Parfait de
queijo fresco de cabra
INGREDIENTES PARA 10 PESSOAS

com nogat de mel
e sésamo e geleia de alperce
PREPARAÇÃO

Parfait de queijo fresco de cabra
300 g de queijo fresco de cabra
50 g de crème fraîche, Sumo de limão
100 ml de natas batidas
WIBERG products: 10 ml Azeite virgem extra
Sal marinho puro em grão
Pimenta preta triturada

Parfait de queijo fresco de cabra
Misturar o queijo fresco, o Crème fraîche, o Azeite e o sumo de limão
e bater até se obter uma consistência cremosa. Envolver as natas,
temperar a gosto com sal marinho e pimenta, deitar em pequenas
formas e congelar.

Nogado de mel e sésamo
50 g de fondant, 50 g de mel
50 g de açúcar em pó, 50 g de isomalte
WIBERG products: Sementes de sésamo descascado
Sementes de sésamo preto inteiro

Nogat de mel e sésamo
Preparar um caramelo de cor clara com o fondant, o mel, o açúcar
em pó e o isomalte, deitar sobre uma base de silicone e deixar arrefecer.
De seguida, reduzir a pó de caramelo. Misturar o pó com o sésamo,
polvilhar finamente sobre uma base de silicone e deixar derreter no forno
pré-aquecido a aprox. 180 °C. Deixar arrefecer e cortar em pedaços.

Geleia de alperce
100 g de polpa de alperces, 3 g de ágar-ágar
WIBERG products: 2 g Gelatina em pó, Orangia Sun
Acompanhamento
Lascas de caramelo, Tiras de alperces
Sorvete de alperces, Geleia de alperces
WIBERG products: Anéis de malagueta picante

Geleia de alperce
Aquecer metade da polpa de alperces, adicionar e dissolver
Gelatina em pó e agar-agar. Adicionar o resto da polpa da fruta,
temperar a gosto com Orangia Sun e levar ao frio.
Por fim, reduzir a puré.
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