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Introdução
Aromas, sabores e texturas. O café solúvel é uma opção prática
e deliciosa que mesmo em versão instantânea, é referência em
qualidade para apreciadores do mundo todo, unidos pela paixão
por um bom café. Degustar o sabor tão característico do café vai
muito além de uma refeição ou uma bebida que te ajuda a acordar
pela manhã. Uma pequena xícara de café te permite experiências
quase mágicas, não é à toa que ele faz parte do estilo de vida de
muitos amantes da culinária!
E não para por aí: o café solúvel pode harmonizar com pratos
salgados, bebidas e doces, ajudando a trazer um sabor único tanto
em receitas mais simples quanto mais elaboradas. Se você ama
café, você pode utilizar esse ingrediente incrível para preparar uma
refeição especial, independente da sua experiência na cozinha!
Quem vai te ensinar tudo isso através das receitas do nosso Ebook
é a Eliana Relvas, formada em Engenharia de Alimentos, com pós
graduação em

Gastronomia, Q grader pela SCA e CQI (Coffee

Quality Institute), Cupping Judge, Barista, Autora do Livro Café
com Design, Participante no Livro: CHEFS - Café, e Consultora do
Varejo para Café.
E aí, pronto para aprender a trazer o sabor mais querido do Brasil
para suas receitas?
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1. SALGADOS
ACHOU QUE NÃO DAVA PRA COMBINAR CAFÉ COM
PRATOS SALGADOS?
Já imaginou o café solúvel na sua refeição, seja entrada, aperitivo
ou acompanhamento? O nosso queridinho pode trazer um sabor
incrível para o seu menu. Muito mais do que uma boa xícara de
manhã, ele pode ser seu aliado na cozinha!
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1.1 Cebolas
carameladas ao café
Ingredientes:

•
•
•
•
•

1 Cebola média cortada em rodelas;
2 colheres de sopa de azeite;
1 colher de chá de vinagre de vinho tinto;
1 colher de chá de mel;
1 colher de chá de café solúvel liofilizado ou freeze dried diluído

em 20 ml de água;

•

Sal a gosto.

Modo de preparo:
Aqueça o azeite, coloque as cebolas até murchar. Acrescente o
vinagre, o café, o mel e por fim uma pitada de sal. Deixe apurar e
desligue o fogo. Sirva com uma torrada ou biscoito salgado.
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1.2 Canapé
com café
Ingredientes:

•
•
•
•
•
•

150g de cream cheese;
1 colher de chá de café solúvel liofilizado;
Caldo de 1 limão pequeno;
Sal e pimenta do reino a gosto;
1 colher de sopa de azeite;
Uvas passas ou cranberries secas para decorar.

Modo de preparo:
Misture o café com o caldo de limão até dissolver e reserve. Misture
o cream cheese com o limão e o café, coloque sal, azeite e pimenta
do reino. Decore e sirva com passas ou cranberries secas
Sirva com torradas pequenas ou biscoito salgado.
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2. DRINKS
CAFÉ SOLÚVEL DE UM JEITO QUE VOCÊ VAI SE
APAIXONAR!
Quem disse que café não combina com o verão? Um brinde ao
café! A bebida preferida dos brasileiros pode ter ainda mais a cara
do Brasil: fresquinha e doce! O Café solúvel já é uma delícia e super
versátil para o dia a dia, mas combinado com alguns elementos
pode se tornar uma entrada incrível que você vai querer degustar
sempre em coquetéis!
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2.1 DALGONA

Ingredientes:

•
•
•
•
•
•
•

2 colheres de sopa de café solúvel;
2 colheres de sopa de água fervente;
2 colheres de sopa de açúcar refinado;
3 cubos de Gelo;
150 ml leite integral ou bebida vegetal de sua preferência;
Calda de chocolate para decorar;
25 ml Xarope de caramelo.

Modo de preparo:
Bata com o mixer ou batedeira: o café com a água quente e o
açúcar até ficar bem cremoso e reserve. Coloque na taça o xarope
de caramelo e decore com a calda de chocolate. Coloque o gelo, o
leite ou a bebida e por cima o café cremoso. Sirva imediatamente
com uma colher ou canudo.
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2.2 Café cremoso (Creme
utilizado para fazer Dalgona)

Ingredientes:

•
•
•
•

50 g de café solúvel;
2 xícaras de chá açúcar refinado;
1 xícara de chá água mineral fervente;
Canela ou especiarias para polvilhar.

Modo de preparo:
Misturar os ingredientes: café e açúcar. Acrescente a água e bata
na batedeira por 10 minutos até ficar cremoso. Leve ao freezer por
até 3 meses. Este creme não endurece e pode ser servido quente
ou frio com: leite, chocolate ou bebida vegetal. A quantidade de
leite e creme de café fica a gosto pessoal. Não há uma regra,
experimente com várias temperaturas e vários sabores!
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2.3 Cappuccino Especial
com creme de Cacau
Ingredientes:

•
•
•
•
•

2 colheres de sobremesa de capuccino em pó;
70 ml de água mineral;
25 ml de creme de cacau;
2 cubos de gelo;
Mistura de açúcar e canela para decorar a taça.

Modo de preparo - Crusta de açúcar e canela:
Separe 2 pires: 1 com água mineral e outro com a mistura de açúcar
e canela. Com a taça de ponta cabeça, umedeça a borda com água
e depois mergulhe na mistrura de pós, formando a crusta.

Modo de preparo - Cappuccino:
Coloque na coqueteleira os ingredientes e bata até ficar bem
gelado. Sirva na taça de coquetel decorado com uma cereja.
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3. DOCES
SOBREMESAS PARA ADOÇAR SEU DIA
Que o café combina com um docinho nós já sabemos, mas o
café solúvel fazer parte do doce pode ser uma novidade que
vai conquistar seu café da manhã, café da tarde e sobremesa!
Nossas receitas deliciosas vão te surpreender e agradar diferentes
paladares. Você fazendo sucesso entre a família e amigos com
pratos doces, já imaginou?
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3.1 Crepe de cappuccino
e damasco
Ingredientes - massa:

•
•
•
•
•
•

1 ½ xícara de (chá) de leite;
1 colher de chá de café solúvel;
2 ovos;
1 xícara de (chá) de farinha de trigo;
1 pitada de sal;
Óleo ou manteiga para fritar.

Ingredientes - recheio:

•
•
•

200 ml de creme de leite fresco;
3 colheres de sopa de cappuccino em pó;
1 colher de café de essência de baunilha.
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Ingredientes - calda

•
•
•

4 damascos secos;
Caldo de meio limão;
5 colheres de sopa de açúcar.

Modo de preparo - massa:
Bata no liquidificador: a farinha, o leite, o café, os ovos e o sal.
Deixe descansar por uns 30 minutos. Aqueça a frigideira e untada
com manteiga ou óleo, derrame 1 concha da massa e deixe
cozinhar até desgrudar da panela. Vire o crepe para cozinhar dos
2 lados. Coloque num prato e espere esfriar.

Modo de preparo - recheio:
Bata o creme de leite bem gelado na batedeira até formar picos
moles. Acrescente o cappuccino em pó e a baunilha e bata até
incorporar. Pique os damascos e coloque no açúcar e faça uma
calda, acrescente o limão, deixe derreter e esfriar. Monte a taça
com os crepes, coloque no meio o chantilly de cappuccino e verta
a calda de damascos por cima.

13

3. 2 Fudge de
cappuccino
Ingredientes:

•
•
•
•
•

3 xícaras de chá de açúcar;
1 xícara de (chá) chocolate em pó;
1 xícara de chá de leite;
1 g de sal;
2 colheres de sopa de café solúvel granulado.

Modo de preparo:
Leve os ingredientes ao fogo e mexa sempre até chegar a 115ºC.
Deixe o mármore previamente untado. Assim que chegar a 115ºC,
bata 2 minutos na batedeira para aerar e verta rapidamente
sobre o mármore. Desenhe com o garfo e corte antes de esfriar.
Este procedimento tem que ser bem rápido. Polvilhe açúcar de
confeiteiro por cima e coloque em potes. Sirva para acompanhar
o café.
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3.3 Pudim Cappuccino
e amêndoas
Ingredientes - pudim:

•
•
•
•
•
•

3 ovos;
2 latas de leite integral;
1 lata de leite condensado;
2 colheres de sopa de chocolate em pó;
1 colher de sopa de café solúvel;
Lascas de amêndoas.

Ingredientes - calda de caramelo com café:

•
•

1 xícara de açúcar refinado;

•

1 colher de chá de café solúvel.

100 ml de água fervente;
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Modo de preparo - calda:
Faça um caramelo com 1 xícara de açúcar derretido.
Dissolva o café solúvel em 100 ml de água quente.
Leve ao fogo até derreter e dar o ponto para untar a forma.

Modo de preparo - massa:
Misture os ovos, com o leite, o leite condensado, o chocolate em pó
e o café solúvel. Coloque na forma de pudim untada com a calda
de açúcar e café. Cozinhe em banho Maria por 40 minutos em
fogo baixo. Desenforme frio para não quebrar. Polvilhe por cima as
amêndoas. Sirva gelado.
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3.4 Suspiro de café
com ganache
Ingredientes - suspiro:

•
•
•

4 claras;
500 g de açúcar de confeiteiro;
1 colher (sobremesa) de café solúvel liofilizado.

Ingredientes - ganache:

•
•
•

100 g Chocolate meio amargo (60% cacau) em barra;
100 ml Creme de leite fresco com 35% gordura;
Amêndoas e frutas secas para acompanhar.

Modo de preparo - suspiro
Em uma panela em banho maria, coloque o açúcar, as claras e o
café solúvel e mexa até aquecer a uns 60ºC. Coloque na batedeira
e bata até ficar firme. Coloque o suspiro de café no saco de
confeiteiro formando os suspiros, e asse em forno brando até
perceber que os suspiros estão secos. Retire do forno e deixe esfriar.
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Modo de preparo - ganache
Aqueça o creme de leite e acrescente o chocolate cortado
em pedaços até derreter. Sirva acompanhando o suspiro.
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3.5 Rocambole
de café
Ingredientes - rocambole:

•
•
•
•

4 ovos;
125 g de açúcar;
125 g de nozes picadas;
3 colheres de chá de café solúvel.

Ingredientes - recheio:

•
•
•
•
•

155 g de queijo cremoso;
1 colher de chá de café solúvel liofilizado;
1 colher de chá de essência de baunilha;
6 colheres de chá de açúcar;
155 ml de creme de leite batido.
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Modo de Preparo - rocambole
Pré aqueça o forno a 180ºC. Forre uma forma retangular de 23,5
x 30,5 cm com papel antiaderente. Numa tigela bata as gemas e
o açúcar até ficar firme e leve. Junte as nozes picadas e o café
solúvel. Bata as claras em neve. Junte a mistura. Espalhe na forma
preparada e asse por 15 min. Deixe esfriar na forma. Enquanto isso,
prepare o recheio.

Modo de Preparo - recheio
Bata o creme de leite gelado até ficar firme e misture os
ingredientes. Desenforme a massa num pano polvilhado com
açúcar e coloque o recheio e enrole.
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