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Esse é seu livro de
Receitas com Queijo

Raclette
 

DIGA OLÁ PARA
EMBAIXADORA DO

RACLETTE NO BRASIL

Regina Perrotta ama cozinhar desde
criança. Depois de se formar em Gestão
de Alimentos e Turismo, a chef decidiu

trabalhar no mundo culinário para
apresentar suas criações.

Louca por queijo, em 2005 após uma
visita á Suíça, apaixonou-se pelo

Raclette e trouxe consigo a vontade de
Popularizar o Raclette no Brasil.

Após anos, mestrados e
aperfeiçoamentos, conseguiu trazer para

o coração da Gastronomia o Raclette e
suas receitas variadas com o uso deste

queijo.
 Esperamos que você aproveite bem esse
livro de receitas e se apaixone também.

CONFIRA
SEMPRE NOVAS

RECEITAS EM
NOSSAS REDES

SOCIAIS
Fique sempre por dentro de

nossas receitas e novas
exeriências no nosso Instagram
@racletetradicional e Facebook.
Também há vídeos para mostrar
técnicas culinárias e servir como

um guia passo-a-passo, basta
seguir nossa empresa e a Chef no

Youtube Raclete Tradicional
Suiça.

CONHEÇA OS
PRODUTOS

Além de nossas Racleteiras
patenteadas, distribuimos queijos

para sua Raclette o ano todo,
aproveite!

 
Então bom Raclette ... se divirtam e

Genieße dein Essen!



ALCACHOFRAS DE FORNO
COM QUEIJO RACLETTE

Para 4 pessoas 
Tempo de preparação:50 minutos
Tempo de cozimento: 35 minutos.

Ingredientes:
- 1 limão fatiado

- 4 alcachofras camus grandes (verdes) 
 - 50 g de pão ralado  

-200 g de Raclette ralada
 - 4 colheres de sopa de parmesão

ralado
 - 1 colher de sopa de salsa picada

- 1 fio de azeite
- 2 dentes alho picado

- sal, pimenta

 

Prepare as alcachofras removendo
as folhas mais duras e, em seguida,
quebre os caules. Corte as pontas

da alcachofra e espalhe
ligeiramente as folhas. 

Preparação 
Pré-aqueça o forno a 180 °. 

 
1.

2. Encha uma panela grande com água
e adicione as rodelas de limão.

Adicione as alcachofras, tampe, depois
leve para ferver e cozinhe por cerca de

25 minutos. Retire e deixe esfria 
3.        Enquanto isso, prepare o

recheio: em uma tigela grande misture
o pão ralado, raclette e parmesão,

salsa, azeite e alho. Tempere com sal e
pimenta. 

 4. Enfeite generosamente as
alcachofras com a mistura, deslizando-

as para dentro das folhas.
 5.Coloque as alcachofras recheadas

em uma assadeira, polvilhe com o
restante do queijo raclette e cozinhe

até o queijo derreter e dourar, cerca de
5 minutos
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Preparação:

 1. Aqueça o óleo em fogo alto
2.Adicione   cogumelos e cozinhe por 3
minutos, mexendo sempre. Adicione o

alho e cozinhe por mais 2 minutos
3. Deglaze com vinho branco  reduza o

lume.
4.Adicione o Mascarpone ou Nata e

continue cozinhando em fogo baixo por
10 minutos.

5.Cozinhe o fettuccine separadamente de
acordo com as instruções da embalagem

e escorra. 
6. Adicione o queijo Raclette, as raspas e
o suco de limão, a salsa, a cebolinha e o

endro ao molho
7. Tempere a gosto e despeje a massa no

molho e sirva imediatamente.

FETTUCCINE COM MOLHO
DE RACLETTE

Para 4 pessoas
 Tempo de preparação: 10 minutos Tempo

de cozimento: 15 minutos.
 Ingredientes:

 - 1 fio de azeite
 - 250 g de cogumelos, cortados em tiras -

1 dente de alho picado
 - 5 cl de vinho branco seco

 - 250 ml de Nata ou Mascarpone
 - 1/2 limão

 - 1 colher de sopa de salsa fresca picada
 - 1 colher de sopa de cebolinha fresca

picada 
- 1 Colher de endro fresco

 - 300 g de fettuccine
 - Raclette ralado  á gosto.
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Preparação:

 
1.Grelhe as salsichas

2 Em um panela misture o creme de leite
e deixe reduzir, coloque o Raclette  sal e

pimenta e adicione o parmesão.
3.Abra pães ao meio e esfregue o dente

de alho na migalha. Espalhe a mistura do
creme de raclette.

 4. Corte  tomates cereja ao meio e
arrume-os sobre o queijo.

5.Adicione as salsichas fatiadas.
6 Despeje  fiozinho de azeite

7.  Asse por 8 minutos a 200 ° C.

BAGUETES RECHEADAS

 
Para 4 pessoas

Tempo de preparação: 30 minutos
Tempo de cozimento: 25 minutos

Ingredientes:
2 baguetes de 25 cm semi italiana azeite

200 cl de creme de leite fresco ou
Mascarpone
2 salsichão 

50 g de parmesão ralado Raclete
Tradicional Suíça Maturado 6 meses com

selo
100 g de queijo Raclette da Raclete

Tradicional Suíça
10 tomates cerejas

1 dente de alho 
Páprica doce sal pimenta
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Descascar as batatas e cortar em
fatias finas (redondas). Se tiver um

utensílio próprio para cortar legumes,
use-o

Fazer o mesmo com a cebola e juntar
tudo num recipiente fundo.

Misturar os ovos com a farinha e a
manteiga, e por fim juntar o leite.
Misturar bem. Temperar com sal e

pimenta a gosto
Verter a massa sobre as batatas e a

cebola e misturar.
 Untar uma forma de aro amovível e
verter metade da preparação dentro

Sobrepôr o queijo raclette e o
presunto e cobrir com o resto da

preparação.
Levar ao forno por 1 hora a 180ºC.

Preparação:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TORTA DE BATATAS COM
RACLETTE

 
Para 4 pessoas

Tempo de preparação: 30 minutos
Tempo de cozimento: 25 minutos

Ingredientes:
5 batatas cozidas grandes

.1 cebola
200 g de (queijo) raclette

125 g de presunto
120 g de farinha
40 g de manteiga

150 ml de leite
3 ovos

sal e pimenta 
 

@RACLETETRADICIONAL



 
Preparação:

 1. Para a massa: coloque o fermento com
a água num copo . Após dez minutos:

deve haver bolhas. Despeje esta mistura
na farinha, óleo e sal e amasse. A massa

está pronta assim que ficar lisa e não
grudar mais. Em seguida, forme uma bola
e deixe crescer com um pouco de azeite.
Cubra e deixe descansar por pelo menos

2 horas. Deve dobrar de tamanho.
2.Asse em forno pre aquecido 180 graus,

por 5 minutos
3.tire e recheie com molho de tomates,

queijos e etc. Leve ao forno por mais 15
minutos, sirva quente!

PIZZA RACLETTE

 
Para 8 pessoas

Tempo de preparação: 30 minutos
Tempo de cozimento: 25 minutos

Ingredientes:Para a massa: - 300 g de
farinha - 5 g de fermento de padeiro - 10 g
de sal - 20 cl de água - 5 cl de azeitePara

o recheio (para cada pizza): - Molho de
tomate 2 conchas- 1 dente de alho picado
- 5 cogumelos Paris, fatiados - 5 azeitonas
pretas - 5 azeitonas verdes - 1/2 colher de

chá tomilho - azeite - 150 g de queijo
Raclette ralado, 5 tomates cerejas confit.
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Preparação:

 1. Numa tigela, misture a farinha com os
ovos e o leite. Em uma panela levemente
untada com óleo, cozinhe as panquecas.

Reserve seis para o gratinado. 
2. Pegue uma panqueca e decore com um

pouco de purê de batata, presunto e
raclette. Enrole e faça o mesmo com as

outras panquecas. 
3. Cubra uma travessa com metade do

molho bechamel e coloque as panquecas.
Espalhe por cima o restante bechamel e

polvilhe com raclette ralado

CREPE RACLETTE

 
Para 8 pessoas

Tempo de preparação: 30 minutos
Tempo de cozimento: 25 minutos s

Ingredientes:
 - 50 cl de leite - 3 ovos - 250g de farinha
- Um fiozinho de óleo - 120 g de purê de
batata - 3 fatias de presunto ou peito de

peru- 6 fatias de raclette - 30 cl de
bechamel - 160 g de raclette ralado - 6

picles
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Preparação:

1 Faça molho branco. Coloque a farinha
para dourar com manteiga em fogo baixo,
junte o leite aos poucos até fazer molho
cremoso. Coloque nós moscada ralada,

sal, pimenta branca e reserve  
2.Em uma assadeira, unte com azeite e vá

colocando a batata cozida e fatiada em
rodelas, até fechar o fundo da assadeira 

3..Misture  molho branco com o
Mascarpone ( incorpore o Mascarpone

somente no momento de montar o prato ),
com bacon frito e com o queijo raclette

4. Faça quantas camadas desejar
5 Leve no forno 180 graus ou  até

derretimento 
6.Corrija  sal e a pimenta e após retirar do
forno e sirva quente com páprica doce e

cebolinha picadinha.

TARTIFLETTE

 
Para 8 pessoas

Tempo de preparação: 30 minutos
Tempo de cozimento: 25 minutos

Ingredientes:
1  kilo de batata cozida com casca ; 

300 gramas de bacon fatiado ou cubos
fritos e secos; 

250 gramas de Mascarpone ou creme de
leite fresco;

 450 mls de leite ;
 3 colheres de farinha de trigo ,

 2 colheres de manteiga,
 500 gramas de queijo raclette ralado,

 sal, pimenta , páprica doce e cebolinha
para decorar
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MÉTODO

Usando um processador de alimentos ou
picador, misture as azeitonas verdes, a

cebolinha, a salsinha, o endro, o suco de
limão, o jalapeño e as alcaparras.

Processe enquanto flui em óleo. As ervas
devem ser picadas finamente . Se for

muito grosso, adicione água fria, 1
colher de sopa de cada vez. Deixar

reservado .
Cozinhe a massa al dente de acordo com

as instruções da embalagem.
Na frigideira em fogo médio, derreta a
manteiga. Adicione o pão ralado e as
torradas, mexendo sempre, até ficar

ligeiramente tostado. Tempere com sal e
retire do fogo. Reserve

Em uma frigideira grande ou frigideira
em fogo médio, derreta as 5 colheres de

manteiga restantes. Junte a farinha e
cozinhe por 1 minuto, mexendo sempre.
Aos poucos, adicione o leite, mexendo
para incorporar. Aumente o fogo para

médio-alto e cozinhe, mexendo sempre,
até que o molho engrosse e cubra as

costas de uma colher. Tempere com uma
pitada de sal e uma pitada de pimenta-
de-caiena. Reduza o fogo e adicione o
Raclette ralado um punhado de cada
vez, misturando no molho. Escorra o

macarrão e adicione ao molho, mexendo
bem para revestir. Junte a carne de

caranguejo e retire do fogo. Cubra com
pão ralado

 

MASSA COM CARANGUEJO
E QUEIJO RACLETTE

PRODUÇÃO6 PORÇÕESTEMPO DE
PREPARAÇÃO10 MINUTOSHORA DE

COZINHAR20 MINUTOSTEMPO TOTAL30
MINUTOS

 
INGREDIENTES

¼ xícara de azeitonas verdes
¼ xícara de cebolinha

½ xícara de salsa de folha achatada
¼ xícara de endro

2 colheres de sopa de suco de limão
1 jalapeño, carne e sementes removidas

1 colher de sopa de alcaparras
1/3 xícara de azeite

8 onças de macarrão
7 colheres de sopa de manteiga, dividida

4 colheres de sopa de farinha
1 3/4 xícara de leite

Sal
Pimenta-caiena

3 xícaras (12 onças) Emmi Le Gruyère
AOP, desfiado

1/2 libra de carne de caranguejo
1/4 xícara de Panko ou pão ralado fresco
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Como fazer:

Misture em uma panela a mistura de
fondue com a água e derreta até ficar no

ponto de chiclete
 

junte o vinho e leve a mistura para sua
panela de fondue

 
Corte os pães ao meio e aguarde para

receber os hambúrgueres
 

Misture os ingredientes de carnes, pão e
os temperos e faça bolinhas do tamanho

da junção do dedo anelar com dedão.
 

Junte a rosca para aderir e frite os
burgueres .

 
Abafe e deixe o burguer antes secar mas

sem perder suculência.
 

Mergulhe o hambúrguer na panela de
fondue e com auxílio de colher, ajuste a

mistura.
 

Coloque no pão e sirva de imediato.
 

FONDUE COM MINI
BURGUER

Para 2 pessoas- 8 unidades de Mini
Cheese Burguer Fondue.

 
8 mini pães de sua preferência

300 gramas de carne moída de acém
50 gramas de carne de pernil moída

2 dentes de alho moídos
2 colheres rasas de sobremesa de

mostarda em grãos
Sal, pimentas, coentro em pó a gosto
1 pão francês amanhecido molhado e
escoado completamente até ficar só a

massa
1/2 pão torrado triturado para farinha

Óleo quente até que baste
1/4 de mistura de fondue

@racletetradicional
150 mls de água filtrada
1 cálice de vinho branco
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PREPARAÇÃO

1- Comece cortando os cogumelos em
tiras e os brócolis em florzinhas.

Cozinhe-os no vapor por 20 minutos.
Faça o mesmo com o filé de frango.

2- Enquanto isso, descasque e pique a
cebola. Em seguida, doure-os com
azeite. Adicione os cogumelos e os

floretes de brócolis.
3- Desfie o frango com dois garfos antes

de adicioná-los à mistura.
4- Despeje metade do creme de leite e

parte do queijo Raclette cortado em
pedaços. Tempere com sal a gosto e
misture. Cozinhe em fogo baixo por
alguns minutos. Em seguida, deixe

esfriar.
5- Com uma colher, recheie os canelones

com o recheio de frango e queijo
Raclette. Coloque-os em uma travessa

para gratinar untada. Cubra com o
restante do creme de leite e polvilhe com

o restante do Raclette ralado
6- Asse por 40 minutos a 200 ° C.

 

CANELONES DE FRANGO,
BRÓCOLIS E QUEIJO

RACLETTE

INGREDIENTES
30 canelones ou massa de lasanha

350 g de brócolis
300 ml de creme de leite
260 g de filé de frango

Cogumelo conserva ou Paris fresco 230g
230 g de Queijo Raclette

100 g de cebola
azeite

sal
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Como fazer:

Corte as linguiças ao meio
Coloque nos palitos uma metade de cada

parte de queijo e de calabresa.
Envolva com o purê.

Empanar, fritar e servir de imediato.
 

ESPETINHO DE HOT DOG

Você precisa :
500 gramas de batata cozida, amassada

até formar um purê.
Duas colheres de sopa de manteiga

temperatura ambiente
Sal e pimenta a gosto

2:linguiças fininhas ou Salsichas a seu
critério

4 bastões de queijo Raclette com cerca de
10 cm cada

4 palitos de camarão ( menor que o de
churrasco)

soco, farinha de trigo e se rosca para
empanar e pouco de páprica doce

Óleo se for fritar ou Airfry.
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Como fazer:

Realize o branqueamento do espinafre e
reserve escoado

Em uma panela, coloque o azeite e
refogue o alho. Quando esbranquiçada

junte o mascarpone e misture levemente
em fogo baixo.

Junte aos poucos o queijo Raclette de
preferência ralado.

Incorpore delicadamente o espinafre.
Os pães já devem ter sido colocados em

grelha, chapa ou forno previamente.
Monte imediatamente para servir com

fatias de tomates a gosto.
Coloque o creme e sirva imediatamente.

Eu não refogue o espinafre para não
perder o verde vivo dele e eu gosto dele
mais all dente mas você pode refogar se

achar melhor.
Sirva imediatamente.

 

CROQUE DE ESPINAFRE E
QUEIJO RACLETTE

Precisa de :
4 fatias de pães artesanais

150 Gr de mascarpone
1 maço de Espinafres frescos e lavados

Uma cabeça de alho moída
Sal e pimenta a gosto

250 gramas de queijo Raclette
1 tomate grande

Azeite
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Preparação  :

 
1. Num prato para gratinar, alterne

várias vezes uma camada de batatas,
uma camada de raclette e salame.

Polvilhe com sal , páprica e pimenta a
cada vez.

 
2. Leve ao forno pré-aquecido a 200 °

por 10 a 15 minutos. Cubra com o creme
de leite 5 minutos antes do final do

cozimento.
 

3. Sirva quente, possivelmente
acompanhado de uma salada verde.

 

RACTIFLETE DE SALAME

Para 4 pessoas
Tempo de preparação: 10 minutos
Tempo de cozimento: 30 minutos

 
Ingredientes  :

- 1 kg de batatas fervidas em água com a
pele e cortadas em pedaços pequenos

- 300 g de salame picado
- 12 fatias de raclette

- 250 ml de creme de leite
- Sal, pimenta e páprica.
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Preparação:

Faça molho branco. Coloque a farinha
para dourar com a manteiga em fogo

baixo, junte o leite aos poucos até fazer
molho cremoso. Coloque nós moscada
ralada, sal, pimenta branca e reserve.

Em uma assadeira, unte com azeite e vá
colocando a batata cozida e fatiada em
rodelas, até fechar o fundo da assadeira
Intercale com o molho branco, que agora

você mistura com o Mascarpone (
incorpore o Mascarpone somente no
momento de montar o prato ), com

bacon frito e com o queijo raclette. Faça
quantas camadas desejar.

Leve ao forno 180 graus até o
derretimento e aparecer borbulhas do

molho entre as camadas.
 

TARTIFLETTE SAVOYARD

Você vai precisar: 
Um kilo de batata cozida com casca; 

300 gramas de bacon fatiado ou cubos
fritos e secos; 

250 gramas de Mascarpone ou creme de
leite fresco; 

450 mls de leite ; 
3 colheres de farinha de trigo, 

2 colheres de manteiga, 
500 gramas de queijo raclette ralado, 
sal, pimenta , páprica doce e cebolinha

para decorar.
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preparação

 
Massa: misture a farinha e o sal, forme

um poço. Misture o fermento com a água
e despeje o óleo. Sove até obter uma

massa lisa. Cobertura e aumento duplo.
 

Corte a massa em 12 pedaços. Abra bem
fino sobre um pouco de farinha, como

uma língua comprida. Coloque na
assadeira forrada com papel manteiga,

distribua os ingredientes por cima e
tempere.

 
Asse por cerca de 10 minutos na ranhura

inferior do forno pré-aquecido a 220
graus. Sirva imediatamente.

 

LÍNGUAS DE RACLETTE

Ingredientes: Para 12 peças
 

Massa:
 

200 gramas de farinha
½ colher de chá de sal

10 g de fermento, esfarelado
Cerca de 125 ml de água
1 colher de sopa de óleo

Cobertura:
2 dentes de alho picados

100-150 g de queijo raclette
Alcaparras, à vontade

Tomates cereja amarelos e vermelhos, cortados ao
meio, aproximadamente 150 g

50 g de anchovas
50 g de salame

Pimenta e ervas a vontade
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preparação:

 
Molho de salada: Misture todos os

ingredientes.
 

Adicione o queijo, o aipo ou erva doce ,
as cebolinhas, as maçãs e as cebolas ao

molho e misture.
 

Disponha a salada em uma tigela.
 

SALADA COM QUEIJO
ALPINO

Ingredientes: para 4 pessoas
 

Molho de salada:
 

3 colheres de sopa de vinagre de ervas
2 colheres de chá de mostarda

Pimenta salgada
5 colheres de sopa de azeite

300 g de queijo alpino semi-duro ou duro, eu preferi
lógico, Raclette, cortado em cubos

1 cabeça de erva doce ou aipo médio, fatiado
2-3 cebolinhas cortados ao meio ao comprido

1-2 maçãs vermelhas e verde, cortadas em fatias finas
1 cebola roxa, cortada em fatias finas

 
 
 
 
 

@RACLETETRADICIONAL



 
Modo de preparo:

Em uma tigela, misture bem o leite
condensado, o leite, o coco, o queijo

ralado, a farinha, a manteiga e os ovos.
Despeje em forminhas de empada ou de

cupcakes forradas com forminhas de
papel, sem encher completamente.

Polvilhe com açúcar e coloque, uma ao
lado da outra, em uma fôrma grande.

Leve ao forno médio, preaquecido, por
20 minutos ou até firmar e dourar.

Retire, deixe amornar e desenforme.
Sirva em seguida.

 

QUEIJADINHA

Ingredientes:
1 lata de leite condensado

1/2 xícara (chá) de leite
2 xícaras (chá) de coco ralado

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
4 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga derretida
4 ovos

Açúcar para polvilhar
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preparação

 
 Para a massa de muffin

 Pré-aqueça o forno a 210 ° C. Unte com
manteiga uma forma de muffin e polvilhe

com farinha.
 Para a massa do muffin, misture a

farinha, o açúcar, o fermento, as
sementes , as raspas de limão, a

baunilha e o sal em uma tigela. Ovo,
leite, manteiga, suco de limão e

Appenzeller®
ralado. Adicione e misture bem com uma

espátula ou espátula.
 Despeje a massa nas cavidades da

bandeja de muffin e leve ao forno por
cerca de 12 minutos.

 Os muffins devem ser dourados.
 Deixe esfriar na forma e retire.

 Para os figos assados
 Para os figos, aqueça o forno a 180 ° C.
Lave e seque os figos, corte ao meio ou

em quartos e coloque na assadeira.
Agora regue os figos com um pouco de

azeite e mel.
 Tempere com flor de sal, pimenta, suco

de limão e tomilho fresco.
 Cozinhe no forno por cerca de 10

minutos, regando com seu próprio suco
repetidamente.

 Para o conjunto
 Para servir, corte a curvatura dos

muffins em linha reta na parte superior e
escoe levemente os muffins com uma

faca. Agora distribua os figos assados   
nas cavidades.

 Antes de servir, sirva com 2 palitos de
queijo Appenzeller® e polvilhe com

tomilho.
 
 

MUFFINS DE FIGO
GRELHADO COM QUEIJO

APENZELLER

Ingredientes
 

Para a massa de muffin
 

25g de queijo Appenzeller® (ralado finamente)
135 g de farinha

40 g de açúcar de confeiteiro
½ colher de chá de fermento em pó

Uma pitada de sal
85 ml de leite

30 g de manteiga
1 ovo

2 colheres de chá de extrato de baunilha ou a polpa de
uma vagem de baunilha

Raspas e suco de 1 limão
2 colheres de sopa de sementes de gergelim tostado

Para os figos assados
4 figos

1 colher de sopa de mel
azeite

Suco de 1 limão
1 ramo de tomilho

Pimenta malagueta
Flor de sal

Para o conjunto
25 g de queijo Appenzeller® (cortado em pequenos

palitos)
1 ramo de tomilho
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Preparação:

Coloque a carne com sal pimenta e o
azeite para refogar junte aos poucos o

caldo de galinha com molho inglês a
cebola e os cogumelos. 

Deixe secar e junte a porção de carne
nas fatias dos pães cortados ao meio

alterne com alface e por fim raspe uma
generosa camada de raclette por cima

dos lanches e bom apetite.
 
 
 

PHILLY CHEESE STEAK

I675 g de carne em fatias finas
 2 colheres de sopa (30 ml) de azeite

 227 g de cogumelos brancos, ou Paris em fatias finas
 1 cebola grande, cortada em fatias finas

 1/4 xícara (60 ml) de caldo de galinha
 2 colheres de sopa (30 ml) de molho inglês

 Queijo tipo Raclette e Racleteira
 4 pãezinhos tipo baguete, com cerca de 23 cm de

comprimento
 Alface americana, cortada em fatias finas, a gosto

 Sal e pimenta
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MILANESE BURGUER
RACLETTE

4 fatias de raclette de 100 gramas (pode cortar com o
cortador e dobrar até ficar quadrado), 1 ovo batido com

pitada de páprica doce, 50g de farinha de trigo
peneirada, 100g pão ralado (francês é melhor) 2x10g

de manteiga.
Para o molho: 1 gema de ovo, 1/2 colher de chá de raiz-
forte Wasabe (ou mostarda forte), 1/2 colher de chá de

vinagre de maçã, 5cl de óleo.
Para o hambúrguer: 2 pãezinhos de pretzel ou brioche,

algumas fatias de cebola roxa, 1 punhado de
saladinhas baby aquelas bem fresquinhas e crocantes.
Para a carne: oras os burgueres variados e exóticos do

nosso cliente
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MÉTODO

 
Prepare as cebolas em conserva. Leve 3
xícaras de água para ferver. Coloque as
fatias de cebola em uma peneira. Assim

que a água ferver, despeje-a
uniformemente sobre as cebolas e deixe

escorrer.
Adicione o vinagre, o sal e o açúcar em
um recipiente com tampa bem justa e

mexa para dissolver. Adicione as cebolas
e cubra. Reserve pelo menos 30 minutos.
Prepare o aioli. Em uma tigela pequena,
misture a maionese, a raiz-forte, o suco

de limão, o alho, o sal e a pimenta.
Prepare os hambúrgueres. Aqueça a

grelha bem alta. Cubra uma assadeira ao
ar livre com papel alumínio e coloque o

bacon na assadeira. Cozinhe por
aproximadamente 15 minutos ou até que
o bacon esteja crocante e dourado (vire

após cerca de 10 minutos). Retire o
bacon e coloque em um prato forrado

com papel toalha para escorrer o
excesso de gordura. Corte o bacon ao

meio transversalmente.
Ajuste a grelha para médio-alto.

Tempere os dois lados dos
hambúrgueres levemente com sal e
pimenta. Faça um pequeno recuo no

centro de cada um com o polegar.
Pincele cuidadosamente as grelhas com

óleo vegetal ou de canola e grelhe os
hambúrgueres por 5 minutos com a

grelha coberta. Vire os hambúrgueres e
cozinhe por aproximadamente 4-5

minutos a mais para cozimento médio.
Após o cozimento, cubra cada

hambúrguer com aproximadamente uma
raspada de 100 grs raclette.

Sirva cheeseburgers em pães, cobertos
com 3 fatias de bacon ao meio, chalotas

em conserva, aioli e coberturas
opcionais, se usar. Apreciar!

 
 

CHEESEBURGER RACLETTE
COM BACON, CEBOLAS EM

CONSERVA E MOLHO DE
RAIZ-FORTE

INGREDIENTES
 

Para cebolas em conserva:
1 cebola média, cortada em meias luas

3/4 xícara de arroz ou vinagre de vinho branco
1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de açúcar granulado
 

Para o Aioli:
1/2 xícara de maionese

1 colher de chá de raiz forte
1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado
1/8 colher de chá de sal

1/8 colher de chá de pimenta preta
Para os hambúrgueres:

6 fatias de bacon
4 hambúrgueres de mandril moído (150 grs cada)

Sal e pimenta do reino moída, a gosto
100 gr de queijo Raclette para cada Burguer

4 pães de hambúrguer (torrar opcional)
Coberturas opcionais: alface e tomate fatiado
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MÉTODO

4 horas antes do tempo, faça as cebolas em
conserva rápida. Coloque na geladeira para

esfriar.
Prepare as cebolas em conserva. Em uma panela

grande e não reativa, misture tudo, exceto as
cebolas e leve para ferver. Quando a salmoura
ferver, acrescente as cebolas e retire do fogo.

Tampe e deixe descansar por 20 minutos.
Descubra e leve os picles à temperatura

ambiente; em seguida, sele em um vidro e leve à
geladeira por pelo menos 2 horas.

Quando estiver pronto para usar, escorra
ligeiramente as cebolas em conserva antes de

empilhá-las no hambúrguer. Os picles são
mantidos na geladeira por algumas semanas.

Prepare os hambúrgueres. Prepare uma
grelha quente.

Divida a carne de porco moída em 6 porções
iguais e forme hambúrguer. Polvilhe 1 colher de

chá de sal marinho nos dois lados dos
hambúrgueres.

Quando o carvão estiver quente, arrume-o no
centro da grelha. Trabalhando rapidamente, torre

os pães (cerca de 20 segundos de cada lado) e
reserve.

Arrume os hambúrgueres sobre a parte mais
quente da grelha e coloque as metades de

nectarina ao redor deles. Grelhe 4 minutos, vire
os hambúrgueres e as frutas e grelhe mais 4

minutos. Puxe a fruta quando estiver bem
carbonizada em ambos os lados e ligeiramente
amolecida. Verifique a temperatura interna dos

hambúrgueres. Certifique-se de cozinhar até
atingir 180 graus.

Em seguida, cubra cada hambúrguer com 2 a 3
fatias de Raclette ou raspe queijo feito em uma

Racleteira da Raclete Tradicional Suíça.
Trabalhando rapidamente, adicione um pouco de
maionese e uma nectarina grelhada por cima do

pão torrado. Defina hambúrgueres de porco
raclette no pão de baixo e por cima com 2 ou 3

rodelas de cebola. Sirva imediatamente e divirta-
se!

HAMBÚRGUERES DE
PORCO COM NECTARINA E

RACLETTE

INGREDIENTES
 

Para os hambúrgueres:
1 kg de porco moído

1 colher de chá de sal marinho
6 pães de hambúrguer

3 nectarinas pequenas a médias, sem caroço e cortadas
ao meio ou fatiadas

3 xícaras de queijo Emmi Raclette , fatiado ou doses de
Queijo Raclette raspado em

Racleteira ( 60 grs cada raspada)
4 colheres de sopa de maionese

Cebolas em conserva, para guarnecer
Para as cebolas em conserva:

2 cebolas grandes cortadas em círculos
2 xícaras de vinagre de maçã

1/2 xícara de água
1/3 xícara de mel

1 colher de chá de sal grosso
1/2 colher de chá de cominho fresco moído

1/2 colher de chá de pimenta vermelha em flocos
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Preparação: 
Pré-aqueça o forno a 280 graus Em uma

tigela pequena, misture o orégano, o
alecrim, o cominho e o sal. Coloque as

Tulipinhas e asas de frango em uma
assadeira e tempere-as com esta

mistura.
Asse as asas de frango por 15 minutos.

Enquanto o frango assa misture a
manteiga, o manjericão fresco, o alho, o

queijo parmesão e o lemon pepper.
Em uma tigela separada, coloque a

mostarda
Quando o frango estiver pré cozido,

misture as Tulipinhas e as asas ao molho
e torne ao forno por mais 10 minutos.

ASAS E TULIPINHAS COM
ALHO E PARMESÃO

ASSADO

Ingredientes:
1 colher de chá de orégano seco
1 colher de chá de alecrim seco

1/2 colher de chá de cominho moído
1 colher de chá sal

1 kilo e meio de Tulipinhas e asas de frango
3 colheres de sopa de manteiga derretida ou azeite

2 colheres de sopa de manjericão fresco picado
2 dentes de alho picados finamente (use um

espremedor de alho)
1/4 xícara de queijo parmesão ralado

1/2 colher de chá de tempero de lemon pepper
1-2 colheres de chá de mostarda Dijon ou a gosto
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Preparação
Misture o mel, o óleo e o tomilho. Deixe
marinar os figos e as laranjas no molho
por 5 minutos, virando uma vez. Grelhe
as frutas por 3 minutos. Vire uma vez e
acrescentar o sal e pimenta. Coloque as

fatias destas frutas uma em cima da
outra, enrole e corte em tiras. Cubra o
pão com defumado e as frutas Regue
com o molho restante e decore com a

roseta de queijo. Sirva com figos.

CANAPÉ COM TETÊ DE
MOINE

6 rosetas Tête de Moine AOP
6 fatias finas de vitela assada fria ou presunto de

Parma ou fatiados se defumados a seu gosto
6 fatias de baguete ou ciabatta

3 colheres de sopa de mel
3 figos, esquartejados

1 laranja, filetada
6 colheres de sopa de azeite

1 ramo de tomilho
Pimenta e sal
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Modo de preparo da massa:
1. Sobre uma superfície, faça um monte

com a farinha e abra um buraco no
centro. Coloque aí os ovos batidos e,

com a ponta dos dedos, vá agregando a
farinha até que esteja quase toda

incorporada. Amasse bem, ajudando-se
com mais um pouco de farinha, se

necessário. Forme uma bola e deixe-a
descansar, coberta, por cerca de 30

minutos.
Para fazer o molho, em uma panela,

doure a farinha com a manteiga. Espere
amornar.

No liquidificador, bata a mistura de
farinha e manteiga, o leite e os queijos .

Deixe Raclette para alternar na
montagem da massa. Transfira para uma
panela e leve ao fogo brando, a 160 ºC,

mexendo sempre até engrossar.
Em um refratário, alterne camadas de

massa, molho e Raclette.
Termine com molho, polvilhe queijo

parmesão

LASANHA COM RACLETTE

Ingredientes
2 xícaras (chá) de farinha de trigo

3 ovos médios (50 g cada)
Sal

1 colher (sopa) de óleo
500 gramas de massa de lasanha cozida (acima

receita)
250 gramas de queijo Raclette em fatias

3 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 xícaras (chá) de leite
50 gramas de queijo Gruyere

50 gramas de queijo gorgonzola esfarelado
100 gramas de queijo provolone ralado
50 gramas de queijo parmesão ralado

1 lata de creme de leite
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Como fazer: moer a carne de Jacaré e
misturar os temperos acima descrito,

após, faça o molde de burguer e frite em
chapa, grelha e reserve. Fatie quatro

pães de burguer e acomode o burguer,
derrame Canadá generosa de Cheddar e
coloque a geleia de pimenta doce e uma

fatia de abacaxi e só servir.

BURGUER DE CARNE DE
JACARÉ

Ingredientes:
400 gramas de carne de Jacaré moída

1 colher de sopa cheia de salsinha e cebolinha
picadinha

1 dente de alho moído
1/2 cebola roxa triturada

sal, pimenta e páprica a gosto
Fatias de abacaxi em calda , escoar a calda antes

Geleia de.pimenta doce
Cheddar no Raclette
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PREPARAÇÃO
1 Pré-aqueça o forno a 230 ° C. Cubra

uma assadeira com papel manteiga.
2 Corte as berinjelas no sentido do

comprimento. Arrume-os na assadeira.
Pincele-os com uma colher de chá de

óleo com um pincel de cozinha. Asse por
20 minutos e reserve direto do forno.

3 Aqueça uma colher de chá de óleo em
uma panela. Doure a cebola picada e as

abobrinhas fatiadas. Cozinhe por 5
minutos. Descasque e pique um dente de

alho antes de adicioná-lo à frigideira
também. Mexa por 1 minuto, retire do

fogo e reserve em uma tigela.
4 Enquanto isso, misture a ricota, 150 Gr

de Raclette ralado, a salsa e o
manjericão em uma tigela. Misture tudo
e deixe descansar. Quando os vegetais

estiverem quentes, adicione-os à mistura
de queijo. Coloque também o ovo.

Pimenta e sal.
5 Aqueça 2 colheres de sopa de óleo em
uma panela. Pique o outro dente de alho

e refogue por 2 minutos. Adicione
também o tomate. Pimenta e sal.

Cozinhe tampado por 10 minutos. 
6 Abaixe a temperatura do seu forno

para 210 ° C.
7 Pegue um prato para gratinar.

Distribua 3 colheres de sopa do molho
de tomate no fundo. Na ponta estreita de

uma fatia de berinjela, coloque uma
colher de sopa da mistura de ricota e

Raclette. Enrole. Repita com o resto das
fatias de berinjela. Coloque os rolinhos
no tabuleiro para gratinar. Cubra com o
molho de tomate restante. Polvilhe com

o resto do Raclette
8. Asse por 20 minutos.

MUSAKA COM RACLETTE

INGREDIENTES 2 berinjelas 150 g de ricota
 1 frasco de tomate amassado e descascado
 4 colheres de sopa. manjericão fresco picado

4 colheres de sopa. salsa picada 
3 colheres de sopa. óleo de girassol
 200 Gr de queijo Raclette ralado 

1 cebola
 1 ovo 

1 abobrinha 
2 dentes de alho

 sal
 Pimenta
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PREPARAÇÃO
1.Pré-aqueça o forno a 180 ° C

(termostato 6).
2.Lave as abobrinhas e corte-as em

cubos. Descasque e pique o dente de
alho. Pique a salsa depois de enxaguá-

la.
3.Numa frigideira aqueça o azeite e

doure as abobrinhas picadas com a salsa
e o alho picado. Tempere com sal e

pimenta.
4.Em seguida, prepare o clafoutis. Para

fazer isso, quebre os ovos em uma tigela
e bata-os com a farinha para obter uma

pasta lisa. Salgue a preparação e
acrescente o leite e duas colheres de

sopa de creme de leite
5.Em seguida, cubra uma travessa com

manteiga. Coloque a abobrinha em
cubos no prato antes de cobrir com os

clafoutis.
6.Coloque o Raclette ralado e coloque

por cima do preparo. Polvilhe com
orégano.

7.Asse as abobrinhas e os clafoutis de
Raclette no forno por 30 minutos.

8.Sirva direto do forno.

CLAFOUTIS DE ABOBRINHA
E RACLETTE

Ingredientes:
 

3 abobrinhas
300 gramas de Raclette ralado

20 cl de leite
2 ovos

80 g de farinha
30g de manteiga

2 colheres de sopa. creme leite fresco
2 colheres de sopa. colher de sopa de azeite

1 dente de alho
1 colher de Orégano

 Alguns ramos de salsa
 Sal

Pimenta
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Preparo: fazer um molho com os tomates
sem pele, refogados no alho e cebola (a

gosto).
Abrir a moranga fazendo uma tampa,

retirar sementes, colocar para cozinhar
em água com azeite e sal. Ferver por 30

min (deixar “al dente”). Após cozido,
retirar cerca de 1 prato fundo de polpa

da moranga, amassar com garfo e
reservar.

Fritar camarões na frigideira com azeite
e alho até ficar rosado (5 min). Colocar a
abóbora no molho de tomate, adicionar

os camarões, mostarda, açafrão, colorau,
sal e catchup (opcional). Deixar ferver

até engrossar. Desligar o fogo e
adicionar o creme de leite e salsa e

cebolinha.
Colocar o molho na moranga, e o queijo

raclete ralado ou filetado por cima.
Levar ao forno pré aquecido a 280° e
assar por 30-40 min. Retirar e servir
(arroz e batatas chips caseiras são a

sugestão).

BOBO DE CAMARÃO COM
QUEIJO RACLETTE

Receita:
1 moranga

1 kg de camarão limpo
300g de queijo raclete

4 tomates sem pele
1 cebola

4 dentes de alho
1 caixa de creme de leite ou 200 mL de creme

de leite fresco
Azeite

Mostarda
Catchup (opcional)

Sal
Pimenta branca
Açafrão da Terra

Colorau
Salsa e cebolinha

200g de Requeijão cremoso
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Modo de fazer:
Basta juntar todos os ingredientes e

sovar até fazer uma massa homogênea.
Embrulhe em filme plástico e leve à

geladeira por cerca de uma hora.
Após isso forre uma assadeira de fundo

removível com a massa e reserve.
Para ingredientes do recheio você

precisa de:
4 ovos batidos

Sal , pimenta , páprica e noz-moscada á
gosto.

250 gr de cream cheese ou creme de
leite

Um pé de escarola refogado sem líquido
150g de crocante de bacon

150 de queijo raclette ralado fino
Para a montagem siga os passos:

2) Para o bacon crocante basta duas
folhas de papel absorvente em um prato

e bacon picado por cima . Aquecer ao
microondas por 1,3 m ou até obter

crocância.
3) Para escarola, lave bem, fatie bem

fino, leve a uma frigideira refogando a
escarola com sal e pimenta , retirando

todo seu líquido.
4) Para base do recheio: bata bem os

quatro ovos misture o cream cheese ou
creme de leite e tempere a gosto .

Agora vamos montar :
Ajeite a massa em assadeira de fundo

removível.
Coloque o creme com os ovos sobre a
massa, espalhe a escarola e o bacon e

por cima salpique todo o queijo raclette.

Leve ao forno que já estará pré aquecido
180 graus.

E asse por cerca de 35 minutos.

QUICHE COM
RACLETTE

Para ingredientes da massa você precisa de:
300 g de farinha de trigo

1 tablete de 125g de manteiga
Sal a gosto

30 ml de água gelada
Filme plástico.
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MODO DE PREPARO

Em uma bacia, adicione o fermento e o
açúcar e misture-os bem.

Em seguida acrescente o azeite, a
margarina e a água e continue

misturando.
Por último, adicione a farinha de trigo e

o sal.
Sove por aproximadamente 10 minutos

até a massa ficar homogênea.
Divida a massa em 5 bolinhas de

tamanhos iguais.
Deixe fermentar por no mínimo 1 hora

em recipiente coberto.
Com a ajuda de um rolo, abra a massa

com cerca de 35 cm de diâmetro e
coloque em uma forma de pizza.
Leve ao forno médio preaquecido

aproximadamente 5 minutos ou até que
fique levemente dourada.

Retire do forno, coloque o molho e o
recheio que são 400 gramas de Queijo
Raclette e leve ao forno até o recheio

derreter. Sirva em seguida.
Molho de tomates:

2 latinhas de molho de tomate pelado
150 Gr de extrato de tomates

Sal, pimenta, manjericão fresco e alho
moído a gosto

Misture em panela, azeite até fazer o
fundo da panela e frite o alho até dourar,

misture as latas de molho de tomate
pelado dissolvendo com a colher de

silicone ( se quiser sem as sementes,
você pode bater no liquidificador e

peneirar), misture o extrato de tomates
lavando as caixinha com água e jogando
essa no molho . Deixe ferver ,misturando

sempre . Junte os temperos. Espere
esfriar e junte na massa, pronto só

servir.

PIZZA COM QUEIJO
RACLETTE

INGREDIENTES para massa
 

1kg de farinha de trigo
 

500ml de água
 

1 colher de sopa de açúcar
 

1 colher de sopa de sal
 

2 colheres de sopa de azeite
 

1/2 colher de sopa de manteiga ou margarina
 

10g de fermento biológico fresco
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PREPARAÇÃO
Salteie os cogumelos e a cebolinha na

manteiga.
Corte as batatas. Em uma assadeira rasa

de 2 litros com manteiga, coloque
metade das batatas. Sal e pimenta.

Cubra com um terço do queijo. Espalhe a
mistura de cogumelos e depois os

brócolis. Sal e pimenta. Cubra com outro
terço do queijo e espalhe o restante das

batatas. Sal e pimenta. Cubra com o
último terço do queijo.

Asse a 180 ° C por 30 a 40 minutos até
aquecer completamente. Passe sob a

grelha para grelhar.

 JARDINEIRA COM
RACLETTE

INGREDIENTES
6 batatas vermelhas médias, cozidas

3 xícaras de brócolis cozido, mas crocante,
picado

1 xícara de cebola verde picada
1 colher cheia de manteiga

3 xícaras de cogumelos fatiados
500 a 600 g Raclette ralado

Sal e pimenta a gosto
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Preparação: 1. Aqueça o óleo em fogo
alto. Adicione os cogumelos e cozinhe

por 3 minutos, mexendo sempre.
Adicione o alho e cozinhe por mais 2

minutos. Deglaze com o vinho branco e
reduza o lume. Adicione o Mascarpone

ou Nata e continue cozinhando em fogo
baixo por 10 minutos. 2. Cozinhe o

fettuccine separadamente de acordo com
as instruções da embalagem e escorra.

3. Adicione o queijo Raclette, as raspas e
o suco de limão, a salsa, a cebolinha e o

endro ao molho. Tempere a gosto e
despeje a massa no molho e sirva

imediatamente.

 
FETTUCCINE COM
MOLHO RACLETTE

 Ingredientes: - 1 fio de azeite - 250 g de
cogumelos, cortados em tiras - 1 dente de

alho picado - 5 cl de vinho branco seco - 250
ml de Nata ou Mascarpone - 1/2 limão - 1
colher de sopa de salsa fresca picada - 1

colher de sopa de cebolinha fresca picada - 1
Colher de endro fresco - 300 g de fettuccine -

Raclette ralado
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Como Fazer 
1.Misture bem todos os ingredientes em

uma caneca.
2.Espere cerca de 5 minutos para que o
pão esteja completamente molhado (se
necessário, aperte um pouco para que

ele fique submerso).
3.Polvilhe com mais queijo e leve ao
microondas por aproximadamente 1
minuto e meio em potência média.

4.Caso não esteja bom, coloque por mais
30 segundos e vá colocando de 30 em

30 até o ponto desejado.
5. Sirva quentinho, bom apetite!

 
MUFFINS DE QUEIJO

RACLETTE NA CANECA

 Ingredientes:
1 unidade de ovo

5 colheres (sopa) de leite
1 fatia de pão integral picadinha

4 colheres (sopa) de queijo raclette ralado
sal a gosto

pimenta-do-reino branca a gosto
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Preparação: 1. Derreta 10 g de manteiga
em uma panela. Refogue as linguiças
nele, virando-os para colorir todos os
lados. Abaixe o fogo e deglaze com 1

copo de vinho branco. Molhe até a altura
com água. Cozinhe em fogo baixo e

cubra por 30 minutos. Deixe esfriar. 2.
Derreta a segunda porção de manteiga
em outra frigideira e doure as cebolas

cortadas em rodelas. Tempere com sal e
pimenta, acrescente o vinagre balsâmico
e o mel. Deixe cozinhar em fogo baixo. 3.

Leve os pães ao forno por 5 minutos a
200 ° C. 4. Retire os pães, arrume as

linguiças cortadas ao meio no sentido do
comprimento, por cima a compota de

cebola e Raspe o queijo Raclette sobre a
mesma, depois coloque o alface. Feche e

aproveite.

 
LANCHE COM

LINGUIÇA E QUEIJO
RACLETTE

Ingredientes: 
- 10 g de manteiga

 - 4 linguiças calabresas caseiras com toque
de ervas doces 

- 1 copo de vinho branco 
- 2 copos de água

 - 10 g de manteiga 
- 1 cebola fatiada
 - sal - Pimenta

 - 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
 - 1 colher de mel

 - 4 pães de hambúrguer - queijo raclette
 - 4 folhas de alface
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Preparação: 1. Prepare o molho
bechamel: numa caçarola, derreta a

manteiga, junte a farinha e misture com
um batedor. Em seguida, cozinhe em
fogo baixo por alguns minutos, sem

colorir, até formar uma espuma. Ainda
em fogo médio, despeje aos poucos o

leite frio e misture regularmente com um
batedor. Cozinhe por 5 minutos, depois
tempere o bechamel com sal, pimenta e

noz-moscada. Reserva.
2. Pré-aqueça o forno a 180 ° C.

 3. Faça um croque-monsieur de 2
camadas: espalhe a manteiga nas fatias

de pão, coloque as fatias de presunto em
2 delas. Coloque duas fatias de raclette

ou raspadas. Espalhe uma colher de
sopa de bechamel e cubra com uma fatia
de pão. Coloque novamente duas fatias

de raclette, bechamel e uma fatia de pão
com manteiga. Por fim, adicione um

pouco de bechamel por cima de cada
croque-monsieur e polvilhe com Gruyère

ralado.
4. Asse por cerca de 10 a 15 minutos. A
chef da #raclette @reginaperrotta , fazia

essa delícia para os japoneses em
restaurante @restarbarjapan é um

clássico da Cozinha Francesa,
sensacional e delicioso que vai fazer
sucesso na sua mesa! Experimente!

 
CROQUE-MONSIEUR

Ingredientes: 
- 6 fatias grandes de pão artesanal 

- 30 g de manteiga 
- 4 fatias de raclette ou duas raspadas 

- 3 fatias de presunto 
- 100 g de gruyere ralado

Para o bechamel: - 20 g de manteiga
 - 25 colheres de sopa de leite

 - 20 g de farinha
 - pimenta salgada

 - 1 pequena noz-moscada

@RACLETETRADICIONAL

https://www.instagram.com/explore/tags/raclette/
https://www.instagram.com/reginaperrotta/
https://www.instagram.com/restarbarjapan/


 

Preparação:
1. Descasque e lave as batatas. Corte-os

em fatias.
2. Cozinhe por 25 a 30 minutos em uma
panela de água fervente com sal. Escorra

e amasse as batatas em um purê
homogêneo.

Reserve o purê para esta receita, deixe
esfriar e acrescente a manteiga. Misture

bem.
3. Junte os ovos, o fermento e a farinha.

Corte a raclette em cubos e adicione
delicadamente à preparação com lata de

nata.
Tempere com sal, pimenta e salsa

picada.
Misture bem.

4. Unte levemente os moldes do ferro
para waffles com um pincel. Coloque
duas pequenas porções de massa em

cada molde do ferro para waffles e
cozinhe por 5 minutos.

5. Sirva os waffles quente.
Polvilhe com salsa .

 
WAFFLES DE

RACLETTE

Ingredientes: -
500-600 g de batatas -

60 g de manteiga -
5 ovos -

220 g de farinha -
1 pacote de fermento seco -

100 g de raclette -
1 colher de sopa de salsa -

pimenta e sal-
1 lata nata
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Preparação
Cortar as batatas cozidas com a casca

ao meio. Colocar na forma para gratinar
com o interior virado para cima. Cobrir

com o presunto, as peras, o cebolinho e
o queijo raclette. Temperar.

Colocar no tabuleiro superior do forno
pré-aquecido a 250 °C e gratinar

durante 10 minutos.

 
GRATINADO DE PERAS

COM RACLETTE

Ingrediente
Para 2 pessoas

400-500 g de batatas cozidas com a casca.
Retirar a casca.

50 g de presunto, cortado em fatias
2 peras, aparadas, se preferir descascadas,

cortadas em tiras
1 colher de sopa de cebolinho picado

200 g de rodelas de queijo raclette, em
metades
Pimenta

Pimentão
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Como fazer;
Bater ingredientes no liquidificador
despejar nas formas previamente

caramelada e levar forno por 40 m em
banho maria.

Desenforme, coloque calda desejada e
decore com uvas e morangos.

 
PUDIM DE QUEIJO

COLONIAL COM CALDA
DE CARAMELO E

FRUTAS

INGREDIENTES:
4 ovos

16 colheres de açúcar
8 de farinha de trigo

2 copos de leite
4 colheres de mascarpone
200 Gr de queijo colonial

Calda caramelo
liquidificador

forma de pudim
frutas a gosto para decorar.
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Modo de fazer
Fazer uma Caponata no forno por 30

minutos ou até murchar.
Arrume em fatias de pães e raspe o

queijo generosamente

3 recheio:
Caprese com 1 tomate picado sem

semente com manjericão, sal, pimenta .
Queijo Raclette raspado generosamente

sobre as mesmas.
4 recheio:

Presunto de Parma com limão
Queijo Raclette raspado generosamente

sobre as mesmas.

MODO DE PREPARO PARA DE ALHO
PORÓ

Em uma assadeira média, coloque o pão,
regue com a metade do Azeite, e leve ao

forno médio (180 graus), preaquecido,
por 8 minutos, ou até dourar levemente.

Retire do forno e reserve.
Em uma panela pequena, coloque o

Azeite restante e leve ao fogo médio
para aquecer. Junte a cebola e o alho-
poró, e refogue por 3 minutos ou até

dourar levemente. Adicione o tomate, a
pimenta-do-reino, o alecrim e misture.

Retire do fogo.
Distribua sobre a superfície dos pães, e
raspe o queijo sobre o mesmo usando

uma Racleteira e sirva em seguida.

 
BRUSCHETTAS COM

RACLETTE

INGREDIENTES
Recheio1:

16 fatias de pão italiano
4 colheres (sopa) de Azeite de Oliva 

1 cebola média cortada em meia lua (150 g)
2 xícaras (chá) de alho-poró, em rodelas (120

g)
1 tomate pequeno, em meia lua (130 g)

1 pitada de pimenta-do-reino
 Alecrim

1 pitada de sal
Queijo Raclette raspado generosamente

sobre as mesmas.
Recheio 2:

1 unid berinjela pequena em tiras
1 unid pimentão amarelo em tiras

1 unid pimentão vermelho em tiras
1 cebola roxa fatiada em meia lua

100 Gr de alho poró
1 pitada de erva doce
Sal e pimenta a gosto

Azeite 
Queijo Raclette raspado generosamente

sobre as mesmas.
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Pré-aqueça uma frigideira em fogo
médio.

Espalhe manteiga em um lado de duas
fatias de pão e coloque-as na assadeira,
com o lado com manteiga voltado para
baixo. Cubra cada fatia com presunto e

demais ingredientes intercalando .
Polvilhe tudo com manjericão, pimenta

vermelha amassada e sal e o alho.
Espalhe o Raclette derretido com uma
raspada vigorosa por cima. Feche os

sanduíches com as outras duas fatias de
pão e passe manteiga por cima com o

restante da manteiga.
Cozinhe na frigideira até que o pão

doure

 
QUEIJO DELUXE

Ingredientes
Porções:  1

2 colheres de sopa. manteiga
4 fatias de pão integral

2 Raspadas de Queijo Raclette
4 fatias de tomate (finas)
1/2 pepino em conserva

2 colheres de sopa. manjericão fresco picado
1 colher café pimenta vermelha esmagada

Uma pitada de alho
225g de creme mascarpone

2 fatias de presunto Royale ou Parma
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INSTRUÇÕES
Pique grosseiramente fatias de carne.

Deixou de lado. Aqueça o azeite em uma
frigideira antiaderente em fogo médio.
Adicione a cebola e refogue, mexendo

sempre, até ficar macia e levemente
caramelizada. Adicione a carne assada.

Sal e pimenta a gosto. Continue
cozinhando até que a carne esteja

aquecida. Adicione o queijo sem mexer.
Retire do fogo e reserve.
Corte a focaccia ao meio

longitudinalmente. Misture o molho para
salada e o molho de pimenta em uma

tigela pequena. Espalhe metade da
focaccia com molho picante e espalhe a
mistura de carne por cima. Decore com

alface e picles. Cubra com a outra
metade da focaccia e corte em seis

sanduíches.
VARIAÇÃO : o

queijo parmesão do Raclete Tradicional
SEGREDO DO CHEF :

Quando o sanduíche estiver pronto,
aqueça-o delicadamente no microondas

ou embrulhe-o em papel alumínio e
aqueça-o no forno.

 
 QUEIJO RACLETTE E O

PÃO CASEIRO COM
FLOR DE SAL E

ALECRIM

INGREDIENTES
Selecionar tudo

300 g de carne assada, em fatias finas
10 mL (2 colheres de chá) cogumelos

1/2 cebola roxa picada
115 g de queijo raclette fatiado (cerca de 2

fatias) ou uma bela raspada
A gosto, sal e pimenta

1 Focaccia
60 mL (1/4 xícara) Maionese
A gosto, molho de pimenta

375 mL (1 ½ xícaras) de alface picada
Pickles de endro em fatias finas de 60 mL (1/4

xícara)
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PREPARAÇÃO:

Corte primeiro a carne do frango em
pedaços, descasque e corte as batatas e

as cenouras, corte a cebola e corte o
aipo em cubos.

Em seguida, derreta a manteiga em uma
panela grande em fogo médio.

Em seguida, adicione a cebola, cenoura e
aipo e mexa com a espátula por 3 a 4

minutos.
Em seguida, adicione o tomilho e mexa

cerca de 1 minuto depois adicione a
farinha e mexa mais 1 minuto.

Em seguida, despeje gradualmente sobre
o caldo de galinha com o leite e bata

constantemente por 2 minutos até que a
mistura engrosse ligeiramente.

Em seguida, adicione as batatas, deixe
ferver após reduzir o fogo e cozinhe por

12 a 15 minutos.
Ao fim próximo de servir, misture o

queijo Raclette.
Sirva quente

 
CALDO DE FRANGO

COM QUEIJOS

250 g de peito de frango
- 2 batatas

- 3 cenouras
- 1 cebola

- 2 talos de aipo
- 1 colher de chá de tomilho seco

- 25 g de farinha
- 50 g de manteiga sem sal
- 75 ml de caldo de frango

- 50 ml de leite
- 150 g queijo tipo Raclette ralado
- 125 g de queijo cheddar ralado

- sal
- pimenta

- 2 colheres de sopa de folhas de salsa fresca
picada
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preparação
Para a mistura de queijo, tempere o

queijo Appenzeller ou Raclette e o queijo
Gruyere ralado com pimenta e noz-

moscada e misture com o creme de leite
para formar uma pasta firme.

Corte o pão em cubos como o fondue e
torrar na manteiga até dourar.

Despeje a mistura de queijo sobre os
cubos de pão quentes (na frigideira) e

gire até que todos os cubos de pão
estejam bem revestidos com a mistura

de queijo. Polvilhe com bastante
cebolinha picada. Sirva quente

imediatamente.

 
CROTONS COM

RACLETTE

ingredientes
Para 4 pessoas

 
400 g de pão escuro ou integral

Manteiga para fritar
200 g Appenzeller ou Raclette

200 g Gruyere
1 pitada de noz-moscada

pimenta do moedor
1 caixinha de creme de leite

Muita cebolinha picada
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Modo de Preparo:
Refogue o bacon no óleo até dourar

ligeiramente.
Adicione o milho e misture até começar a

pipocar.
Tampe e balance a panela, de vez em

quando, até estourar todo o milho.
Retire do fogo e tempere com sal.

Misture o raclette e sirva.

 
PIPOCA COM BACON E

RACLETTE

Ingredientes:
150 gr de bacon picado

1 xícara de milho para pipoca
1 xícara de queijo raclette picado

Sal
Óleo
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Modo de fazer:
Colocar na panela de pressão os

ingredientes com exceção da escarola,
1/2 cebola e 1 dente de alho pois a

escarola vamos refogar a parte .
Também, não coloque o queijo neste

momento, coloque após liquidificar os
legumes e depois deles já cozidos.

.
Bata os legumes no liquidificador após
cozidos, não há necessidade de picar

bem os legumes pois serão
liquidificador.

Não peneire o creme, por isso precisa
estar bem liso.

.Em outra panela, coloque a escarola
fatiada bem fininha com meia cebola
picada e 1 dente de alho moído, sal e

pimenta a gosto.
Refoguei com azeite.

Separe.
.Quando os legumes liquidificados, juntei

o queijo picado e bati novamente no
liquidificador.

.
Leve ao fogo o creme cozinhando com a

escarola previamente refogada.
.

Durante 5 minutos ou até levantar
fervura mexa sem parar.

.
Coloque um pão italiano em um prato e
corte a base removendo como se fosse

uma tampa.
Limpe o meio do pão, tirando o miolo.

.Acomode o creme no pão e eu coloquei
uma colher de chá de manteiga para

acentuar o sabor.
.Coloquei o bacon picado em papel

absorvente por 3 minutos no microondas
.Montei o creme no pão e salpiquei

bacon e queijo ralado Raclette e o sabor
ficou divinal!

 
PIPOCA COM BACON E

RACLETTE

Ingredientes:
1 cenoura grande

1 batata inglesa grande
1 batata doce grande
100 grs de alho poró

1 cebola roxa
2 dentes de alho

1 maço de escarola
4 pães italianos redondos

Sal e pimenta a gosto
Azeite

Caldo de legumes até cobrir os legumes
150 gramas de queijo Raclette
100 gramas de bacon picado

Queijo ralado Raclette para salpicar
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