
 

 

ARROZ NEVADO 

Ingredientes: 

2 colheres de sopa de cebola ralada 

1 dente de alho bem amassado 

4 colheres de sopa de óleo 

2 xícaras de chá de arroz 

1/2 xícara de chá de cenoura ralada 

Sal à gosto 

2 gemas 

4 colheres de sopa de leite 

200 gr de linguiça calabresa picadinha sem pele OU 

200 gr de presunto picadinho.  

2 colheres de sopa de salsinha picadinha 

1 lata de ervilha 

 

Cobertura : 

2 claras em neve bem firme 

1 pitada de sal 

2 colheres de sopa bem cheias de maionese 



4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado 

 

Modo de preparar : 

Refogue a cebola no óleo,  junte o arroz, a cenoura ralada, o sal, refogue bem. 

Junte 4 xícaras de chá de água e o alho e cozinhe em fogo brando, até secar.  

Coloque o arroz pronto em um pirex grande. Acrescente as gemas dissolvidas no leite, a 

linguiça calabresa picadinha Ou presunto picadinho, a salsa picada, as ervilhas, misture tudo. 

Reserve. 

Bata as claras com 1 pitada de sal, em neve firme, junte a maionese . 

Espalhe sobre o arroz e o polvilhe com o queijo parmesão ralado. 

Leve ao forno por 15 minutos,  até dourar 

 

 

ROCAMBOLE DE LOMBO OU  LAGARTO PAULISTINHA 

Ingredientes: 

1 lombinho de porco de uns 2 kg OU 2 KG de lagarto Paulistinha,  

Sal,  

Alho 

Limão ( para o lombinho) 

Pimenta do Reino (ou substituir o sal, alho e pimenta pelo Arisco Completo com Pimenta) 

Cortar o Lombinho ou o Lagarto, de um lado, sem separar, virar e cortar, sem separar, até a 

carne ficar aberta(como um livro aberto).  

 

Recheio: 

3 pães franceses OU 1 bisnaga sem casca dormida, molhada no leite. 

5 gemas 

100 gr de azeitonas picadinha 

1/2 xícara de queijo parmesão  



150 gr de ameixas( opcional) 

1 cebola picadinha 

1 pimentão picado( opcional) 

Pimenta do reino( opcional) 

 

Modo de preparar: 

Abra o Lombinho ou o Lagarto de modo a ficar uma posta grande, tempere com Arisco ou com 

sal, alho e pimenta. Reserve 

Prepare o recheio misturando bem os ingredientes.  

Recheie o lombinho ou lagarto e enrole como um rocambole, amarre com barbante ( prender 

com palitos e trançar com o barbante) 

Coloque em uma assadeira untada com bastante manteiga ou margarina. Cobrir com papel 

alumínio, por 40 minutos,  depois retirar o papel alumínio.   Asse em forno moderado .  

Decore à gosto. ( se quiser pode decorar o lombinho com 3 pêssegos cortados sem 

desmembrar, alface,  abacaxi, ameixa. 

 

Farofa de Passas e Ovos 

Ingredientes: 

150 gr de margarina  

1 cebola picada  

3 ovos 

2 tabletes de caldo de bacon 

 300 a 400gr Farinha de mandioca torrada ( o necessário para envolver os ingredientes) 

150 gr de Passas sem sementes. 

 

Modo de preparar: 

Em uma panela, derreter a margarina e fritar a cebola,  juntar os 3 ovos , juntar os 2 tabletes 

de caldo de bacon e a farinha de mandioca,  misturar. 

Fora do fogo juntar as passas. 



ROCAMBOLE DE ARROZ 

Ingredientes: 

2 xícaras de arroz cozido 

1 xícara de farinha de trigo 

100 gr de queijo parmesão  

1 colher de sopa cheia de fermento 

100 gr de margarina  

1  e meio de copo de leite.  

2 ovos 

Bater tudo no Liquidificador.  

Colocar em tabuleiro untado e polvilhado. Levar ao forno para assar. 

Desenformar sobre um pano de prato úmido. Rechear a gosto( recheio de frango ou mussarela 

e presunto, ou palmito ou camarão) 

 Enrolar como rocambole. Decorar com maionese. 

 

 

PAVÊ DE ABACAXI 

Ingredientes: 

Biscoitos champanhe 

1 lata de Abacaxi em lata  

100 gr de Coco ralado, hidratado com 1 xícara de chá de leite fervendo  

1 copo duplo(copo de requeijão) de chantilly batido sem açúcar  

 

Creme. 

1 lata de leite condensado,  a mesma medida de leite de vaca 

1 lata de creme de leite sem soro 

3 gemas 

1 colher de sopa de Maizena 



1 colher de chá de essência  baunilha 

 

Modo de fazer: 

Misture bem , leve ao fogo mexendo até engrossar,  fora do fogo junte a baunilha e reserve 

 

Armação: 

Forre um pirex com uma camada de biscoitos champanhe umedecido com a calda do abacaxi, 

misturada com um pouco de rum, por cima uma camada de creme, coloque pedacinhos de 

abacaxi( a metade da lata), cubra com uma camada de chantilly,  polvilhe com foco. 

Repita as camadas e termine com chantilly,  polvilhe com coco ralado. 

Decore com pedacinhos de Abacaxi.  Deixe na geladeira por 4 horas ou fazer de véspera 

 

PONCHÊ DE PÊSSEGO  

Ingredientes: 

1 lata de Pêssego em lata com calda. 

2 copos dulplos de refrigerante de guaraná ( copo de requeijão). 

1 garrafa de Champagne ou Sidra. 

 

Modo de preparar: 

Bater primeiro o Pêssego com a calda, no Liquidificador. Acrescentar os 2 copos de guaraná , 

voltar a bater ao liquidificador e por último acrescentar o Champagne. 

 


