
Panna Cotta 

Ingredientes (6 pessoas) 

•500 ml de creme de leite fresco 

 •3 colheres de sopa de açúcar 

 •1 e ½ colher de chá de gelatina em pó sem sabor 

 •1 colher de chá de essência de baunilha 

 •6 colheres de sopa de leite 

  

Modo de Preparo: 

Em um recipiente (pequeno) misture o leite e a gelatina. Mexa bem, com uma colher, até a 

gelatina se incorporar no leite. (Não se preocupe se ficar empelotado pois essa mistura será 

acrescentada depois ao creme de leite fervido, fazendo com que a gelatina se incorpore 

completamente). Reserve. 

Em uma panela acrescente o creme de leite e o açúcar. Leve ao fogo médio e mexa até 

levantar fervura. Desligue o fogo e acrescente a mistura de leite e gelatina. Misture com a 

colher. Por último, acrescente a essência de baunilha. Misture mais um pouco. 

Espere esfriar um pouco e distribua o creme em potinhos. Leve à geladeira até endurecer. 

Dicas: 

Para desenformar, antes de colocar o creme nos potinhos, passe um pouquinho de óleo neles 

e molhe com água. Aí jogue o creme. Na hora de desenformar, esquente um pouco de água e 

coloque rapidamente o potinho na água quente. Cuidado para não deixar a água entrar no 

pote! 

Se você tiver intolerância a lactose, faça a panna cotta com leite e creme de soja. 

 

Bruschetta Pugliese 

É uma receita muito simples e gostosa para um antipasto rápido e típico da cozinha da região 

da Puglia. Não se trata de nada além de um pão temperado com aromas e verduras. Eis como 

preparas 8 bruschettas para 4 pessoas: 

1 baguete (ou pão italiano comprido)  

Ólio de oliva extravirgem 

Tomates 



Um dente de alho 

Quanto bastar de orégano 

Cortamos em fatias verticais o pão tirando as pontas. Colocamos as fatias em uma grelha por 

alguns minutos (ou no forno) até que comecem a tomar cor.  

Colocamos as fatias de pão sobre um prato e esfregamos o dente de alho em ambos os lados, 

despejamos um fio de óleo de oliva sobre um dos lados e colocamos os tomates picadinhos. 

Por último temperamos com sal, pimenta e com o orégano. 

Existe também a versão de bruschetta caprese: basta acrescentar mozzarella cortada em fatias 

e depois colocar tomate e orégano. 

Fundamentalmente a base, aquela típica da cozinha da Puglia, é esta, mas a bruschetta pode 

ser temperada com qualquer outra coisa: sardinha, pimentão, pimentas, verduras e legumes 

grelhados, etc. Depende dos gostos!  


