Ravióli de chocolate
INGREDIENTES PARA 10 PESSOAS
Ravióli de chocolate
265 g de farinha de trigo fina
20 g de cacau em pó
100 g de nogado fundido
6 de gemas de ovo
1 ovo
110 ml de natas
25 ml de leite
120 g de chocolate preto
20 g de manteiga amolecida
100 g de maçapão cru
Produtos WIBERG: Sal-gema puro do Himalaia fino,
Baunilha Bourbon moída,
15 g Açúcar Baunilhado Bourbon, Orangia Sun
Morangos marinados
500 g de morangos cortados às rodelas
20 g de açúcar em pó
Produtos WIBERG: Baunilha Bourbon moída,
40 ml AcetoPlus Citrinos
Brilho doce com ervas
50 g de manteiga
50 g de brioche ralado
20 g de açúcar em pó
Erva-cidreira fresca
Manjericão fresco
Produto WIBERG: Hortelã seca

com morangos marinados
e brilho doce com ervas
PREPARAÇÃO
Ravióli de chocolate
Amasse a farinha de trigo, cacau em pó, nogat, gemas, ovo inteiro,
sal grosso e Baunilha Bourbon até formar uma massa. Envolva em
película aderente e deixe refrigerar durante 1 hora sem mexer. Ferva
as natas e o leite, adicione o chocolate preto, vagem de Açúcar
Baunilhado Bourbon, manteiga e maçapão cru. Passe tudo com a
varinha mágica até obter um puré e tempere com o extrato de
especiarias Orangia Sun. Deite a massa num saco de pasteleiro e
coloque num local fresco. Com a massa e o recheio confecione os
raviólis de forma clássica, coza-os em água ligeiramente temperada
com sal e sirva com morangos marinados e o brilho doce com
ervas num copo.

Morangos marinados
Marine os morangos com açúcar em pó, vagem de Baunilha
Bourbon e a emulsão de frutos AcetoPlus Citrinos.

Brilho doce com ervas
Derreta a manteiga, adicione o brioche e o açúcar em pó e tempere
com erva-cidreira e manjericão.

Guarnição
Pontas de manjericão fresco
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