaderente, deitar um pouco de azeite, 
assim que estiver quente, selar os medalhões em lume 
alto, dos dois lados.

4. Colocá-los num pirex, e levar ao forno para acabar de 
cozinhar.

5. Na frigideira onde fritou a carne, juntar  um pouco vinho 
branco e 1 c.s. de manteiga, para aproveitar os sucos da 
carne que ficaram na frigideira, e deixar ferver e reduzir. 

6. Quase no final juntar mais 1 c.s. de manteiga e uns 
bagos de pimenta rosa, deixar ferver. Reservar quente.

7. Mesmo antes de servir, colocar uma fatia de Brie em 
cima de cada lombinho, uma haste de tomilho fresco e 
gratinar com um maçarico de cozinha, ou em alternativa, 
levar ao forno junto à grelha de cima para gratinar 
levemente.

8. Servir os medalhões regados com o respetivo molho, 
acompanhados das migas de brócolos e o puré de maçã.

CARNE

VANDA FIGUEIREDO

fácil 60 min 4 doses

http://president.pt/receitas
http://www.president.pt/produtos/queijos/brie-president-1
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As melhores receitas do desafio.

VEGETARIANO

As mousses de queijo Rondelé Président são irresistíveis. A sua textura 
ligeira e esponjosa de uma mousse vai derretendo delicadamente na boca.
Ideal para tostas e aperitivos, a acompanhar salmão fumado, anchovas ou 
presunto, ou como ingrediente de receitas mais elaboradas.
Descubra as variedades Alho e Ervas Finas, Noz e Cabra 
e tenha uma experiência única. 

AS MOUSSES DE QUEIJO PRÉSIDENT

54
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VEGETARIANO

COGUMELOS PORTOBELLO COM CAMEMBERT 
E QUINOA

Ingredientes

- 2 Cogumelos Portobello

- ½ Cebola roxa

- ½ alho francês

- 2 alhos

- Azeite

- Sal e pimenta

 CRÈME Fraïche Président  100 ml

 Queijo Camembert Président  1 EMB.

- Orégãos

- 1 chávena Quinoa tricolor

- 100 gr amêndoa laminada

- 100 gr de arandos

- Folhas de hortelã fresca 

- Cebolinho

- 1 pepino

- 12 tomates cereja

- Sal

- Pimenta 

- 1 lima

- Azeite 

Preparação

1. Preparar os cogumelos, cortando os pés. Numa frigideira 
colocar os alhos picados e um fio de azeite. 

2. Quando os alhos estiverem alourados juntar a cebola 
roxa picada, o alho francês cortado em finas rodelas  
e os pés dos cogumelos picados. Deixar refogar  
5 minutos. 

3. Juntar as natas e retificar os temperos, juntar pimenta  
e sal. 

4. Rechear os cogumelos com a mistura e colocar 2 fatias 
de Camembert. Polvilhar com orégãos e deitar um fio 
de azeite. 

5. Levar ao forno para assar durante 20 minutos a 180ºC.

6. Lavar a quinoa e colocar a cozer com 2 chávenas de 
água fria. Deixar cozinhar por 20 minutos após  
a começar a ferver e até a agua evaporar. 

7. Descascar o pepino e cortar em meias luas. Cortar  
os tomates cherry ao meio. 

8. Numa frigideira tostar a amêndoa, juntar os arandos  
e hortelã picada. 

9. Deixar arrefecer a Quinoa. Misturar a Quinoa, o tomate 
e o pepino, a mistura de amêndoas e arandos, temperar 
com a lima, azeite, sal e pimenta.

10. Colocar o cebolinho picado finamente por cima e umas 
folhas de hortelã. Servir com os cogumelos.

Inspire-se com outras receitas

MARTA SIMÕES

fácil 30 min 2 doses

VEGETARIANO

http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/camembert-president
http://president.pt/receitas
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Empratamento

1. Mesmo antes de servir, retirar as crostas de cima e de 
baixo do Camembert, cortar 1 círculo com o aro e 
cortar em longitudinal de novo, perfazendo 2 rodinhas 
(o queijo tem de estar bem frio para este corte).

2. Aquecer ligeiramente a guarnição de cebola e ameixa. 
Colocar delicadamente um círculo da massa dentro do 
aro, alternar com o recheio de cebola e ameixa a massa 
fina e de novo ameixa e massa fina, alisando sempre. 

VEGETARIANO

Terminar com uma rodela do Queijo Camembert, 
retirar o aro. Com um queimador de leite créme, queimar 
o topo do queijo. Fazer 2 empratamentos.

3. Decorar com pontas de espargos escaldadas e o molho 
mayonnaise.

Inspire-se com outras receitas

TARTE DE AMEIXA, CEBOLA E CAMEMBERT

Ingredientes
Massa: 

- 40 gr Parmesão ralado

- 15 gr nozes

- 1 c. de café de sal

- 1 c. de café de pimenta rosa moída

- 100 gr farinha

- 55 gr manteiga

 Queijo Camembert Président  (bem frio)

Guarnecimento de cebola e ameixa:

- 120 gr cebola picada

- 130 gr ameixas, peladas e cortadas em cubos

- 20 ml óleo de girassol

- 25 ml de vinagre balsâmico

- 15 gr de açúcar em pó

- 2 gotas de Tabasco

Molho Mayonnaise: 

- 75 gr sementes de sésamo brancas

- 1 c. sopa de mostarda Dijon

- 1 c. sopa de açúcar em pó

- 1 gema de ovo

- 1 c. sopa de vinagre de vinho branco

- 50 ml de óleo de girassol

- 75 ml de óleo de avelã

- Sal e pimenta

Preparação

1. Misturar num processador de alimentos o parmesão,  
as nozes, pimenta rosa, sal, até obter uma pasta, juntar  
a farinha e manteiga e adicionar pouca água fria. 
Guardar no frigorífico em película aderente durante  
1 hora.

2. Aquecer o forno a 150ºC. 

3. Sobre uma superfície ligeiramente enfarinhada estender 
a massa até ¼ cm e cortar em círculos de 10cm com  
o aro e levar ao forno em cima de papel vegetal*. Ao 
fim de 8 a 10 min., retirar e deixar arrefecer (não devem 
dourar)

MARTA GOULÃO DE SOUSA

DIFÍCIL 80 min 4 doses

Guarnecimento de cebola e ameixa

1. Aquecer o óleo, juntar as cebolas picadas e fritar até 
dourar. Juntar as ameixas picadas, vinagre balsâmico  
e o açúcar. Deixar evaporar todo o líquido, juntar  
2 gotas de Tabasco, temperar a gosto e reservar.

*(prever 10, incluindo extras. Para facilitar a tarefa de estender a 
massa bem fina, faça-o directamente em cima do papel vegetal)

Molho mayonnaise

1. Aquecer uma frigideira em fogo médio e juntar as 
sementes de sésamo por 2 a 3 minutos, remexendo 
sempre, deixar resfriar num prato.

2. Bater a mostarda, açúcar e a gema de ovo até fofa 
numa taça; incorporar aos poucos o óleo, como numa 
mayonnaise, finaliza incorporando as sementes  
de sésamo já frias, vinagre e sal e refrigerando.

VEGETARIANO

Guarnição:

- 3 Espargos frescos

- Anel de empratamento com 10 cm de diâmetro

http://president.pt/receitas
http://www.president.pt/produtos/queijos/camembert-president
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VEGETARIANO

CAMEMBERT FUNDIDO COM SALTEADO 
DE VEGETAIS

Ingredientes

 Queijo Camembert Président 
- 1 molho de grelos 

- 250 gr de Broa de Milho devidamente picada

- 5 Dentes de Alho laminados 

- 1 Pêssego cortado grosseiramente em cubos 

- 250 gr de Fusilli Tricolor

- Mel

- Sal

- Azeite

Preparação

1. Coza os grelos em água temperada com sal. 

2. Coza os fusilli al dente e de igual forma. Reserve.

3. Quando tiver os grelos cozidos, e com a ajuda de uma 
faca muito fina e afiada, lasque o Queijo Camembert 
em dois no sentido da largura. Este processo pode ser 
ligeiramente demorado, mas compensa pela sua dupla 
utilização. Regue com mel o Queijo Camembert e 
coloque no forno a 180ºC durante 8 minutos ou até estar 
levemente tostado (queremos um Camembert cremoso).

4. Numa frigideira salteie os alhos, os grelos, a broa, os 
fusilli e os cubos de pêssego.

5. Tempere a gosto com sal.

6. Retire o Queijo Camembert do forno e coloque num 
prato grande redondo. Coloque a mistura do salteado 
delicadamente por cima do Camembert. 

7. Desfrute do cremoso de Camembert com uma deliciosa 
mistura agridoce de vegetais! 

Inspire-se com outras receitas

MILENE SANCHES

fácil 30 min 2 doses

VEGETARIANO

http://www.president.pt/produtos/queijos/camembert-president
http://president.pt/receitas
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9. Com cuidado, vire a massa ao contrário e remova os 
corta-bolachas. Divida o recheio pelas duas “taças”. 
Por cima, coloque uma fatia de Queijo Camembert 
Président (que cubra praticamente todo o recheio), com 
cerca de 0,5 cm de espessura.

10. Leve a forno brando, até o queijo começar a derreter, 
ou use um maçarico (tendo muito cuidado, para não 
queimar o queijo nem a massa).

11. No final, pincele ligeiramente a massa com um pouco de 
óleo ou manteiga. Polvilhe com as sementes de sésamo 
pretas.

12. Sirva com uma salada de folhas verdes temperada a 
gosto.

Inspire-se com outras receitas

VEGETARIANO

FOLHADO DE VEGETAIS COM CAMEMBERT

Ingredientes

- 4 folhas de Massa brick

- 1 cebola média

- 100 gr de cogumelos Shiitake

- 1 cenouora ralada grande ou 2 médias

- ½ lata de milho doce

- 100 gr de espinafres

- 25 gr de abóbora em cubinhos

- 10 unidades de amêndoas torradas

- ¼ de maçã reineta em cubos

 Queijo Camembert Président  2 fatias longas

- Sal q.b.

- Azeite q.b.

- Alho q.b.

- Manjericão q.b.

- Sementes de sésamo pretas q.b.

- Salada de verdes q.b.

Preparação

1. Coloque azeite num tacho. Quando aquecer, adicione 
a cebola e o dente de alho picados. Cozinhe em lume 
brando, até a cebola ficar translúcida. Adicione os 
cogumelos, cortados em bocadinhos. Deixe refogar. 
Junte a cenoura ralada. Tempere com sal. Tape o tacho 
e deixar cozinhar 10 a 15 minutos, mexendo de vez em 
quando.

2. Adicione depois o milho, as amêndoas, a abóbora e 
a maçã, e por fim os espinafres. Deixe cozinhar até os 
espinafres reduzirem. Retifique o tempero, se necessário.

3. Pré-aqueça o forno, a 180º C.

4. Entretanto, prepare a massa. Estenda uma folha de 
massa brick, pincele com óleo ou manteiga derretida, 
polvilhe com manjericão e coloque por cima outra folha. 
Pincele também esta. Reserve e repita a operação com as 
folhas restantes.

5. Unte ligeiramente o bordo de dois corta-bolachas 
redondos, de 7 cm de diâmetro, que irá usar para 
moldar a massa.

6. Por cima de um dos corta-bolachas coloque uma das 
porções de massa. O corta-bolachas deve ficar mais 
chegado a um dos cantos. Vá afunilando a massa até 
ao canto oposto (o que está mais distante do corta-
bolachas), como se estivesse a fazer um avião de papel 
– mas sem vincar.

7. Repita o procedimento com a outra porção de massa.

8. Leve ao forno num tabuleiro forrado com papel vegetal, 
a 180º C, por cerca de dez minutos (vá vigiando a 
massa, e retire-a assim que começar a dourar).

SOFIA COVAS

fácil 60 min 4 doses

VEGETARIANO

http://president.pt/receitas
http://www.president.pt/produtos/queijos/camembert-president
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VEGETARIANO

GALETTE COLORIDA COM CAMEMBERT

VANDA FIGUEIREDO

Ingredientes

- 1 placa de massa quebrada

- 6 cogumelos brancos frescos grandes

- 1 courgette média

- 8 mini tomate-chucha

- 8 espargos verdes frescos

- 1 cenoura

- 3 ovos 

 CRÈME Fraïche Président  ½ pacote 

 Medalhões de Queijo Cabra Fresco Président  
5 Unid. 

 Queijo Camembert Président 
- Azeite q.b.

- Flor de sal q.b

- Pimenta moída na hora q.b,

- Segurelha seca q.b.

- Coentros secos picados q.b.

- Alho em pó q.b.

- Hastes de tomilho fresco q.b.

Preparação

1. Forrar uma tarteira retangular com massa quebrada. 
Picar o fundo com um garfo. Cobrir com uma folha de 
vegetal e preencher (por exemplo com feijões) para não 
perder a forma. Levar ao forno pré-aquecido a 180ºc, 
cerca de 10 min.

2. Cortar os cogumelos e a courgette na longitudinal, com 
cerca de 0,5 cm. Abrir os mini-tomates chucha ao meio. 

3. Cortar a cenoura em fatias longitudinais, um pouco mais 
finas que a courgette.

4. Arranjar os espargos, rejeitando a parte dura do talo.

5. Envolver os vegetais com azeite, polvilhar com flor de 
sal, as ervas e a pimenta.

6. Grelhar os legumes, rapidamente dos dois lados (2 min 
de cada lado)

7. Dispor os legumes na tarteira.

8. Bater os ovos com as natas, o Queijo de Cabra 
esfarelado, temperar c flor de sal, pimenta moída na 
hora e mais um pouco das ervas aromáticas.

9. Deitar sobre os legumes.

10. Cortar o Camembert em fatias e dispo por cima.

11. Juntar umas hastes de tomilho fresco.

12. Levar ao forno, a 170/180º até as natas e os ovos 
estarem cozidos.

13. Servir morno com uma salada verde

Inspire-se com outras receitas

VEGETARIANO

fácil 64 min 4 doses

http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/medalhoes-de-queijo-fresco-de-cabra-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/camembert-president
http://president.pt/receitas
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As melhores receitas do desafio.

SOBREMESAS

Se gosta de queijo fresco vai adorar os nossos. São 
realmente frescos e com muito sabor!
Os queijos frescos Président têm uma textura única, 
suave e consistente. O seu formato inovador permite 
cortar o queijo das mais variadas formas: em fatias, 
triângulos ou quadrados.
Disponível com leites de vaca, cabra e ovelha.
Pode ser consumido sozinho, com pão, tostas, fruta, 
cereais, sementes ou panquecas. Pode também 
dar o toque especial de sabor e frescura ao seu 
cheesecake.

O QUEIJO FRESCO DA PRÉSIDENT
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SOBREMESAS

Massa Filo

1. Cortar a massa em círculos, do mesmo diâmetro que se 
cortou o bolo, 6 por cada mil folhas

2. Sobrepor 3 círculos de massa filo, pincelando com 
manteiga derretida, entre eles e no final.

3. Levar os discos ao forno sobre papel vegetal, 5 a 10 
minutos, até ficar douradinha, 

Montagem do mil folhas

1. No prato de servir, colocar um disco de bolo, creme, 
massa filo, de novo creme. Repetir, acabando com a 
massa filo, um pouco de creme no centro, e o crocante 
por cima.

2. Servir

Inspire-se com outras receitas

MIL FOLHAS DE NOZ E CENOURA COM CREAM 
CHEESE E CROCANTE DE NOZ 

Ingredientes

- 120 gr cenoura ralada finamente (ou triturada em robot)

- 80 gr miolo de noz triturado, mas não em farinha

- 70 gr açúcar branco

- 70 gr açúcar amarelo

- 2 ovos

- 100 ml óleo

- 120 gr farinha sem fermento

- 1 c.chá fermento em pó

- 1 c.chá bicarbonato de sódio

- 2 c.s. vinho do  porto

Para o crocante:

- 100 gr açúcar branco

- 70 gr miolo de noz

- Massa Filo

- 3 folhas de massa filo

 Manteiga Président 

Para o cream cheese:

- 5 c.s. açúcar confeiteiro

- 100 gr natas para bater 

 Mousse de Queijo Noz Président 100 gr

- Umas gotas essência de baunilha

- Umas gotas limão

Preparação

Bolo

1. Juntar os ovos com o açúcar, e bater bem até duplicar de 
volume.

2. Juntar o óleo e envolver.

3. Juntar a farinha, o bicarbonato, o fermento. Envolver.

4. Envolver a cenoura, a noz, e o vinho do porto.

5. Colocar a massa em tabuleiro, untado e forrado com 
vegetal, de forma a ficar com pouca altura.

6. Levar ao forno pré-aquecido 170º/180º

7. Retirar do forno quando cozido (fazer o teste do palito), 
ao fim de uns minutos desenformar e retirar o papel 
vegetal.

8. Arrefecer sobre uma grelha.

9. Quando frio, cortar em círculos.

SOBREMESAS

VANDA FIGUEIREDO

Médio 60 min 4 doses

Creamcheese

1. Com a batedeira, bater as natas com o açúcar, umas 
gotas de limão e de baunilha, até ficarem bem firmes.

2. Juntar o Queijo e envolver à mão.com cuidado, ficando 
um creme uniforme, mas aveludado.

Crocante de noz

1. Espalhar as nozes sobre uma folha de papel vegetal

2. Num tacho colocar o açúcar e levar ao lume, sem nunca 
mexer com qualquer utensilio ( ir apenas agitando 
o tacho) até estar em ponto de caramelo (liquido, 
transparente e dourado)

3. Deitar o caramelo sobre as nozes e depois de arrefecer, 
picar grosseiramente.

http://president.pt/receitas
http://www.president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-noz-president
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SOBREMESAS

SEMI-FRIO DE CHOCOLATE, ABACATE 
E RONDELÉ NATURAL

Ingredientes

- 2 abacates

 CRÈME Fraïche Président  2 emb.

 Mousse de Queijo Noz Président  1 emb.

- 1 gema de ovo

- 100 gr chocolate 80% cacau mínimo

 Manteiga Président  50+40 gr

- 1 lima

- Essência de baunilha

- 8 colheres de sopa de mel

- 100 gr amendoa moída com pele

- 50 gr coco ralado

- Canela

- Gelatina neutra em pó ou folhas de gelatina

- 200 gr amendoa palitada

- 20 gr manteiga

- 1 c. de sopa sementes sesamo

- 1 c. de sopa sementes girassol

- 40 ml natas

Preparação

1. Fazer a base, misturando a amêndoa moída, o coco 
ralado, os 40 gramas de manteiga a temperatura 
ambiente e uma colher de mel. Forrar a base dos copos e 
levar ao frio. 

2. Bater um pacote de Crème Fraîche. Juntar a Mousse 
de Queijo, 3 colheres de mel, o sumo e raspa da 
lima, a essência de baunilha e a gema. Misturar, juntar 
a gelatina neutra ou folhas de gelatina previamente 
derretidas. Colocar sobre a base nos copos e levar ao 
frio. 

3. Triturar os abacates, juntar o chocolate derretido com 
os 50 gramas de manteiga. Juntar o mel. Bater outro 
Pacote de Crème Fraîche e juntar. Envolver bem e 
colocar por cima da mistura de cream cheese. 

4. Fazer o crocante, tostar a amêndoa palitada nos 20 
gramas de manteiga. Quando estiver tostada juntar 
as sementes de sésamo e girassol. Colocar mel para 
caramelizar. Juntar as 40 gramas de natas e deixar 
fundir. Retirar do lume e colocar canela. Colocar sobre a 
mousse de abacate. Servir frio.

Inspire-se com outras receitas

MARTA SIMÕES

fácil 60 min 4 doses

SOBREMESAS

http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-noz-president
https://president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://president.pt/receitas
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SOBREMESAS

CHEESECAKE DE NOZ

Ingredientes

- 50 gr de nozes

- 25 gr de bolachas de água e sal

- 25 gr de manteiga

 CRÈME Fraïche Président  100 ml

- 50 gr açúcar mascavado

 Mousse de Queijo Noz Président  100 gr

- 2 folhas grandes de gelatina

- 4 a 5 c. de sopa de açúcar

- Azeite q.b.

- Vinho moscatel q.b.

Preparação

1. Coloque 25 g de nozes num saco de plástico resistente. 
Parta-as com a ajuda de um rolo da massa, tendo o 
cuidado de deixar alguns pedacinhos mais inteiros. 
Reserve. Repita o processo com as bolachas de água e 
sal.

2. Junte as nozes e as bolachas numa taça. Adicione a 
manteiga derretida. Envolva muito bem. Em seguida, 
divida este preparado por dois copos de servir (copos de 
whisky, por exemplo). Calque ligeiramente (com pouca 
força, apenas para alisar um pouco a parte de baixo). 
Reserve, no frigorífico.

3. Coloque as folhas de gelatina de molho. Bata as natas 
com o açúcar mascavado. Adicione o Queijo e misture 
bem. Dilua a gelatina e envolva bem na mistura de queijo 
e natas. Divida este preparado pelos dois copos.

4. Numa frigideira, coloque um pouco de azeite e as 
restantes nozes. Leve a lume médio e, assim que o azeite 
começar a aquecer, adicione o açúcar. Vá mexendo, até 
que os grumos se desfaçam, e retire assim que as nozes 
caramelizarem – tendo muito cuidado, para que não 
queimem.

5. Coloque um quarto ou uma metade de noz em cada 
taça.

6. Leve ao frigorífico por cerca de 3 horas. Sirva 
acompanhado pelas restantes nozes torradas e por um 
copo de moscatel.

Inspire-se com outras receitas

SOBREMESAS

SOFIA COVAS

fácil 60 min 4 doses

http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-noz-president
http://president.pt/receitas
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SOBREMESAS

TIRAMISÚ DE NOZ

Ingredientes

- 3 gemas e 3 claras

- 50 gr de açúcar

 Mousse de Queijo Noz Président 
- 2 cafés expresso

- 200 gr de Palitos La Reine

Praliné de Noz:

- 200 gr de açúcar

- 200 gr de nozes

- 40 ml natas

Diversos:

- 1 Taça transparente rectangular ou quadrada   
(ou 4 individuais)

- Processador de alimentos

- Tabuleiro antiaderente

Preparação

1. Cafés expresso a arrefecer.

2. Bater as gemas com o açúcar até ficarem 
esbranquiçadas. Envolver o Queijo.

3. Bater as claras em castelo e envolver delicadamente na 
mistura do queijo.

4. Passar os palitos La Reine no café e forrar a taça.

5. Cobrir com a mousse de queijos e colocar no frigorífico.

Praliné

1. Preparar o caramelo, quando estiver no ponto juntar as 
nozes e depois verter para um tabuleiro anti aderente 
para arrefecer.

2. Quando frio, reduzir a pó no processador de alimentos.

3. Antes de servir, decorar o Tiramisú com o praliné.

Inspire-se com outras receitas

MARTA GOULÃO DE SOUSA

fácil 60 min 4 doses

SOBREMESAS

http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-noz-president
http://president.pt/receitas
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SOBREMESAS

FOFOS DE MOUSSE DE QUEIJO DE NOZ COM 
FRUTOS VERMELHOS

Ingredientes

 Mousse de Queijo Noz Président  1 emb. 

- 1 kg farinha

- 500 gr açúcar

- 200 gr açúcar em Pó

- Leite condensado 1 lata

- Fermento em pó

- 1 litro leite

- Hortelã

- Pau de canela

- 6 ovos

 Manteiga sem sal Président 
- Aroma de baunilha

- 2 limas

- Mirtilhos, morangos, framboesas e amoras 
vermelhas e pretas. 200 gr de cada.

Preparação

1. Comece por colocar os frutos vermelhos frescos numa 
frigideira com a canela, hortelã, sumo de lima e 200 gr 
de açúcar. Junte um pouco de água se necessário. Deixe 
cozinhar até reduzir a puré.

2. Numa primeira tigela junte os ingredientes secos: 350 gr 
de farinha, 100 gr de açúcar, 20 gr de fermento em pó e 
1 colher de chá de sal.

3. Na outra tigela bata 3 claras em castelo.

4. Numa terceira tigela, bata 400 ml de leite com 1 colher 
de sobremesa de baunilha e 2 gemas.

5. Junte a mistura íiquida aos ingredientes secos. Misture 
apenas para envolver, com a ajuda de uma espátula. 
Junte por fim as claras e mexa igualmente pouco.

6. Deixe repousar 15 minutos.

7. Bata a Mousse de Noz Président com o leite 
condensado.

8. Faça as panquecas com uma colher de manteiga sem sal 
Président, numa frigideira, e vire apenas quando a massa 
estiver com bolinhas.

9. Coloque uma panqueca no prato, coloque a compota 
de frutos silvestres, e junte Crème de Queijo 
grosseiramente por cima, coloque nova panqueca 
e repita. Termine com uma dose de 2 panquecas 
intercaladas com a compota e a mousse de queijo. 

10. Polvilhe com açúcar em pó.

11. Pode servir opcionalmente com gelado de nata.

MILENE SANCHES

fácil 60 min 4 doses

Inspire-se com outras receitas

SOBREMESAS

http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-noz-president
http://www.president.pt/produtos/manteigas/manteiga-magra-sem-sal-president
http://president.pt/receitas
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SOBREMESAS

BOLO FRESCO DE QUEIJO E CHOCOLATE 

Ingredientes

- 5 folhas redondas de massa brick 

 Queijo Rondelé de Cabra  350 gr

- 200 gr de chocolate de leite 

 CRÈME Fraïche Président  1 EMB. 

- 1 c. de chá de extrato de baunilha 

- 65 gr de açúcar em pó 

- 100 gr de avelãs 

- Óleo ou manteiga q.b. 

Preparação

1. Pincelar as folhas de massa brick com óleo ou manteiga 
derretida. Levar ao forno, uma a uma, para dourar. 

2. Derreter o chocolate em banho-maria. Bater levemente  
a Crème Fraîche. Juntar o extrato de baunilha  
e o açúcar em pó. Misturar. Quando o chocolate estiver 
derretido, adicionar em fio às natas e bater muito bem. 
Reservar. 

3. Bater o queijo. 

4. Picar as avelãs grosseiramente. 

5. Na base (prato), colocar um pouco do creme de 
chocolate. Por cima dispor uma folha de massa. Cobrir 
com queijo. Depois, massa – chocolate – massa – queijo 
– massa – chocolate – massa – chocolate. Nas camadas 
de chocolate, colocar um pouco de avelãs. Por cima, 
decorar também com avelãs. 

6. Levar ao frio até servir.

Inspire-se com outras receitas

SOBREMESAS

SOFIA COVAS

MÉDIO 35 min 4 doses

http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-de-cabra-rondele
http://www.president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://president.pt/receitas
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NATALNATAL

PATÉ ALENTEJANO NO PÃO

Ingredientes

- 2 Pães alentejanos pequenos 

- 1 Frasco de maionese “light”

- 2 linguicinhas (picantes)

- 1 tira bacon

- 4/6 cogumelos brancos frescos

- ½ alho francês

 QUEIJO Ralado Especial pizza PRÉSIDENT 
(mozzarella e emmental)  1e1/2 emb. 

 rondelé mousse de queijo alho e ervas 
PRÉSIDENT  1 emb.

 manteiga ligeira PRÉSIDENT   q.b

- 1 c.s. de alho em pó

- Coentros e Salsa, frescos, q.b

- Orégãos secos, q.b

Preparação

1. Picar o alho francês e os cogumelos.

2. Deitar numa frigideira e refogar ligeiramente com 1 c.s 
de Manteiga e o alho em pó.

3. Picar finamente (ou num robot de cozinha) as linguicinhas 
(sem pele), o bacon, juntar à frigideira e envolver.

4. Já fora do lume, juntar as ervas aromáticas bem 
picadinhas, o queijo ralado e envolver.

5. Ir juntando e envolvendo a maionese até estar uma pasta 
cremosa.

6. Envolver a Mousse de queijo alho e ervas

7. Retira-se uma “tampa” a cada pão alentejano, e todo o 
miolo.

8. Recheiam-se os pães com a pasta. Tapam-se e envolvem-
se em papel de alumínio.

9. Colocam-se num tabuleiro, e à volta dispõe-se o miolo 
fatiado, para tostar.

10. Levar ao forno, pré-aquecido a 180ºc, cerca de 30 min, 
até que o Queijo derreta e se funda com os restantes 
ingredientes.

11. Tirar as tostinhas de pão, assim que ganhem cor, pois 
vão torrar muito mais rápido que o pão.

12. Serve-se quente com o miolo tostado e mais algumas 
tostinhas.

VANDA FIGUEIREDO

fácil 45 min 12  doses

Inspire-se com outras receitas

https://president.pt/produtos/queijos/ralado-especial-pizza-president
https://president.pt/produtos/queijos/ralado-especial-pizza-president
https://president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-alho-e-ervas-president
https://president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-alho-e-ervas-president
https://president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://president.pt/receitas
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NATALNATAL

Inspire-se com outras receitas

Ingredientes
Merengue:

- 250 gr. de claras (à temperatura ambiente)

- 500 gr de açúcar

- 4 colheres de chá de farinha Maisena

- 2 colheres de chá de vinagre branco

- Essência de baunilha

Recheio:

 natas Crème Fraîche Président  200 gr

- 400 gr de mascarpone Galbani

- 1 iogurte grego

- 100 gr açúcar

Decoração:

- 1 caixa de morangos

- 1 caixa de amoras

- 3 caixas de framboesas

- 1 caixa de mirtilhos

- 1 caixa de groselhas

- 1 romã

- Acúcar em pó, 1 limão

- Folhas de hortelã fresca

- Pistachios e avelãs (miolo)

DIVERSOS:

- Papel vegetal

- polvilhador

- espátula

- Passador chinês

- 1 saco de pasteleiro com ponta simples

Preparação

1. Ligar o forno a 200º C

2. Preparar tabuleiro forrado com papel vegetal e criando 
2 círculos para fazer uma coroa (um círculo mais largo e, 
no centro um círculo mais pequeno)

3. Bater as claras durante 5 minutos e adicionar o açúcar 
gradualmente, colher a colher. Bater até o açúcar ficar 
dissolvido e o merengue brilhante e com picos, adicionar 
a essência de baunilha, vinagre e farinha maisena, 
envolvendo lentamente. Travar o papel vegetal do 
tabuleiro com bocadinhos de merengue.

4. Com um saco pasteleiro com ponta simples, seguir os 2 
círculos com merengue, com uma colher preencher no 
meio com o restante merengue. Com uma espátula, alisar 
de forma a uniformizar a coroa.

5. Vai ao forno a 150º por 5 a 7 minutos e depois reduz-
-se para 120ºC durante 1 hora. Quando terminar a 
cozedura e deixar arrefecer no forno, de preferência de 
um dia para o outro e não abrindo a porta do forno.

6. Preparar os morangos e romã e refrigerar.

7. Assar a dose de pistáchios e avelãs e arrefecer

8. Bater o mascarpone com o iogurte grego, até desfazer 
grumos. Bater as Natas à parte em chantilly, adicionar 
o açúcar e adicionar depois a mistura de mascarpone e 
iogurte, envolvendo com cuidado, refrigerar até utilizar.

9. Decorar a coroa com a cobertura de natas e 
mascarpone, frutos vermelhos, folhas de hortelã, frutos 
secos picados grosseiramente.

10. Polvilhar com açucar em pó antes de servir.

MARTA SOUSA

médio / difícil 2 h 10  doses

PAVLOVA EM COROA DE FRUTOS VERMELHOS

NB. Dicas para um merengue perfeito: 

- Limpar a taça e o aro da batedeira com sumo de limão para 
retirar quaisquer vestígios de gordura. 
- Aquecer o açúcar no forno a 200º antes do adicionar muito 
lentamente ao merengue (um cruzamento entre o merengue 
italiano e o francês), não deixe o açúcar caramelizar no forno 

-Começar a bater as claras lentamente, quando começarem a 
montar, nessa altura é que deve adicionar o açúcar previamente 
aquecido, colher a colher.
- O rácio de açúcar para claras é sempre o dobro do peso da 
clara.
-Existe à venda claras pasteurizadas em pacote, evitando o 
desperdício de gemas.

http://president.pt/receitas
https://president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
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NATALNATAL

CHEECAKE DE MOUSSE DE NOZ E COMPOTA 
DE ABÓBORA COM NOZES

Ingredientes
Base: 

- 150 gr de noz 

- 100 gr de amêndoa 

 manteiga Président La Motte  100 gr 
- 50 ml de mel 

- Canela em pó 

Creme:

 Mousse de Queijo Noz Président  3 emb.

 Crème Fraiche Président  2 emb 

- 180 ml mel 

- 10 folhas de gelatina neutra 

- 1 colher de sopa de essência de baunilha

Cobertura:

- 400 gramas de abóbora laranja 

- 2 paus de canela 

- 1 estrela de anis 

- 1 pitada de sal

- 150 ml de mel 

Caramelo cremoso:

- 200 ml de mel

 manteiga Président La Motte  100 gr 
- 100 gr de Créme Fraiche Président 

- 150 g de noz para caramelizar

DIVERSOS:

- Robot de cozinha 

- Forma de fundo amovível 

- Papel vegetal 

Preparação

Base
1. Picar as amêndoas e as nozes. Colocar as amêndoas e 

as nozes picadas numa frigideira e deixar tostar. Juntar 
a Manteiga e envolver bem. Juntar o mel e a canela e 
misturar até ficar uma pasta. Forre uma forma de fundo 
amovível, previamente forrada com papel vegetal no 
fundo, com a mistura dos frutos secos e leve ao frio.

Creme
2. Misture bem a mousse de queijo e nozes com a Crème 

Fraiche. Junte o mel e a essência de baunilha. Coloque 
as folhas de gelatina partidas em pedaços em água fria. 
Deixe amolecer e de seguida escorra a água e derreta 
as folhas no lume. Junte a gelatina ao preparado do 
queijo e envolva bem. Deite a mistura sobre a base e 
coloque no frio até solidificar.

Cobertura de abóbora
3. Coloque a abóbora a cozer, colocando num tacho 

e cobrindo com água. Adicione os paus de canela, 
a estrela de anis e o sal.  Deixe cozinhar até que a 
abóbora desfaça. Junte o mel. Deixe apurar durante 3 
minutos e retire do lume. Deixe arrefecer ligeiramente e 
triture. Repita o procedimento para as folhas de gelatina 
e junte à cobertura de abóbora. Deite o preparado sobre 
o recheio do cheesecake e leve de novo ao frio.

Caramelo cremoso
4. Coloque o mel a “queimar” numa frigideira. Quando já 

estiver num tom castanho bem escuro junte a Manteiga 
e deixe derreter. Junte as natas e as nozes e mexa até 
obter a textura cremosa. Deixe arrefecer e coloque sobre 
a cobertura de abóbora.

MARTA SIMÕES

fácil 3h 12  doses

Inspire-se com outras receitas

https://president.pt/produtos/manteigas/la-motte-sal-de-mar-president
http://www.president.pt/produtos/queijos/mousse-de-queijo-noz-president
https://president.pt/produtos/natas/creme-fraiche-president
http://president.pt/receitas
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NATALNATAL

EMBRULHINHOS DE BRIE, LARANJA E CANELA

Ingredientes

- 1 embalagem de massa filo (= 4 folhas grandes)

 Queijo Brie Président  8 fatias

 Manteiga magra Président  q.b.

- 1 laranja

- Licor de laranja q.b.

- Canela em pó, açúcar e mel q.b.

Preparação

1. Comece por colocar o forno a aquecer nos 180º C. 
Depois, prepare os ingredientes: corte oito fatias de 
Queijo Brie Président, não muito grossas, e a laranja 
em rodelas (e essas rodelas em quartos).

2. Corte cada folha de massa filo em três tiras, e pincele-
as com Manteiga magra Président derretida. 
Sobreponha-as três a três. Na ponta de cada fila de 
massa, coloque uma fatia de Brie. Polvilhe comaçúcar 
e canela e por cima disponha um quarto de rodela de 
laranja. Em seguida regue com duas colheres de chá de 
licor de laranja e coloque mais uma fatia de queijo por 
cima.

3. Polvilhe toda a massa, incluindo o queijo, com açúcar 
e canela. Depois, vá enrolando a massa, tendo o 
cuidado de nas primeiras “voltinhas” fechar os lados dos 
embrulhos e de deixar a abertura para baixo.

4. Pincele a parte de cima dos embrulhos com mais um 
pouco de manteiga derretida. Polvilhe novamente com 
açúcar e canela. Dilua depois um pouco de mel (a 
gosto) em licor de laranja e regue os embrulhos com um 
fio (generoso) desta “calda”. Enfeite cada um com uma 
tirinha de Brie.

5. Quando tiver os quatro embrulhos prontos, leve-os ao 
forno cinco a dez minutos, até dourarem. (Controle a 
cozedura, porque a massa filo passa do ponto com 
alguma facilidade).

SOFIA COVAS

fácil 30 min 2  doses

Inspire-se com outras receitas

https://president.pt/produtos/queijos/brie-president-1
https://president.pt/produtos/manteigas/manteiga-magra-sem-sal-president
http://president.pt/receitas
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NATALNATAL

BOLACHAS AMANTEIGADAS DE FRUTOS
SECOS E GRANOLA

Ingredientes

- 250 gr de farinha de trigo

- 2 laranjas

- 2 ovos

 Manteiga em barra Président  250 gr  
- 100 gr mix de frutos secos (nozes, amendoins, 

amêndoas) picados

- 50 gr tâmaras secas picadas

- 50g de damascos (pêssegos desidratados) secos

- 150 gr açúcar

- 100 gr granola de aveia simples

DIVERSOS:

- Papel vegetal

Preparação

1. Demolhe os frutos secos, a granola, as tâmaras e os 
damascos no sumo de duas laranjas.

2. Derreta a Manteiga em banho maria.

3. Junte-lhe os ovos e o açúcar. Bata bem. Adicione a 
farinha. 

4. Envolva tudo.

5. Junte todos os frutos. 

6. Faça bolas com a massa e achate-as em forma de 
moeda.

7. Asse no forno a 190 graus até ficarem douradas.

8. Deixe arrefecer completamente. Polvilhe com açúcar em 
pó com flor de anis.

MILENE SANCHES

fácil 30 min 30 doses

Inspire-se com outras receitas

https://president.pt/produtos/manteigas/manteiga-com-sal-250g-president
http://president.pt/receitas
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O CASTING

AS 10 Finalistas

AS 5 Finalistas

com o CHEF
GIL MOURão

O JÚRI

DESAFIO 
FINAL
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Sorrisos, partilha, gestos delicados, paixão, amor, dedicação, amigos, família, 
natureza, liberdade... e sim, claro, leite, queijo, manteiga, natas... São sem dúvida 
algumas das palavras que nos inspiram, que sempre nos inspiraram e que ditam 
a nossa exigência e envolvimento em cada dia, que nos fazem mover de modo a 
antecipar gostos, desejos, interpretar tendências.
 
Na marca Président, e na empresa que a gere, o Grupo Lactalis em Portugal, 
iniciamos cada dia como um desafio. Nada tem de ser igual, nada tem de estar 
premeditado… ou… quase nada, excepto  a ambição por fazer mais e melhor 
para aqueles que nos motivam a trabalhar sempre com amor pelo que fazemos: os 
nossos clientes, os nossos consumidores, os nossos colegas, as nossas agências, as 
nossas fábricas.
 
Trabalhamos ao seu serviço para lhe dar o melhor do mundo lácteo; colocamo-nos 
à prova cada vez que um consumidor ou potencial consumidor se coloca em frente 
a um produto nosso, nas lojas, nos meios de comunicação social, nas reuniões 
internas, nas interacções com os nossos parceiros de negócio.
 
Sempre um desafio, sempre com uma certeza… vamos continuar a  fazer com  que 
cada um de nós Leve a Vida Com Mais Prazer.

O QUE NOS INSPIRA O QUE NOS INSPIRA
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Queremos agradecer às cinco “Presidentes” todo o empenho, entusiasmo 
e dedicação que deram o corpo e a alma ao desafio que lançámos   
e que excedeu as nossas expectativas.

O nosso muito obrigado ao Chef Chakall, que apadrinhou desde o início 
esta iniciativa e cuja visão permitiu a qualidade e a ambição que nos 
guiou durante todo o desafio.

Agradecemos ainda os preciosos contributos de:

- Isabel Zibaia Rafael, que participou no júri do casting inicial e nos 
acompanhou, sempre com grande generosidade, nesta aventura até   
ao desafio final;

- Chef Gil Mourão, da ACPP, cuja preciosa orientação técnica na 
elaboração das receitas das concorrentes e na sua apresentação final foi 
fundamental para o êxito desta iniciativa;

- A nossa agência Attitude - Smart Communications, pela dedicação   
a este projecto e a organização impecável.

Obrigado também a todas as concorrentes, às dez finalistas e ao público 
que participou e apoiou as nossas “Presidentes”.

Paula Matos-Mechling
Président Portugal
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leve a vida
com mais prazer!

Visite www.president.pt e encontre 
as melhores receitas com os nossos 

queijos, natas, manteigas e leites, ideais 
para qualquer ocasião.”

http://www.president.pt

