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Fim de ano é sinônimo de festas. É hora de reunir a família e os amigos em casa 
ou ir a algum restaurante festejar o nascimento do menino Jesus, as conquistas 
de 2006 e desejar que 2007 seja ainda melhor. Perfeito, se não fosse um de-

talhe: quem vai cozinhar ou fazer a ceia? Em algumas famílias existem pessoas que 
adoram a atividade, mas nem sempre é assim. Para facilitar a vida, os restaurantes 
tomam a frente e cumprem esse papel oferecendo deliciosas dicas.
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Serviços
Kojima
Rua Ondina, 141 – Pina
Recife – PE
Telefone: (81) 3328-3585

Faro
Av. Conselheiro Aguiar, 323 – Boa Viagem
Recife – PE
Telefone: (81) 3466-2522

Mingus
Rua Atlântico, 102 – Boa Viagem
Recife – PE
Telefone: (81) 3465-4000 
www.mingus.com.br

Sob medida para todos os paladares, 
as ceias de fim de ano no Nordeste são 
como a própria vocação  da região: irre-
sistivelmente variadas, coloridas e estimu-
lantes. O clima de celebração também é 
traduzido nos sabores surpreendentes, 
nas diferentes formas e texturas e, claro, 
na tradicional fartura presente em todas 
as mesas. Com os seus vários sotaques e 
estilos, alguns pratos que fogem um pou-
co do tradicional poderão fazer parte de 
sua ceia, tornando-a ainda mais saborosa 
e inesquecível.

O Faro, restaurante de cozinha inter-
nacional, além de apostar no charme 
do ambiente como mais uma atração da 
casa, oferece uma deliciosa comida. Indi-
cado pela da proprietária e também chef 
da casa, Mônica Dias, o prato principal é 
o lombo de porco desfiado ao molho de 
laranja com arroz ou farofa de alho-poró 
e presunto tipo Parma, além de cebola 
caramelizada. “O legal deste prato é que 
todos os ingredientes são tradicionais do 
Natal, porém de um jeito mais moder-
no”, completa Mônica.

Fugir da tradição foi o que buscou um 
dos restaurantes mais badalados da cida-
de do Recife, o Kojima, referência por 
agregar tendências mundiais à gastro-
nomia japonesa. Como prato ideal para 
esta época, esquecendo o peru, a cozinha, 
que tem assinatura do proprietário e chef 
Alexandre Faeirstein, espelhado em suas 

pode-se fazer substituições saborosas sem 
abrir mão do que está sendo servido.

Uma mesa rica em frutas frescas nacio-
nais que nesta época são fartas em nossa 
região e fáceis de encontrar pode compor 
uma ceia ideal. Além disso, elas podem ser 
consumidas com mais liberdade. Segundo 
a nutricionista Poliana Palmeira, as frutas 
são ricas em sais minerais e vitaminas e 
têm baixo valor calórico. “Amora, manga, 
figo, pêssego, framboesa, entre outras, po-
dem formar um lindo arranjo em nossa 
mesa e são saborosas e uma saudável dica 
de sobremesa”, diz.

Usar o bom senso ainda é a melhor 
decisão a ser tomada, principalmente 
nos banquetes de fim de ano. Se inge-
rido de forma controlada, nenhum ali-
mento precisará ser eliminado. Não fi-
que sem comer o dia todo esperando a 
hora da ceia. Com fome e mau humor, 
você pode comer além do que deveria. 
A nutricionista ainda diz que o segredo 
de uma ceia de sucesso é se concentrar 
no verdadeiro sentido da comemoração. 
“Não tenha a sensação de que você só 
comemorará as festas de fim de ano se ti-
ver muita fartura alimentar e de bebidas. 
O verdadeiro sentido destas festas está 
na partilha, no encontro com amigos, 
familiares e nas reflexões sobre nossas 
atitudes. ‘Sair da linha’ é normal, o que 
não pode é deixar que esta escapada pre-
judique a saúde”, finaliza Poliana.

pesquisas, elaborou como dica para fazer 
parte do jantar uma salada diferenciada: 
o sunomono de festas, que, apesar de 
sair da tradição natalina, tem uma certa 
influência ao utilizar o pêssego em calda, 
que completa o sunomono, uma salada 
de pepino com algas e gergelim. 

Para a sobremesa, a chef Luciana Sul-
tanum, do restaurante contemporâneo 
Mingus, criou uma opção requintada e 
de cardápio inovador, uma torta de mas-
carpone com frutas vermelhas. “Como 
no fim do ano temos um acesso mais fá-
cil a frutas frescas, esta torta tem as exó-
ticas amora, framboesa, figo e cerejas, to-
das frescas, que é o que faz a diferença”, 
completa Luciana. Além das saborosas 
frutas, a torta leva o queijo mascarpone, 
que quebra a frutose, e um crocante de 
fruta, desta vez seca, como a castanha. 

É só falar em Natal que já vem à 
mente a bela e farta mesa de alimentos 
deliciosos aos olhos e paladar. São aves 
e carnes defumadas, arroz especial, sa-
lada de maionese, farofas, rabanadas, 
frutas secas e doces. No entanto, antes 
de correr para a mesa e se esbaldar nas 
delícias feitas pela família, saiba que as 
ceias do fim do ano reservam, além das 
comemorações e alegria, alimentos que 
são, na maioria das vezes, extremamente 
calóricos e gordurosos. Mas, antes de se 
decepcionar com esta notícia, saiba que 
com um pouco de controle e sabedoria 

RECEITAS

TORTA DE MASCARPONE 
COM FRUTAS

Mousse
Ingredientes
300g de Marscarpone
100g de açúcar refinado
3 claras de ovo
200g de creme de leite fresco
3 folhas de gelatina

Modo de preparo:
Bata o queijo com 50g de açúcar, depois 
hidrate a gelatina com água fria. Pegue 
150g de creme de leite, bata para fazer o 
chantilly. Esquente os outros 50g de cre-
me e adicione a gelatina. Bata as claras 
em neve, e depois junte tudo. Se quiser, 
adicione frutas à mistura para dar uma 
coloração.

Massa
Ingredientes
5 ovos
5 gemas
200g de açúcar
150g de farinha de trigo
2 colheres de sopa de fermento

Modo de preparo:
Bata os ovos com o açúcar, junte a fari-
nha, e ponha para assar. Se quiser, depois 
da massa pronta, mergulhe-a em licor de 
pêssego.

SUNOMONO DE FESTA

Ingredientes
Pepinos tipo japonês cortados em rodelas 
bem fininhas
Sal
Açúcar
Vinagre branco
Kani-kama
Queijo Coalho
Morango

Modo de preparo:
Misture a água ao sal e coloque os 
pepinos de molho por 10 minutos. Es-
corra bem os pepinos e misture com o 
açúcar e com o vinagre. Corte o kani-
kama. Ponha os pepinos fatiados em 
uma forma especial vazada. Em segui-
da, ponha o Kani-kama, o morango e o 
queijo coalho. Ideal ser servido com o 
molho shoyu. 

LOMbO SUíNO COM MOLhO 
DE DAMASCO, ARROz DE 
PRESUNTO DE PARMA E CEbOLAS 
CARAMELIzADAS

Ingredientes
200g de lombo suíno
120g de arroz cozido
30g de presunto de parma picados
30g de damasco
100ml de vinho branco seco
1 xic. de água
1 xic. De açucar
3 colheres de sopa de manteiga
1 ½ cebola (1 cortada em 4 pedaços e ½  picada)
1 dente de alho picado

Para o lombo
Tempere o lombo com o sal, a pimenta, o vi-
nho, salsa e o alho. Deixe marinar de um dia 
para o outro. Enrole-o num papel alumínio 
e leve-o ao forno. Deixe cozinhar por 15 mi-
nutos, depois retire o papel alumínio e volte 
ao forno para dourar por mais 15 minutos.

Para o arroz
Pique a meia cebola, coloque junto com 1 co-
lher de manteiga numa frigideira para dourar, 
coloque o presunto e depois junte o arroz.

Para o molho de damasco
Colocar numa panela 1 xícara de água e 
½ xícara de açúcar, fazer uma calda fina e 
colocar o damasco. Deixe este amolecer, 
retire do fogo e bata no liquidificador.

Para a cebola caramelizada
Cortar 1 cebola em 4 pedaços, colocar 2 co-
lheres de sopa de manteiga, ½ xícara de açú-
car. Deixar o açúcar derreter, junte a cebola, 
deixe ela caramelizar e desligue o fogo. 
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