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Introdução a Cozinha de 
Bruxa 

O que é a Gastronomia da Bruxa ? 
  

 

Magicamente usamos a força planetária dos ingredientes para fazer a 
combinação para reequilíbrio das áreas de nossa vida que estão 
desajustadas. 

Em uma cozinha de Bruxa não está apenas a energia secreta de nossas 
antepassadas, mas principalmente a arte da alquimia dos alimentos, de 
nutrir, de energia em tudo que é feito no coração da Casa.  

Sim… A Cozinha é o coração da casa, onde acontece o milagre da alquimia – o 
preparo do alimento. Nós realmente acreditamos que a cozinha é o coração 
da casa. Os princípios de alcançar a consciência através da preparação e 
partilha de alimentos permanecem os mesmos se você vive em uma mansão 
ou uma tenda. Congratulemo-nos então! 



Na cozinha temos o equilíbrio perfeito dos 4 elementos, a água, equilibrando 
nossas emoções, o ar, para suavizar nossos pensamentos, a terra para 
estabilizar nosso físico e o fogo para nos dar ação em nosso dia a dia. Sua 
cozinha e um altar.  O fogão é equivalente hoje aos corações de nossos 
anciões, e é onde a maioria da preparação dos alimentos é feita. Você pode 
criar um pequeno altar com itens que podem ser movidos, conforme 
necessário – adicionar uma estátua de uma casa ou uma deusa Lareira, um 
caldeirão, ou uma vela. 

Em uma cozinha mágica é muito interessante à montagem de um altar para 
que toda comida preparada nesse ambiente tenha uma harmonia e uma 
energia maior. Volto a falar que a montagem do altar é muito simples, utilize 
de uma vela, um incenso, um cristal e uma taça com água, prontos seu altar 
já está montado. 

Um dos mais agradáveis métodos de proteger a você e a sua cozinha é 
cultivar um vaso de aloe vera (babosa) em uma janela ensolarada da cozinha. 
Essa planta alivia a dor provocada por queimaduras e arranhões; basta 
gentilmente cortar um talo maduro, agradecendo a planta pelo sacrifício, e 
espalhar o gel no local machucado. 

É um costume bem antigo dedicar a primeira porção de alimento aos 
elementais para que eles continuem protegendo nossa casa e as pessoas que 
vivem na casa. 

Trecho da apostila “Cozinha da bruxa” – autoria Patricia Fox : “Abençoada 
seja esta cozinha pelos poderes do Ar, do Fogo, da Água e Terra. Que 
esteja aquecida pela luz sagrada divina; e tudo que for feito aqui, traga 
cura, amor, sustento e não prejudique ninguém. Com amor, paz, criatividade 
e magia… estando agora e sempre completa. Que assim seja!”. 

Dica da Bruxa:  Para proteção na sua cozinha mágica, confeccione um 
saquinho de pano e ponha dentro: Cascas de alho, casca de cebola, alecrim, 
louro, sálvia e pedra de sal. Protege o ambiente de energias negativas e 
purifica também… 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://paganwiccan.about.com/od/bookofshadows/a/Candle_Magic.htm&usg=ALkJrhirheN-onLd59KoDFh9F64kRL7ZUQ


A Receita mais Especial 

E a receita é uma só: 
Fazer as pazes com você mesmo. 
Diminuir a expectativa, e entender que felicidade não é TER. 
É SER. 

O que é a Bruxa da Cozinha? 

Há um movimento crescente dentro paganismo moderno conhecido como 
bruxaria da cozinha. 
A cozinha é, afinal de contas, o coração de muitas famílias modernas. 
Quando você tem um encontro em sua casa, onde a maioria das pessoas fica? 
Na cozinha, é claro! 
Além disso, graças a um declínio da economia, muitas pessoas mais estão na 
cozinha, isso vez com que ela se torna novamente um lugar onde as pessoas 
passam horas, em vez de minutos. Portanto, não é surpresa que bruxaria da 
cozinha tem tido um aumento na popularidade. 

Preparação da refeição como magia: 

Quando você toma o momento de colocar as refeições em conjunto a partir 
dos ingredientes básicos, você tem uma oportunidade mágica na mão. 

Você pode infundir cada prato com  intenção e vontade. Uma refeição pode 
deixar de ser algo que você despejar de uma lata, e começar a ser um ritual 
em si. 

Quando você tem tempo de preparar algo com suas próprias mãos, que lhe 
empresta caráter sagrado, e vai fazer você querer passar o tempo 
saboreando-a com sua família, ao invés de apenas engolir. 

Ao mudar o modo de exibição de alimentos, sua preparação e seu consumo, 
você pode criar um pouco de magia prática em seu nível mais simples. 
Como trazer a magia para a cozinha: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://paganwiccan.about.com/od/contemporaryissues/ss/LiveOnABudget.htm&usg=ALkJrhjwH1skKcRo47xXDHX3zMO0q-SjGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://paganwiccan.about.com/od/magicandspellwork/f/HowMagicWorks.htm&usg=ALkJrhjL1_HqpyCejPhXZHyRnL0L3-JjOg


Como você se tornar mais consciente de como é viver magicamente, e mais 
em sintonia com as suas próprias ações e atividades, você pode em algum 
momento perceber que sua cozinha é um mágico. 

Há uma série de coisas que você pode fazer para melhorar a atmosfera 
mágica em sua cozinha. Experimente alguns ou todos esses para começar: 
 • Verifique se o suas ervas são facilmente acessíveis. Se você cozinhar 

com eles, exibi-as em potes decorativos. Certifique-se de que não está 
sentado na luz solar direta, no entanto, ou eles vão perder a sua 
potência. Se possível, ter plantas vivas em vasos para usar durante o 
ano. Mantenha legumes frescos na mão também. 

 • Leia-se sobre práticas como Feng Shui para que você possa otimizar o 
seu espaço de trabalho para o máximo de eficiência, tanto espiritual 
como prático. 

 • Manter o espaço limpo.  Muito parecido com qualquer outro espaço 
sagrado, limpeza física mantém limpeza espiritual. É difícil encontrar 
o equilíbrio em um lugar que é desordenado e caótico. Certifique-se de 
bancadas são varrida para baixo depois de cada refeição, manter a pia 
livre de pratos sujos, e organizar armários e prateleiras para que eles 
são fáceis de usar. 

 • Pintar as paredes em cores que são reconfortantes e feliz.   Escolha 
uma cor que faz você e sua família se sentir bem – tons de terra são 
suaves, amarelos estão felizes e brilhantes, e os verdes trazer 
prosperidade e abundância. 

 • Manter livros de culinária e receitas organizadas onde você pode 
encontrá-los. Você pode até querer ter um livro especial de receitas 
mágicas que você manter separados seu regular Livro das Sombras. 

Você também pode incorporar práticas mágicas em sua cozinha. Considere 
algumas delas: 
 • Quando mexendo uma receita, misture em uma   direção ou sentido 

horário, dependendo do objetivo que você deseja alcançar. 
 • Se você está fazendo um sanduíche, se espalhar condimentos tenha o 

seu propósito. 
 • Quando fazer o pão, adicione ervas ou especiarias que correspondem 

às suas necessidades mágicas. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://paganwiccan.about.com/od/wiccaandpaganismbasics/p/Magical_Life.htm&usg=ALkJrhjcTu1fC3vrSkKmbQea_sR5LgbhUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://paganwiccan.about.com/od/bookofshadows/ig/Magical-Herbs/&usg=ALkJrhhW07OEf4fAooQPOp3Do_f87cXnww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://herbgardens.about.com/od/containergardening/tp/5BestKitchenGardenHerbs.htm&usg=ALkJrhhJhgB7CBWn_vlNb8gFa4EPxCKxzg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://fengshui.about.com/&usg=ALkJrhiziODS9WOp5_DNREhBFWFrUOLuHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://budgetdecorating.about.com/&usg=ALkJrhgCPUpSz75glv31NrJh5wf3D0UMUQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://paganwiccan.about.com/od/wiccaandpaganismbasics/ht/BOS.htm&usg=ALkJrhijzIREhVWE7VN_heGL6XLXdrE34g


Apesar de bruxaria da cozinha está rapidamente se tornando um termo 
popular, é quase um novo conceito. 
Obter sua cozinha limpa e organizada, e você estará bem no seu caminho 
para um caminho de sucesso como uma bruxa da cozinha! 

DICIONÁRIO DA COZINHA DE UMA BRUXA… 

 

A cozinha das Bruxas…. 

Asas de morcego, rabo de escorpião e patas de urubu? 
As bruxas escondiam com nomes exóticos os ingredientes de suas receitas 
magicas, poções e tudo que estivesse ligado a Arte. Isto porque, uma 
receita podia ser usada para o mal caso estivesse em mãos erradas…. 

Imagine alguém se deparando com esta receita: 
“Em seu caldeirão misture 1 x de ossos moídos a 1/2 x de terra de túmulo, 
logo após coloque 3 chifres de dinossauro e 1/2 x de pêlo de unicórnio, 
então adicione Sêmen até dar ponto…” 

Você faria esta receita? Provavelmente não…. Mas se fosse apenas um bolo 
de chocolate? Mudaria de ideia não é mesmo?! 

Qualquer pessoa passaria longe desta receita se não conhecesse o seu real 
significado… Então vamos agora a uma lista simples de ingredientes com 



nomes modificados, e não esqueça, falta algum ingrediente? Faça você 
mesmo uma lista de ingredientes para suas receitas mágicas! Alem de 
proteger a receita, é bem divertido!! 

DICIONÁRIO DA COZINHA DE UMA BRUXA 

Asa De Morcego Moída: Pimenta Do Reino Moída 
Barriga De Sapo: Pepino 
Beijo Da Sereia: Sal 
Besouros Secos: Lentilhas 
Bolas De Sopro: Dente De Leão (flor) 
Botões De Solteirão: Calêndula 
Cabelo De Moça: Erva-Cidreira 
Cauda De Raposa: Cavalinha 
Chifres De Carneiro: Orquídea 
Cifre De Rinoceronte: Nabo 
Coração De Boi: Tomate 
Dedos De Mortos: Orquídea 
Dedos Sangrentos: Dedaleira (flor) 
Elfos Negros: Chá Preto 
Fibras De Coração De Dragão: Batata 
Gordura De Criança Não Batizada: Toucinho De Porco 
Lágrimas De Moça: Cebola 
Língua De Serpente: Orquídea 
Luar Do Arvoredo: Jasmim 
Minhoca: Espaguete 
Moscas Mortas: Uvas Passas 
Nariz De Gnomo: Pimentão 
Olho De Agamotto: Cravo Da Índia 
Olho De Coruja: Pimenta Do Reino Inteira Sem Moer 
Olho De Gato: Rabanete 
Olho De Sapo: Azeitona 
Ossos Moídos: Farinha De Trigo 
Ovas De Sapo: Ervilha 
Chifre De Dinossauro: Ovo 
Patas De Urubu: Mandioca 
Pêlos De Gato: Capim Cidreira 



Pêlos De Unicórnio: Açúcar 
Penas De Fênix: Louro 
Pernas De Aranha: Alecrim 
Pó De Asa De Morcego: Pimenta Do Reino 
Pó De Cemitério: Pó De Patchouli 
Poeira Doméstica: Farinha De Rosca 
Rabo De Cavalo: Cavalinha 
Rabo De Dragão: Gengibre Em Pó 
Rabo De Escorpião: Salsa Ou Coentro 
Raios De Sol: Fubá 
Saliva De Dragão: Vinagre 
Sangue De Dragão: Erva Homônima 
Sangue De Moça Virgem: Vinho Tinto 
Sêmen: Leite 
Teia De Aranha: Algodão Doce 
Terra De Túmulo: Chocolate 
Unhas Do Pé: Amêndoas 

Tabela Planetária dos Alimentos 

Trabalhar a alquimia  na cozinha é uma das partes da arte da 
feitiçaria que mais me desperta prazer, então convido você a estar 
praticando essa magia encantada em sua cozinha e despertar a 
bruxa que está dentro de você … 

 



Lista de Alguns itens com sua regência Planetária 

Açafrão : Sol 
Açúcar : Lua 
Alecrim : Sol 
Alface : Lua 
Alho : Marte 
Ameixa : Júpiter 
Amêndoa : Vênus 
Amora : Júpiter 
Aveia : Lua 
Azeitonas : Sol/Vênus 
Batata: Lua/Vênus 
Baunilha : Júpiter/Vênus 
Beterraba: Júpiter/Vênus 
Canela : Mercúrio/Marte/Sol 
Carne : Cernnunnos 
Carne de Porco : Terra 
Cebola: Marte 
Cebolinha: Marte 
Cenoura: Mercúrio 
Cereja : Júpiter 
Chocolate: Júpiter 
Coco Ralado: Lua 
Coentro: Vênus 
Couve Flor : Vênus 
Curcuma : Sol 
Ervilha : Vênus 
Espinafre : Vênus/Lua 
Farinha de Trigo : Sol 
Salsinha : Saturno 
Sálvia : Sol 
Tomate : Júpiter 
Urucum : Marte 

Beijos Encantados 
Tânia Gori 



Entrada 
Presente de Yule 
Camila Vanetti Mantovani 

Aperitivo ideal para se fazer nas comemorações de Natal  e ano novo. 

INGREDIENTES: 
• LICHIA EM CALDA (02 latas)– Alimento regido por Vênus e simboliza o 

amor. 
• QUEIJO GORGONZOLA (a gosto)  e CREAM CHEESE (01 pote) – 

Alimentos regidos por Júpiter e aqui simboliza expansão, viagens. 
• XERÉM DE AMENDOIM OU CASTANHAS (para sorvete – aprox. 200gr) 

– Alimento regido por Júpiter (aqui simboliza a proteção e expansão 
financeira) e Mercúrio (aqui simboliza o bom relacionamento em grupos, 
boas conversas). 

MODO DE PREPARO: 
Fazer uma pasta de cream cheese e queijo gorgonzola. Escorrer as lichias da 
calda (se quiser reservar a calda para fazer um suco fica uma delícia).Rechear 
as lichias com o creme de gorgonzola (as lichias em calda já vem sem o caroço). 
Colocar o Xerém de amendoim em um prato e passar as lichias recheadas sobre 
ele (os amendoins vão grudar nas laterais da lichia). Levar para a geladeira até 
a hora de servir. 

Consagrar esse prato a Jupiter com um incenso de calêndula e uma vela azul. 



Cesta Encantada e Palito Feliz 
Luciana da Silva Faria 
 

Aperitivo Familiar servido em reuniões familiares. 

INGREDIENTES: 

PALITO FELIZ 

• 1 caixa de tomates cerejas (Jupiter) 
• 1 carambola (sol) 
• 1 pote de mussarela de bufala (Venus) 
• 1 maço de manjericão (Mercurio) 
• Oregano (Mercurio) 
• Sal (Lua) 

Montar como um espetinho para “churrasco”, a cada elemento fazer a 
mentalização para bons fluidos. 



CESTA ENCANTADA  

• 4 cestinhas de sorvetes (sol) 
• 2 beringelas medias (Lua) 
• 200g de garo de bico (sol) 
• 1 pimentão verde (marte) 
• 1 pimentão vermelho (marte) 
• 1 pimentão amarelo (marte) 
• 1 cebola picadinha (marte) 
• manjericão picadinho (mercúrio) 
• vinagre (venus) 

MODO DE PREPARO: 
Cozinhe a Beringela, coloque o grau de bico de molho e cozinhe na panela de 
pressão até o grau de bico ficar ao dente,  em seguida junte as beringelas 
picadinha e os demais ingredientes, faça um refogado. Por ultimo coloque o 
manjericão e um fio de vinagre. Espere esfriar e firma nas cestinhas de 
sorvetes. 
Consagre esse prato acendendo uma vela branca e um incenso de rosas para 
trazer boas energias para sua família. 

 



Jupiter - “Astro Principal" 
Sandra Regina Alvares 

Entrada para trazer a Prosperidade para o Ano Novo. 

INGREDIENTES: 
• Tomate assado com orégano e azeite 
• Creme de queijo prato 
• Bacon frito 
• Alface com patê de ricota temperada com salsinha e cebolinha  
• Nozes para cobertura. 

MODO DE PREPARO: 
Neste prato vamos trabalhar principalmente com a energia de Jupiter, através 
do tomate e a energia da Lua que rege o alface, juntos trazem o positivismo 
que irá reger o ano que se inicia (2018). Através do creme de queijo prato e 
bacon temos a prosperidade do sol e a ação de Marte. 

Com o pate de ricota e as nozes, temos a benção de Venus e Mercúrio, 
trazendo a perfeita união do amor com a boa comunicação. 

Consagre o prato desenhando o simbolo de Jupiter com molho de mostarda. 



Prato Principal 
Amor Visceral 
Alessandra Alvares 

Strogonoff afrodisíaco,  
representando o amor intenso de Marte e Vênus  

Ingredientes Strogonoff 
1kg de miolo de alcatra, cortado em tiras 
02 cebolas pequenas  
02 dentes de alho  
02 pitadas de pimenta rosa 
02 pitadas de pimenta calabresa seca 
(o "tamanho" da pitada pode ser maior ou menor conforme a picância que vc 
quer) 
500 ml de molho de tomate 
500 ml de creme de leite sem soro 
sal a gosto 
azeite 

Modo de preparo 
Refogue a cebola e o alho, ambos trazendo a energia de coragem, força, ação 
de Marte, no azeite. Acrescente a carne, também trazendo a energia de 
Marte, e vá mexendo e fritando, pedindo por estas qualidades nos seus 



relacionamentos. Acrescente as pimentas, trazendo a energia do elemento 
fogo, trazendo a paixão. A carne deve estar frita por fora, e então acrescente 
o suco de tomate, representando a energia de Júpiter, trazendo as boas 
influências e harmonia para os relacionamentos. Deixe cozinhar por 30 min 
aproximadamente, até que fique  cozida por dentro e o molhe seque. Desligue o 
fogo e acrescente suavemente o creme de leite, trazendo a fluidez e a 
suavidade de Vênus, sobre Marte. 

Acompanhamento de arroz 
Diferente do strogonoff tradicional que vem acompanhado de arroz e fritas, 
este arroz vem misturado com um mix de castanhas, amêndoas e avelã.  

Após arroz cozido a seu gosto, misture as castanhas, que trazem a energia de 
Mercúrio, favorecendo a boa comunicação e integração nas relações. Decore 
com um raminho de alecrim, erva aromática que traz a proteção.  

É um prato que representa o amor quente e ardente que foi o Amor de Vênus e 
Marte, com as bênçãos do Sol (Apollo) , Lua e Mercúrio (Hermes). Consagrar 
esse prato a Venus e Marte com um incenso de pitanga e duas velas uma  azul e 
uma rosa. 



Piato Di Vesta 
Conceição Zaccaria C. Martins. 

Ingredientes: 

• Massa Fresca para lasanha  -       1 Kg                     ( Sol) 

• Mussarela   -                                300 g                  (Vênus) 

• Presunto     -                                300 g                  (Cernunnos) 

• Bacon  em cubos -                         500 g                 (Cernunnos) 

• Carne Moída -                               800 g                  (Cernunos) 

• Tomates maduros  -                      2,5Kg                  (Jupiter) 

• Queijo ralado-                              200 g                  ( Vênus) 

• Leite  integral                               1,5 l                    ( Vênus) 

• Creme de leite -                           2 cx                     ( Vênus) 

• Alho   -                                         6 dentes              ( Marte) 

• Cebola  -                                       3 gdes                 (Marte) 



• Pimentão Vermelho –                     1  unid                 ( Marte) 

• Espinafre  -                                   1 maço                (Vênus) 

• Azeitonas  -                                  1 vidro                 (Vênus) 

• Amido de Milho-                           4 col                    (Sol) 

• Margarina  -                                 3 col                     (Sol) 

• Azeite -                                        6 col                     ( Sol) 

• Noz Moscada -                             1 col cha                (Jupiter) 

• Manjericão -                                1 maço                   (Marte) 

• Orégano -                                     1 col                      (Mercúrio) 

• Salsinha-                                      1/2 xic                   (Saturno) 

• Pimenta-                                      a gosto                   (Marte) 

• Sal -                                             a gosto                   (Lua) 

Modo de Preparo : 

1. Acender uma vela no ambiente que estiver cozinhando  ( elemento Fogo) 

2. Acender um incenso de sua preferência  ( elemento Ar)  

3. Colocar um copo de agua sobre a mesa  ( elemento Agua) 

4. Os ingredientes desta receita               ( elemento Terra) 

A)  Retire as folhas do espinafre e lave em agua corrente. Refogue as 
folhas com 3 col de azeite , 2 dentes de alho picados bem miúdo e meia 
cebola picada. 

Reserve. 

B) Coloque em uma panela o restante do azeite, 4 dentes de alho picados, 1 
cebola em rodelas e deixe dourar. Coloque a carne moída, a azeitona 
picada, a salsinha, o pimentão picado miúdo e refogue até que a carne 
esteja cozida. Junte a Noz moscada, o orégano, a pimenta e o sal. 
Reserve. 



C) Ferva os tomates até que eles rachem. Escorra a agua, retire as peles e 
sementes e bata no liquidificador . 

Junte este molho à carne moída refogada , acrescente o manjericão e 
deixe ferver até encorpar e formar um molho que deve ficar suculento e 
não muito grosso, pois ele servirá para cozinhar a massa fresca. Reserve. 

D) Corte o Bacon em cubos e frite-os  com 1 col de margarina até dourar e 
derreter a sua própria gordura. Retire os pedaços da panela para serem 
misturados posteriormente. 

E) Na gordura resultante da fritura do Bacon acrescente a margarina e 
doure todo o restante da cebola cortada em rodelas. Quando estiver 
corada, junte o leite , reservando um copo para diluir o amido de milho. 
Deixe ferver . Dilua à parte as 4 col de amido de milho no copo de leite 
reservado. Junte aos poucos ao leite fervente e vá mexendo sem parar 
até engrossar. Misture 100 g de queijo ralado, junte o espinafre já 
refogado e picado , o bacon frito , 2 caixas de creme de leite e acerte o 
sal se for necessário. 

F) Monte a lasanha alternando a massa fresca, o molho vermelho, fatias de 
presunto picadas grosseiramente, mussarela e molho branco. Termine 
com o molho branco, salpique o restante do queijo ralado e leve ao forno 
por 20 minutos.  

Função Mágica 

Os ingredientes desta receita são em sua maioria de Marte, Vênus e 
Sol.Isto indica que esta deliciosa Lasanha , nos traz prosperidade, 
abundância, e muito amor. Ela é ideal para união da Família, e por isso mesmo 
que seu nome foi dedicado a  Deusa Vesta, protetora do lar, dos 
relacionamentos familiares, junto com Lares e Pilates. Degustar este prato 
no remete aos almoços de domingos com toda a família reunida, gozando da 
mais plena prosperidade e paz. Os ingredientes como a carne , o Bacon e o 
presunto indicam a liderança patriarcal, a força de Cernunnos, porém não 
menos amorosa que a Grande Mãe, presente nos leites e seus derivados, de 
Vênus, puro amor e proteção.Para quem necessita resgatar esses valores, ou 
mesmo mantê-los em seu lar, esta receita confere tais poderes. 

Agradeço a oportunidade de aprender com minhas ancestrais o dom de 
cozinhar, ideal para se fazer nas comemorações de Natal  e ano novo. 



Sobremesa 
Lua de Artemis 
Edilaine Aparecida Pereira  

 

Foi na Grécia antiga que a Torta surgiu. Ela era uma oferenda que os humanos 
ofereciam à Deusa Ártemis, divindade ligada às colheitas, à natureza, à caça e 
à fertilidade, o doce oferecido à deusa grega era redondo, tendo uma ligação 
com a lua. Esta torta é um tributo à Artemis, misturando a Força, a Beleza e 
Magia do Côco, com a doçura da Cereja.  Na mentalização no preparo pedimos à 
Artemis força e determinação para nossa vida, trazendo a magia e a beleza em 
nossas ações, mantendo o coração doce e amoroso.   

Massa:  
02 gemas 
02 colheres de sopa cheias de manteiga em temperatura ambiente (de 75 a 100 
grs) 
Raspas de 01 limão 
01 colher (café) de fermento em pó 
01 pitada de sal 
Farinha de trigo até dar o ponto de massa quebradiça 



Misturar a manteiga, gemas, açúcar, sal, e raspas do limão com um garfo ate 
obter creme homogêneo. Acrescentar o fermento, e a farinha aos poucos ate 
dar o ponto de massa podre. 
Forrar uma assadeira com fundo removível de 20 cm (fundo e lateral) e levar 
ao forno baixo até  assar e dourar. 

Recheio Creme de Côco 

02 latas de leite condensado 
02 colheres de sopa (rasa)  de manteiga 
100 grs de coco ralado. 
½  xic de leite de côco. 
Levar ao fogo  ate dar ponto de brigadeiro mole. 

Recheio – Geleia de Cereja 

300 grs de cereja 
150 grs de açúcar cristal 
Suco de ½ limão 

Picar a cereja (sem caroço) e levar ao fogo com os demais ingredientes até 
cozinhar. 15 min 
Triturar na panela com o mix ( ou bater no liquidificador com ½ copo de água. E 
voltar a cozinhar ate dar o ponto de geleia 

Montagem 

Na massa já assada, coloque a primeira camada de creme de côco, acrescente 
uma camada fina de geleira de cereja.  
Pique algumas cerejas (06 unidades) e disponha sobre a geleia. Faça uma nova 
camada de creme de Côco.  Reserve. 

Cobertura 
Hidrate 100 gramas de flocos de Côco  com Leite de Côco gelado , e disponha 
sobre a torta. Para enfeitar, utilize cerejas inteiras e com cabinho. 

Abençoe a Torta  consagrando-a  à Deusa Artemis. Mantenha na geladeira por 
no mínimo 02 horas antes de servir. E sirva aos amigos e familiares. 



Conversando com Mercurio 
Sandra Regina Alvares 

 

Sobremesa para trazer equilíbrio entre o feminino e masculino através da 
boa comunicação. 

INGREDIENTES: 
• Figo e Banana (Júpiter/Vênus e Sol) 
• Castanhas (Mercúrio) 
• Calda de açúcar (lua) 
• Sorvete de chocolate branco (Jupiter/Venus) 

MODO DE PREPARO: 
Equilibrando o feminino, representado pelo figo e o masculino representado 
pela banana, trazemos a boa comunicação através das castanhas e a benção de 
Venus com amor e equilíbrio para as boas palavras. 

Consagre o prato com um incenso de chocolate e uma vela rosa e um avela azul. 



Mar de Afrodite 
Aline de Souza Bruckmuller 

Sobremesa para abrir os caminhos do amor. 

Bolo 

INGREDIENTES: 
• 1 xícara de chá de leite 
• 1 colher de sopa de suco de limão 
• 1 xícara de chá de açúcar 
• 100g de margarina 
• 1/2 xícara de cha de oleo 
• 3 gemas 
• 2 1/2 xícara de farinha de trigo 
• 1 colheres de chá de chocolate em pó 
• 1 colher de chá de agua de rosas 
• 30g de corante alimentício vermelho em gel 
• 1 colher de fermento em pó 
• 3 claras em neve 



MODO DE PREPARO: 
Misture o leite com o limão reserve. Pré aqueça o forno a 180o. Na batedeira 
bata o açúcar comm a margarina, o óleo e as gemas ate obter um creme leve. 
Diminua a velocidade da batedeira e adiciona os ingredientes restantes. 
Coloque em uma forma redonda de 25 cm com fundo removível, asse por cerca 
de 50 minutos. 

Recheio 1  

• 200g de chocolate ao leite derretido 
• 200g de creme de leite batido 
• 100g de cerejas em caldas picadinhas, reserve a calda para regar o bolo. 

Recheio 2  

• 200g de creme de leite batido 
• 50g de leite em pó 
• 100g de leite condensado 
• 5g de gelatina incolor 
• 5ml de agua de rosas 

Decoração  

• Bombons de chocolate ao leite 
• Mirtilo 
• Confetes de açúcar 
• farinha de Amendoim. 

Consagre o prato com um incenso de chocolate e uma vela rosa. 



Bolo Mágico de Yule 
Magda Aparecida Marchesini 

Sobremesa para prosperidade, 
sucesso, amor. 

INGREDIENTES: 
• 5 ovos inteiros ( fertilidade e transformação ) 
• 1/2 xícara de chá de óleo (Sol - sorte e unção) 
• 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo (prosperidade e fartura) 
• 2 xícaras de chá de açúcar (harmonizador, equilibrador e atrativo) 
• 1 vidro de leite de coco ( calmante, conquista) 
• 1 colher de sopa de fermento em pó (Prosperidade) 
• Frutas cristalizadas 
• uva passa e ameixa sem caroço ( progresso e sucesso ao se desapegar de 

coisas do passado)  
• cerejas (amor) 
• nozes (boa comunicação) 
• amêndoas , castanhas de caju, castanhas do pra (prosperidade, dinheiro e 

saúde) 
• Damasco (Vitalidade, afrodisiaco e amor) 



Cobertura: 

• 3 xícaras de açúcar de confeiteiro 
• 7 colheres de sopa de leite 

MODO DE PREPARO: 
Pré aqueça o forno a 180o. Unte com manteiga e enfarinhe uma forma de bolo 
com um buraco no meio e reserve. Em uma tigela misture as frutas e coloque 
farinha para que não fiquem no fundo da forma e sim por igual de 3 a 4 
colheres.  
Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar, o leite de coco. Bata tudo. 
Despeje em uma tigela e coloque a farinha aos poucos e o fermento. Mexer 
bem. 
Por ultimo coloque as frutas que estão na farinha e mexa delicadamente . 
Despeje na forma já untada e coloque para assar no forno pre aquecido de 35 a 
45 minutos. Use o palito se preferir verificar. 

Enquanto isso coloque o açúcar de confeiteiro em uma vasilha e coloque o leite 
aos poucos. Colocar no microondas por 30 segundos. 

Despejar sobre o bolo e enfeitar a gosto. 

Consagre o prato com um incenso de canela e uma vela amarela. 

Yule é comemorado na época do Natal, significa o retorno do Sol. As Bruxas 
pedem proteção , coragem e novas oportunidades. Um período maravilhoso para 
cantar com a família, decorar uma arvore e colocar guirlandas na porta 
principal da casa. 



Cartellatte 
Rosana Giannocaro 

Palavra vem do Grego : Cartellate (em 
italiano) Caixa, Cesto 

Doce em formato de uma flor associada ao Natal, tanto pela rosa que, na 
tradição, teria sido um berço para menino Jesus, como a Coroa de espinhos de 
sua crucificação. Tantos significados culturais desse doce fazem parte da 
tradição natalina de minha família e, doce mais querido do meu amado pai. 

Ingredientes 

1 kilo farinha de trigo peneirada ( elemento feminino, planeta regente Vênus) : 
(elemento mágico: traz fertilidade e prosperidade) 

1 copo americano de óleo milho (elemento feminino milho, planeta regente 
Vênus): (consagração, sorte e clarividência)  

1 copo americano  vinho branco seco (simboliza a fertilidade, o conhecimento, o 
prazer, a iniciação, bem como o sagrado e o amor divino) 



1 copo água morna (elemento água) 

1 colheres manteiga (elemento feminino regido pelo Sol) (traz prosperidade) 

1 colher açúcar  (Lua) 

1 pitada café de sal (abençoar, purificar, e prosperidade) 

Calda: 

1 litro mel ((Ajuda a superar mágoas e rancores, traz boa sorte e 
prosperidade) 

1/2 copo vinho branco 

1 litro de óleo de milho 

MODO FAZER: 

Misture a farinha peneirada  com o óleo, agua morna, o vinho branco, manteiga, 
o açúcar e o sal, até formar uma massa delicada. Separe em 10 pedaços e deixe 
descansar por 10 minutos. 

Corte cada pedaço dessa massa ao meio e passe pelo cilindro da maquina de 
macarrão por 3x (ou abra no rolo de macarrão),  até ficar na textura bem 
fininha. corte em tiras de aproximadamente 2cms e forme uma caracol 
fechando pequenos gominhos (como se fosse uma rosa). 

Deixe descansar por aproximadamente 30 minutos. 

Aqueça o litro de óleo e frite-os deixando escorrer bem o oléo em peneira e 
seguida papel absorvente. (se preferir leve ao forno aquecido até dourar). 

Em um caldeirão despeje o mel e adicione o 1/2 copo de vinho branco seco, 
deixe ferver e passe as rosas assadas (no máximo 3 de cada vez para que não 
quebrem) 

Leve em um peneira para escorrer o excesso de mel e acondicione em bandejas.  

Duram crocantes por aprox. 2 semanas. 

Bom apetite! 



Frescor da Lua 
Maicon Oliver  

Ingredientes:  

Sorvete  

• 5 Paçocas   

• 1 Lata de Leite Condensado  

• 2 Xícaras de Creme de Leite Fresco  

• 2 Colheres de Sopa de Nutella   

Farofa 

• 50 Gr de Amêndoas  

• 50 Gr de Amendoim torrado sem sal   

• 50 Gr Castanha do Pará  

• 50 Gr de Nozes Chilena  

• 1 Colher de sobremesa de manteiga sem sal  



• 2 colheres de chá de Açúcar 

• Chocolate ao leite para decorar   

Receita:  

Primeiramente tome um bom banho de ervas, coloque uma roupa confortável, 
convide os quatro elementos e mãos na massa!!! 

Sorvete:  

Em um recipiente triture 4 paçocas de uma forma que fique em pequenos 
pedaços, misture o leite condensado e reserve.  

Em uma batedeira em velocidade alta, bater as 2 xícaras de creme de leite 
fresco por 2 minutos até o ponto de chantilly.  

Misture as duas combinações até que fique de forma homogênea.  Por cima 
desta mistura do creme de leite e das paçocas com o leite condensado triture 1 
paçoca e distribua a Nutella de forma que fique bem dividida por cima, em 
seguida com uma colher misture a paçoca triturada com a Nutella e congele por 
4 horas.  

Farofa:  

Em uma frigideira quente derreta a colher de manteiga juntamente as duas 
colheres de chá de açúcar, assim que a manteiga derreter acrescente as nozes, 
amêndoas, amendoim e castanhas bem picadas, doure por aproximadamente 7 
minutos, espere esfriar e sirva com o sorvete. 



Bebidas Encantadas 
Olympia Sun Fresh 
Alessandra Alvares 

Bebida para atrair as bênçãos de Jupiter. 

Ingredientes 
01 dose de xarope de cereja  
02 doses de refrigerante de limão  
laranja para decorar 

Sirva em copo longo, bem gelado. A laranja por cima, na borda do copo, traz a 
energia do Deus Apolo, do Sol, abençoando a vida com alegria, harmonia e bem 
estar. 

Ingredientes do xarope de cereja 
1 kg de açúcar refinado  
500 grs de cereja fresca 



20 grs de flor de hibisco seca 
01 colher de suco de limão  
02 pitadas de semente de papoula 
01 lit de água  

Modo de preparo  
Em uma panela, coloque o açúcar e prepare uma calda, em fogo médio, sempre 
mexendo para não queimar o açúcar. Quando estiver   preparando mentalize a 
doçura presente em sua vida. Acrescente as cerejas e continue mexendo, 
suavemente para não machucar a fruta, que traz a energia de positivismo, de 
boas colheitas, de fé, de Júpiter, planeta regente de 2018. Acrescente o 
hibisco e a papoula, ambos regidos por Vênus trazendo a alegria, o amor próprio 
e o bem estar. Por fim, acrescente 01 litro de água e o suco de limão e deixe 
ferver até que dissolva toda a calda de açúcar. Desligue o fogo, coe e conserve 
em geladeira, validade 30 dias. 
  
Sugestões de consumo: 

1. como poção, 01 colher por dia 
2. como calda de sorvetes, cheese came 
3. como bebida, com água com gás, com vodka, saquê.  

Trazer as benções de Jupiter , Venus para atrair alegria , positivismo e amor 
próprio. 

Levar para a geladeira até a hora de servir. 

Consagrar esse prato a Jupiter com um incenso de papoula e uma vela 
vermelha. 



Água das Fadas de Cura 
Sonia Maria Vanetti Mantovani 

 

Receita: 
13 colheres de açúcar 
03 limões Siciliano  
01 punhado de folhas e flores de lavanda  
Água a gosto  

Modo de Fazer: 
Em uma panela dissolver o açúcar em ponto de calda. Faça uma infusão com as 
flores e folhas de lavanda tampar e deixar esfriar. Depois de frio colocar o 
suco de limão e água a gosto. Tomar bem gelado. 
Poderá ser utilizada no seu dia a dia, no seu trabalho, aniversários e reuniões! 
Traz tranquilidade, paz, boa comunicação além da cura após consagração. 

Limão: 
A casca desta fruta cítrica é usada para descobrir quem é um amigo 
verdadeiro e quem é um falso amigo. Ele pode ser usado como um ingrediente 
em magias de purificação. Também concede uma boa saúde e vida longa e é 
usado em magias de amor.O perfume do limão pode aumentar a intenção das 
suas magias. 



Lavanda: 
A lavanda é uma erva multiuso com muitos dons. Ela pode ser usada para trazer 
tranquilidade e, sobre tudo para acalmar os nervos, para o sono e sonho mágico. 
Ela pode realçar e estimular os poderes psíquicos. Serve para cura mágica e é 
boa para feitiços para pessoas deprimidas e baixa alta estima e para limpar e 
curar o sangue.Quando queimada, fornece um aroma de limpeza e motiva a 
cumprir seu propósito no mundo e a procurar a sabedoria profunda. A lavanda e 
dita como o “Colo de Mãe”. 

Açúcar: 
Atrativo, sedutor, irresistível, mas que deve ser consumido em pequenas 
quantidades, sob a pena de nos tornarmos escravos, bem ao modo da 
caprichosa Vênus.Como ingrediente mágico, o açúcar, desde a sua descoberta, 
vem sendo cercado de uma aura de sedução. Na corte francesa, era usado 
como raro presente de casamento entre os nobres. E mesmo hoje, quando 
pensamos em presentear alguém com um pequeno mimo, logo pensamos num 
doce. Se quiser, fazer uma receita para seduzir, certamente use açúcar. 
Principalmente os corações masculinos são vulneráveis aos doces;Para tornar o 
seu doce ingrediente mágico ainda mais sedutor, experimente introduzir no 
pote de açúcar algumas pétalas de rosas, favas de baunilha, ramas de canela ou 
folha de manjericão. Feche bem o pote, e coloque sob a lua cheia por três 
dias... o seu açúcar ganhará um novo aroma, indescritível e deliciosamente 
sedutor . 

Para utilização da Água das Fadas como Cura: 

Círculo de Proteção : 
Faça o círculo de proteção com sua varinha mágica da seguinte forma: Visualize 
que esta dentro de um grande círculo de luz e sinta esta luz invadir seu corpo, 
iluminando todo seu interior. Sinta que esta protegida e repita três vezes 
fazendo o círculo com sua varinha: “Eu sou o círculo mágico de proteção ao meu 
redor que é invencível. Repele todo elemento perturbador e todo perigo que 
tentar me prejudicar. Eu sou a perfeição em meu mundo que é alto sustentado” 

Levante seus braços com a água nas mãos: “Peço a Grande Mãe Kuan In que 
abençoe esta água sagrada e a todos que farão uso dela, trazendo a cura que 
se faça necessária”. Após a consagração, colocar o nome da pessoa que 
necessita da cura em baixo do copo com o suco por três dias. 



Néctar de Isis 
Keila Ferreira da Silva Viana 

 

(Bebida ritualística de empoderamento ao 
Sagrado Feminino) 

INGREDIENTES 

1 litro de água fria 

120 gramas de hibiscos 

Mel a gosto  

9 sementes de cardamomo 

MODO DE PREPARO 

Separe as 120 gramas de hibiscos em 3 porções. 



Em uma jarra coloque as 120 gramas de hibiscos, três sementes de cardamomo 
abertas, três sementes de cardamomo fechadas e despeje a água fria. 

Reserve o conteúdo na geladeira por 60 minutos. 

Após este período retire o conteúdo da geladeira e coe mantendo as três 
sementes de cardamomo fechadas e acrescentando mais três sementes de 
cardamomo abertas. 

Em uma coqueteleira (garrafa pet vazia também serve), acrescente mel a gosto 
e balance até dissolver.  

Devolva o conteúdo a jarra e devolva a geladeira. 

Após 30 minutos o liquido poderá ser servido. Pode-se acrescentar água gelada 
para obter uma versão menos intensa do néctar. 

A história do “Néctar de Isis” 

O néctar de Isis foi desenvolvido a partir do estudo do sagrado feminino sobre 
como as mulheres do passado remoto honravam a Deusa nas diferentes 
culturas. Assim como o vinho de Dionísio na Europa representava o sangue, o 
chá de hibisco por sua tonalidade avermelhada representava o sangue 
menstrual da Deusa em diferentes lugares do oriente médio, Ásia e Egito. O 
patriarcado castrou as cerimônias de culto a Deusa, porém manteve viva a 
cultura do chá.   

No Egito o chá de hibisco é conhecido como Karkadeh uma bebida tão cotidiana 
como é o café para os brasileiros. A versão egípcia assim como na grande 
maioria dos países do oriente médio e continente asiático é mais intensa, 
obtendo-se um líquido de tom extremamente avermelhado e sabor marcante. 
Foi desta forma que ocorreu a escolha do primeiro ingrediente mágico. 

No avanço dos estudos houve a escolha do segundo ingrediente mágico, o mel, 
também muito utilizado na cultura matriarcal, foi considerado sagrado no culto 
a deusa abelha, um culto tão antigo cujos vestígios datam desde a época da 
Suméria sendo que posteriormente foi associado a Demeter, Afrodite, Isis e 
outras deusas relacionadas ao clã, maternidade, fertilidade, sensualidade. As 
abelhas possuem uma estrutura de comunidade na qual cada uma tem papel 



definido, a polinização traz vida ao planeta, sua comunidade é regida por uma 
rainha. Os sacerdotes do passado consideravam as abelhas sacerdotisas da 
Deusa e a colmeia, seu útero. Os egípcios utilizaram o mel para embalsamar 
múmia. 

O terceiro ingrediente, o cardamomo, vem da índia, porém também muito 
utilizado na culinária Egípcia desde os tempos remotos, sendo utilizado por 
Cleópatra como perfume de ambiente para encontrar o seu amado. Especiaria 
muito utilizado na medicina e culinária védica em combinações que costumam 
incluir o mel. 

Cada ingrediente além das propriedades mágicas de conexão com a Deusa 
possui propriedades curativas, aqui citamos algumas: 

Hibisco – abaixa o colesterol, protege o fígado, previne o câncer, alívio de 
cólica e dores menstruais, propriedades antidepressivas, melhora a digestão, 
anti-hipertensivo. 

Mel – elimina toxinas, ajuda no tratamento de úlcera, antibiótico, antisséptico 
e cicatrizante, reduz a prisão de ventre, aumenta a absorção de cálcio, reduz a 
insônia e a ansiedade. 

Cardamomo – trata distúrbios digestivos, infecções no fígado, impotência, 
desintoxicação de rim, antioxidante, infecções, asma, hipertensão, 
rejuvenescimento das células e principalmente combate a depressão.  

A combinação destes três ingredientes no processo da receita do néctar de 
Isis resulta em um liquido de cor intensa como a do vinho, perfume de mel e 
cardamomo. Devendo ser bebido em taça para que você possa fechar os olhos e 
sentir a presença da Deusa em seu coração banhando todo o seu ser com 
bênçãos de cura, prosperidade! Boa degustação! 

A Deusa não se silenciou e permanece viva em nossos corações! 



Ultimas Palavras …  
Tânia Gori 

Nessa primeira edição do “Masterchef" da Bruxaria , quis respeitar a escrita e 
história de cada participante, por isso nenhuma receita foi editada, estão 
exatamente como cada participante me enviou, dessa maneira estão 
diagramadas com informações que não seguem nenhum padrão de informação . 

 

Gostaria muito de Parabenizar a 
todos os participantes pois todas as receitas estavam maravilhosas, com muita 
energia e carinho que estava espalhado pelo ar, afinal foi realmente a Cozinha 
dos Encantados. 



E lógico,  Gratidão mil aos nossos Jurados, que com toda certeza tiveram uma 
dura missão para deliberarem quais seriam os 4 pratos mais mágicos. Gratidão 
pelas suas dicas na analise dos resultados. 

Gratidão a todos os expectadores visitantes, familiares e amigos que fizeram a 
torcida organizada aos participantes .  

Agradeço também os presentes para todos os participantes das cervejas 
Balmann.  

E para quem não participou e esta na duvida como foi feito esse primeiro 
encontro astronomicamente mágico, foram apresentados os pratos para serem 
analisados, através de sua apresentação física (aparência do prato) , sua forma  
escrita (receita entregue aos jurados), as explicações dos pratos, as 
combinação de sabores, aromas e e energias mágicas. 

Para quem quiser ver esse nosso encontro basta acessar nosso canal no 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=3Pb6DTmrM9w 

Bem ficamos por aqui. 

E aguarde muitas novidades para 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Pb6DTmrM9w


E se você achou legal essa ideia , participe do próximo “Masterchef"da 
Bruxaria - A Cozinha dos Encantados, dia 10/02/2018 - Tema Comidas 
mágicas de Carnaval, para mais informações ligue (11) 4994.4327. 

Essa é uma iniciativa Casa de Bruxa by Tania Gori. 

Contatos:  

Site Oficial : www.casadebruxa.com.br 

Dúvidas e sugestões : taniagori@gmail.com 

Acompanhe as novidades :  

Facebook Pessoal : https://www.facebook.com/tania.gori1 

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/taniagori33/ 

Facebook Fanpage Gastronomia da Bruxa : https://www.facebook.com/
gastronomiadabruxa13/ 

Blog : www.taniagori.com.br 

Instagram :  https://www.instagram.com/taniagori/ 

Pinterest : https://www.pinterest.com/taniagori/ 

Twitter: https://twitter.com/Tania_gori 

Se inscreva no nosso canal  no Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UCVaoVEVUymxm_l4Op0VR6oA?view_as=subscriber 
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