


PARA COMEÇAR O DIA...

• PROPORÇÃO ENTRE CAFÉ E ÁGUA

Quem prepara sua bebida sempre com os 
mesmos utensílios e café, adquire com o 
tempo formas de manter sempre o mesmo 
padrão. Mas, para utilizar um método novo 
de preparo, ou um café diferente, podem ser 
necessárias algumas tentativas até chegar no 
resultado ideal.

Quem dá a dica é nossa especialista em cafés, 
Carolina Barreto: Comece com uma proporção 
média de: 35 gramas de café (3 colheres de 
sopa) para 500 ml de água. Caso busque um 
café mais intenso, adicione mais pó de café, 
mais suave, reduza a quantidade, até chegar no 
resultado desejado.

• TEMPERATURA DA ÁGUA PARA 
COAR O CAFÉ

Apesar do uso do termômetro na cozinha de 
casa não ser tão comum, a temperatura da 
água para o preparo do café é muito importante. 
Quando fria demais, não irá extrair todas as 
características da bebida. Já demasiadamente 
quente, pode trazer amargor.

Segundo a especialista, o ideal é que a água 
esteja entre 92°C e 96°C. Para isso, deixe o 
líquido atingir o ponto de ebulição (100°C), 

pare o aquecimento, e a utilize primeiro para 
escaldar o filtro e porta filtro, preparando o café 
na sequência. Assim ela chega à temperatura 
ideal e você ainda evita o sabor residual de 
papel que pode aparecer na bebida.

• ADOÇAR OU NÃO O CAFÉ?

Para a degustação, a indicação recomendada 
é não adoçar o café. Dessa forma é possível 
perceber todas as características do café 
como sabor, aroma, corpo, acidez e doçura. 
Para quem ainda não consegue tirar o café da 
bebida, experimente tomar, pelo menos um 
gole, antes de adoçar. Dessa forma é possível 
ter uma percepção mais real da necessidade 
de açúcar. Utilize o açúcar diretamente na 
xícara, e não na água de preparo do café.

• CONSERVAÇÃO DO CAFÉ

A melhor forma de conservar o pó de café 
é mantendo na embalagem original, bem 
fechada, preferencialmente dentro de um pote 
hermeticamente fechado. Mantenha em um 
armário fresco e seco, e consuma o quanto antes. 
Busque comprar embalagens menores, para 
manter o café sempre o mais fresco possível.

Depois de pronta o ideal é consumir o café 
imediatamente, ou mantê-lo na garrafa térmica 
por no máximo 1 hora.

10 RECEITAS para você comemorar o DIA NACIONAL DO CAFÉ

COMO FAZER O
CAFÉ PERFEITO!



Ingredientes:

• 2 xícaras de farinha de trigo integral
• 1 xícara de farinha de trigo
• ¾ de xícara de farinha linhaça
• ½ colher (sopa) de fermento biológico seco
• 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
• 2 colheres (sopa) de mel
• ½ colher (sopa) sal
• 200 ml de café forte (coado ou expresso)
• 3 colheres (sopa) de óleo de coco derretido
• 1 colher (sopa) de cada grão/semente 
(linhaça, chia, gergelim e girassol)
• Farinha de trigo para dar o ponto e fazer a 
sova (aproximadamente ½ xícara)

Modo de preparo:

Em primeiro lugar, prepare o café e deixe 
amornar.
Agora em uma tigela pequena coloque o 
fermento, o mel, o açúcar mascavo e o café 
morno e deixe descansar por 10 minutos. Em 
seguida, use uma tigela grande e coloque 
as três farinhas indicadas nos ingredientes, 
os grãos, o sal e misture bem. Faça uma 
cavidade no centro, adicione o óleo de coco, 
logo após adicione, aos poucos, o café e 
o conteúdo da tigela pequena e comece a 
misturar com a ponta dos dedos até obter 
uma massa homogênea e que não grude 
muito nas mãos. Se necessário acrescente 
um pouco da farinha reservada.

Coloque a massa sob uma superfície lisa 
e sove de 10 a 15 minutos, polvilhando a 
farinha levemente, até que a massa esteja 
bem homogênea e elástica.

Após sovar, coloque a massa novamente 
na tigela grande, cubra com um pano 
limpo e deixe em local fechado por 
aproximadamente 1h15, ou até a massa 
dobrar de volume. Depois desse tempo, 
vendo que a a massa cresceu, coloque-a 
novamente na superfície lisa levemente 
enfarinhada, e amasse para expulsar o ar 
contido na massa.

Modele o pão no formato que desejar, 
coloque em uma forma, cuba o conteúdo 
com um pano e leve novamente para crescer, 
dessa vez deixando em um lugar fechado por 
30 a 40 minutos, ou até dobrar de volume.

Enquanto o pão cresce ligue o forno a 
220°C. Importante: o forno precisar ser 
ligado 20 minutos antes de colocar a 
massa para assar.
Assim que o pão dobrar de tamanho no 
repouso, polvilhe um pouquinho de farinha 
por cima e, com uma lâmina ou faca super 
afiada, faça cortes com muita delicadeza 
na superfície do pão.

Leve para assar em 200°C, por 30 a 40 
minutos. Após esse tempo, retire do forno, 
coloque sobre uma grade e deixe esfriar.

PÃO INTEGRAL DE CAFÉ
E OUTROS GRÃOS
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HORA DO ALMOÇO!

Ingredientes:

MASSA

- 120 gramas de massa Fettuccine ou outro tipo
- 500 ml de água
- 1/2 de sopa de sal grosso

MOLHO

- 60 gramas de alho poró
- 60 gramas de cebola
- 100 gramas de cogumelos frescos tipo 
Paris ou Portobello
- 4 colheres de sopa de azeite ou manteiga 
ou outra gordura
- Tempero: sal, pimenta do reino, uma pitada 
de canela, uma pitada de gengibre em pó e 
uma pitada de cúrcuma em pó
- 60ml de creme de leite fresco
- 40ml de café coado
- 1 colher de sopa de salsa higienizada e 
cortada grosseiramente (se quiser inclua 
outras de sua preferênca)
- 1 colher de sopa de lascas de parmesão 
(opcional)

Preparo da massa:

Numa panela, ferva 500ml de água para 120 
gramas de massa (com bastante água, você 
não precisa colocar nenhuma gordura para 
fazer a massa). Acrescente sal grosso e a 
massa (coloque o sal só depois da água ferver, 
assim ferve mais rápido). Mexa no início, com 

um garfo, para evitar que ela grude.

Cozinhe até que ela esteja “al dente” (veja 
o tempo na embalagem e vá testando o 
cozimento).

Preparo do molho:

Faça um café de intensidade média.

Higienize a cebola e o alho poró e pique. 
Murche-os com 2 colheres de sopa de azeite 
numa frigideira, sem dourar muito. Retire da 
frigideira e reserve.

Limpe e corte os cogumelos em fatias. 
Aqueça 2 colheres de sopa de azeite na 
mesma frigideira e deixe os cogumelos 
dourarem. Devolva o refogado de cebola e 
alho poró para a frigideira. Tempere com sal, 
pimenta do reino, uma pitada de canela, uma 
pitada de gengibre em pó e uma pitada de 
cúrcuma em pó.

Acrescente o café pronto e o creme de leite 
fresco à frigideira os cogumelos. Deixe 
ferver por 4 minutos, em fogo baixo. Inclua 
salsa a gosto.

Quando a massa estiver cozida, escorra 
e coloque a massa na frigideira do molho 
quente. Misture e deixe no fogo baixo por 
um minuto, para ficar com o gosto do molho.

Coloque a massa nos pratos, acrescente 
mais salsa fresca e lascas de parmesão.
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FETTUCCINE AO MOLHO DE CAFÉ
E COGUMELOS FRESCOS



Ingredientes:

- 500 gramas Filé mignon (ou alcatra)
- 200ml de creme de leite
- 1 xícara de café
- 1 batata
- alho triturado
- sal e pimenta
- sal grosso

Modo de preparo:

Corte a batata em medalhões e cozinhe-as 
com sal grosso até que fiquem macias.

Corte o filé mignon em medalhões e tempere-
os com sal, pimenta e alho triturado.

Aqueça uma frigideira com um fio de óleo e 

coloque os filés. Não fique mexendo neles, 
deixe-os criarem uma crosta e depois virem 
para criarem do outro lado. 

Na mesma frigideira, acrescente as batatas 
cozidas e repita o mesmo processo dos filés 
- deixe-as criando uma crosta em cada lado. 
Quando terminar este processo, retire as 
batatas e já leve-as para o prato.

Volte à frigideira com os filés. Quando eles 
já tiverem com a crosta dos dois lados, em 
fogo baixo, acrescente o creme de leite e o 
café e deixe apurar.

Desligue o fogo. Retire os filés, coloque-os 
por cima das batatas no prato e finalize com 
o molho por cima.

10 RECEITAS para você comemorar o DIA NACIONAL DO CAFÉ

FILÉ MIGNON
AO MOLHO DE CAFÉ



VINAGRETE DE MAÇÃ VERDE

Ingredientes:

PARA O CUSCUZ

• 10 unidades de pimenta biquinho
• 2 xícaras de chá de farinha de milho flocada
• Água para hidratar a farinha
• Sal a gosto
• Tomilho a gosto
• Azeite a gosto

PARA O VINAGRETE

• 2 pimentas de cheiro picadas
• 1/2 cebola roxa pequena picada em cubinhos
• 3 maçãs verdes picadas em cubinhos
suco de 1 limão
• Sal a gosto

PARA A LINGUIÇA CARAMELIZADA

• 600 g de linguiça toscana fina
• 1 fio de azeite de oliva
• 1/2 copo de cachaça
• 2 pimentas de bode ou dedo-de-moça picada
• 1 cebola pequena em rodelas finas
• ½ copo de café
• ½ copo de melado de cana

Preparo:

PARA O CUSCUZ

Em um bowl coloque a farinha de milho e 
cubra com água e mexa bem para hidratar. 
Leve a farinha para a cuscuzeira. Se não 
tiver, forre um escorredor de macarrão 

(de metal) com um pano de parto limpo, 
coloque a farinha e feche como uma 
trouxinha. Encaixe o escorredor sobre uma 
panela cheia de água e leve ao fogo.

O vapor da água subirá e cozinhará a farinha 
de milho como na cuscuzeira. Quando estiver 
macia desligue e solte os grumos com um 
garfo. Junte a pimenta biquinho, um pouco 
de azeite e tempere com sal e tomilho.

PARA O VINAGRETE

Em um recipiente junte a cebola roxa, a 
maçã, o suco do limão e as pimentas. 
Acerte o sal e reserve.

PARA A LINGUIÇA CARAMELIZADA

Aqueça uma frigideira antiaderente com o 
azeite. Coloque as linguiças inteiras e deixe 
que durem de todos os lados. Quando 
começar a “sujar” a panela, coloque um 
pouco de água e mexa para que a cor passe 
para linguiça.

Junte a cebola e a pimenta (se quiser 
menos picante, retire as semente) e repita 
esse processo da água até que as linguiças 
fiquem cozidas e bem coradas e a cebola 
bem murcha e escura.

Deixe secar e coloque a cachaça e flambe. 
Depois finalize com o café e o melado com 
o fogo desligado. A ideia é que fique um 
molhinho escuro no fundo. Reserve quente. 
Monte o prato com o cuscuz, sobre ele a 
linguiça com o molinho e o vinagrete.
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LINGUIÇAS CARAMELIZADAS 

NO CAFÉ E MELADO, 
CUSCUZ NORDESTINO E 



Ingredientes:

• 20g de café filtrado em 100ml de água;
• 100 gramas de biscoito de leite ou biscoito 
de baunilha batidos no processador até 
ficarem bem triturados;
• 1 lata de leite condensado;
• 2 colheres de sopa de manteiga;
• 100 gramas de chocolate amargo 
derretido (em banho-maria ou no micro-
ondas) ou de pó de chocolate italiano Da 
Vinci Gourmet;
• Açúcar refinado ou de confeiteiro para 
finalizar os doces.
• Se você preferir, pode substituir o 
chocolate amargo derretido por três 
colheres de sopa de cacau em pó.

Modo de Preparo:

1 – Para começar, você deve misturar em 
uma vasilha o café, o leite condensado e 
o chocolate derretido, mexendo bem até 

PALHA ITALIANA

E DEPOIS, SOBREMESA, CLARO!

conseguir um resultado bem homogêneo.

2 – Em seguida, coloque a manteiga no 
fundo de uma panela e acrescente a mistura 
do café, leite condensado e chocolate 
amargo. Só depois de fazer isso é que 
você deve levar a panela ao fogo brando, 
mexendo sempre até que o doce comece 
a soltar do fundo da panela, adquirindo a 
consistência de um brigadeiro.

3 – Então, desligue o fogo e acrescente 
os biscoitos triturados bem devagar, para 
que você consiga misturar bem todos os 
ingredientes. Depois, despeje a massa em 
uma forma coberta com filme plástico e 
coloque-a na geladeira por, pelo menos, duas 
horas, para que você consiga o ponto de corte.

4 – Você pode usar forminhas divertidas 
para cortar o doce ou fazer quadradinhos. O 
toque final fica por conta do açúcar. Mas o 
que deixa essa receita de palha italiana mais 
especial são o aroma e o sabor do café.

10 RECEITAS para você comemorar o DIA NACIONAL DO CAFÉ



Ingredientes:

• 3 claras
• 3 gemas
• 1/2 xícara (chá) de açúcar
• 250g de cream cheese
• aproximadamente 20 Biscoitos tipo 
Champanhe

PARA UMEDECER OS BISCOITOS: 

• Aproximadamente 3/4 xícara (chá) de café 
• + 1 colher (sopa) de rum ou conhaque

PARA FINALIZAR: 

•Cacau em pó

Modo de preparo:

Em uma tigela misture as claras com 
metade do açúcar. Aqueça em banho 
maria até que o açúcar esteja dissolvido. 

Transfira para a batedeira e bata bem até 
formar um merengue. Reserve.

Em outra tigela bata as gemas com o 
restante do açúcar. Bata até formar um 
creme esbranquiçado. Acrescente o cream 
cheese e bata novamente. Desligue a 
batedeira. E adicione o merengue em duas 
etapas, misturando delicadamente.

Em um prato fundo misture o café com o rum.

MONTAGEM:

Em uma travessa quadrada (20 x 20cm), 
faça uma camada de biscoitos umedecidos 
no café. Por cima coloque metade do 
creme, faça outra camada de biscoitos 
umedecidos no café, e o restante do creme. 
Cubra com filme plástico e leve à geladeira 
por 4 horas.

Na hora de servir passe pela peneira cacau 
em pó na superfície.

10 RECEITAS para você comemorar o DIA NACIONAL DO CAFÉ

TIRAMISÙ



Ingredientes:

• 2 doses de café espresso (uma dose dupla)
• ½ xícara (chá) de leite integral

• Canela ou chocolate ao leite/achocolatado para polvilhar (opcional)

Modo de preparo:

Passo 1 - Coloque uma dose dupla de café espresso em uma xícara.

Passo 2 - Espume o leite para dobrar seu volume original.

Passo 3 - Cubra vagarosamente o espresso com a espuma do leite 
logo após o preparo dela. No primeiro momento, o cappuccino na 
xícara é apenas espresso e espuma. Mas rapidamente o leite “se 

separa” e cria camadas de tamanho similar na bebida.

Passo 4 - Polvilhe com canela ou chocolate ralado e sirva 
imediatamente.

DICA PARA ESPUMAR O LEITE

Em um recipiente alto, bata o leite frio com um mixer até que ele 
forme uma espuma de textura firme e brilhante. Caso não tenha o 
utensílio, invista no trabalho manual! Basta escolher um recipiente 

com tampa, depositar o leite nele e chacoalhar até que espume.

CAPPUCCINO CASEIRO

10 RECEITAS para você comemorar o DIA NACIONAL DO CAFÉ

PARA FECHAR O DIA, O LANCHE DA TARDE!



BOLO DE CAFÉ COM NOZES

Ingredientes:

MASSA

• 1 xícara (chá) de margarina
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 3 gemas
• 1 xícara (chá) de amido de milho
• 1 xícara (chá) de fermento em pó
• 1/2 colher (chá) de canela em pó
• 1/2 xícara (chá) de café forte e frio
• 3 claras em neve
• 1/2 xícara (chá) de nozes picadas

RECHEIO

• 150 g de ameixa preta seca, picadinha
• 1/2 xícara (chá) água
• 1/4 xícara (chá) açúcar
• Ingredientes - Cobertura
• 1 xícara (chá) margarina
• 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro
• 1 xícara (café) de café forte

Preparo:

MASSA - Bata bem a margarina com o 
açúcar. Junte as gemas, uma a uma, batendo 
até obter um creme esbranquiçado. Junte 
o amido de milho, a farinha, o fermento e 
a canela. Acrescente o café, aos poucos, 
e misture bem. Junte delicadamente as 
claras e as nozes. Leve ao forno médio, em 
fôrma média com furo central, untada e 
enfarinhada, por cerca de 30 minutos.

RECHEIO - Leve ao fogo todos os 
ingredientes e deixe cozinhar por 5 minutos. 
Bata no liquidificador e reserve.

CREME - Bata a margarina com o açúcar de 
confeiteiro até ficar bem cremoso. Junte o 
café aos poucos, mexendo sempre. Reserve.

MONTAGEM - Corte a massa ao meio e 
passe o recheio de ameixa. Monte o bolo e 
cubra com o creme, decorando a gosto.

10 RECEITAS para você comemorar o DIA NACIONAL DO CAFÉ



Ingredientes:

DADINHO
- 250 gramas de tapioca granulada
- 250 gramas de queijo coalho ou meia cura firme
- 500 ml de leite integral
- 500 ml de óleo de soja

CALDA

- 1 xícara de açúcar refinado
- 1/4 de xícara de água filtrada
- 1/2 xícara de leite integral
- 1/2 xícara de café coado forte
- 1 pau de canela

Preparo:

DADINHO

- Rale o queijo com ralador fino. Reserve.
- Forre uma assadeira pequena com filme 
PVC deixando sobras nas bordas.
- Aquecer o leite.

DADINHO DE TAPIOCA COM
CALDA DE CARAMELO CAPPUCCINO

10 RECEITAS para você comemorar o DIA NACIONAL DO CAFÉ

- Em um recipiente misture o queijo coalho 
ralado e acrescente o leite aquecido.
- Mexa bem até que vire uma massa 
homogênea.
- Coloque essa massa na assadeira forrada e 
alise de forma a ficar uniforme.
- Levar a massa para geladeira por no mínimo 
duas horas.
- Depois de frio, desenforme e corte em 
cubinhos.
- Fritar em óleo quente e sirva quente.

CALDA

- Prepare um café coado forte.
- Misture a água com o açúcar e colocar em uma 
panela de bordas altas e levar a fogo médio.
- Aqueça em uma panela o leite, o café e a 
canela.
- Quando a mistura de açúcar e água 
formarem uma calda dourada, acrescente 
aos poucos a mistura de leite aquecido, com 
cuidado pois faz bastante espuma, e deixe 
ferver por um minuto.
- Levar para a geladeira, e servir fria.



10 RECEITAS para você comemorar o DIA NACIONAL DO CAFÉ

REFERÊNCIAS:

• COMO FAZER O CAFÉ PERFEITO - blog mexido de ideias - grupo 
3corações - https://www.mexidodeideias.com.br/receitas/
infografico-do-cafe-4-manual-do-cafe-coado/

• PÃO INTEGRAL DE CAFÉ E OUTROS GRÃOS - matéria “Aprenda 
a fazer um pão integral de café e outros grãos“, revista globo rural 
- https://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/receitas/
noticia/2019/03/aprenda-fazer-um-pao-integral-de-cafe-e-outros-
graos.html

• FETTUCCINE AO MOLHO DE CAFÉ E COGUMELOS FRESCOS - 
chef Gisela Abrantes, autora do livro “A Cozinha modernista: história, 
ingredientes e receitas da cozinha do século XXI”. Mestre em 
Ciências Gastronômicas pela Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL). Atualmente é docente e 
coordenadora do Departamento de Pesquisa do Senac RJ

• FILÉ MIGNON AO MOLHO DE CAFÉ - Chef Daniel de Castro - 
https://www.youtube.com/watch?v=uYIxv1VqAdc

• LINGUIÇAS CARAMELIZADAS NO CAFÉ E MELADO, CUSCUZ 
NORDESTINO E VINAGRETE DE MAÇÃ VERDE - Larissa Januário, no 

site SEMMEDIDA Casa de Comida - http://semmedida.com/receitas/
receita-linguica-caramelizadas-no-cafe-e-malado-cuscuz-nordestino-
e-vinagrete-de-maca-verde/

• PALHA ITALIANA - Blog Villa Café - https://villacafe.com.br/blog/
como-fazer-palha-italiana-com-cafe/

• TIRAMUSÙ - Sandra Matarazzo (receita que fez parte da 
Campanha de Marketing ABIC 2018) - https://www.youtube.com/
watch?v=xRn4ZElNlPU

• CAPPUCCINO CASEIRO - prazer de comer e beber pão de açúcar 
- https://content.paodeacucar.com/prazer-de-comer-e-beber/
cappuccino-caseiro

• BOLO DE CAFÉ COM NOZES - Autora: Sra. Marise da Cunha 
Marques, publicada no “receitas gshow” - https://gshow.
globo.com/receitas-gshow/receitas/bolo-de-cafe-com-nozes-
541606794d388519b80000c8.ghtml

• DADINHO DE TAPIOCA COM CALDA DE CARAMELO CAPPUCCINO 
- Lucas Mignot, chef de cozinha formado pelo Senac RJ, membro do 
grupo de pesquisa e inovação Senac RJ.
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