
RECEITAS COM 
RUIBARBO



Ruibarbo: você já ouviu falar? 
Você pode ainda não saber do que se trata, mas este é um assunto que 

vai ser muito comentado daqui pra frente. Trata-se de uma planta cheia de 
boas propriedades, que é nutritiva e também medicinal. 

Uma ideia inovadora para o 
Brasil 

Trata-se da primeira grande lavoura de ruibarbo 
do Brasil que está sendo desenvolvida pela Fazenda 
da Cria em São Francisco de Paula, nos Campos de 
Cima da Serra, no Rio Grande do Sul. O proprietário 
Sadi Erno Nöer Müller foi também um dos primeiros 
agricultores a cultivar o alho-poró no sul do Brasil. 
E agora inova mais uma vez com a produção de 
ruibarbo.



Uma história que vem de tempo...
Na família Müller, o ruibarbo está presente por muitos anos fazendo parte da 

culinária e se destacando em datas especiais. Muito tempo atrás, uma vizinha vinda da 
Alemanha, a Sra. Ida Keller, trouxe na mala uma pequena muda que cultivava com muito 
amor. E sempre no seu aniversário apresentava às amigas a torta de ruibarbo, mas 
não dividia as mudas da planta nem a receita da torta com ninguém. Era um momento 
especial para ela e somente no seu aniversário seria compartilhada esta delícia. 

Mas isso mudaria! Quando a família Müller saiu do distrito do Rincão dos Kroeff 
para morar na cidade, a senhora Ida simpatizou com os novos vizinhos e resolveu dividir 
com eles esta deliciosa receita que permanece sendo feita até os dias de hoje passando 
a tradição para as próximas gerações.

A Fazenda da Cria



A Fazenda da Cria, além de produzir 
hortaliças para rede Zaffari (fornecedor 
há mais de 20 anos), também abriu suas 
portas para o Turismo Rural. 

Promove oficinas sobre agricultura, 
visitação nas estufas de mudas e nas 
lavouras, mostrando como funciona todo 
o processo produtivo desde o plantio até 
o processo final de embalagem para o 
envio ao supermercado.

Oferece também pratos das 
culinárias italiana e alemã preparados 
especialmente pela família, tendo como 
bases o alho-poró e também o ruibarbo. 
A gastronomia envolve os visitantes em 
uma experiência afetiva com o campo.

A Fazenda da Cria também produz 
pães coloniais, bolos, tortas, doce de 
leite, schmiers, geleias, licores, cachaças, 
com os ingredientes provenientes da 
propriedade e da região de São Chico. 
São deliciosos!



Ficamos muito felizes em abrir nossas portas, 
recebê-los e mostrar todo o trabalho que tem 
sido desenvolvido por nós, agricultores. É um 
momento de resgatar lembranças e laços de 
família. Porque, na verdade, todo mundo tem 
um familiar ou amigo próximo que morou no 
interior ou já trabalhou no campo!

Família Müller



Ruibarbo
O ruibarbo, que ainda não é 

muito conhecido ou usado no Brasil, é 
uma  planta medicinal  extremamente 
benéfica e terapêutica. De origem 
asiática, é muito utilizada no preparo de 
chás e  sobremesas com frutas  (como 
geleias e cremes). Além disso, a hortaliça 
também é utilizada na culinária europeia 
como tempero. 

A Grã-Bretanha é o local onde mais se 
produz e se consome ruibarbo no mundo. 
A planta começou a ser utilizada como 
alimento ainda no século XIII. No entanto, 
muito antes o ruibarbo já era utilizado 
para fins fitoterápicos, principalmente na 
medicina chinesa.

  Na Alemanha, há cerca de 600 
hectares de plantação de ruibarbo 
(Rhababer), quase um quarto deles no 
estado da Renânia do Norte na região da 
Vestfália. 

Já no Brasil, a planta é praticamente 
desconhecida, mas suas propriedades 
digestiva, estimulante do fígado, 
estomáquica, laxante ou antidiarreica 
(dependendo da dose) são reconhecidas 
há muito tempo. 

O ruibarbo é uma fonte importante 
de vitamina A, substância que auxilia 
diretamente na saúde dos olhos, pois 
protege a córnea e também combate 
a degeneração macular (possui a 
antioxidante luteína). Vale destacar 
que a vitamina A também tem efeito 
antioxidante (contribuindo para a saúde 

da pele), fortalecendo a imunidade e 
ajudando a reduzir o colesterol ruim 
(LDL).

Mostrando mais uma qualidade 
do ruibarbo: é  rico em vitamina K! Essa 
vitamina é fundamental para a saúde 
dos ossos e músculos, auxiliando no 
processo de contração e relaxamento 
dos músculos. Além disso, possibilita a 
fixação do cálcio nos ossos, melhora a 
coagulação sanguínea e a cicatrização, 
mantendo o organismo em equilíbrio. 



Assim como muitos vegetais, o 
ruibarbo é  fonte de antioxidantes  que 
contribuem para o sistema cardiovascular. 
Isso porque eles combatem a ação 
oxidante dos radicais livres relacionados 
a doenças do coração. 

Quer saber mais? Pois o ruibarbo 
também fortalece o sistema imunológico 
por ser fonte de selênio. Com tudo isso 
é certo que podemos afirmar que o 
ruibarbo possui um bom valor nutricional, 
pois tem alto teor de diversos minerais 
(potássio, magnésio e selênio, por 
exemplo), vitaminas e até mesmo fibras 
que auxiliam na digestão.

Que tal fazer um chazinho de ruibarbo?
Uma boa dica para incorporar o ruibarbo a sua alimentação é usá-lo no preparo de 

chás terapêuticos. 

Afinal, com todos os benefícios já citados, a hortaliça acaba sendo um ótimo 
ingrediente fitoterápico. 

Podem-se criar receitas com outras ervas e raízes, tais como hortelã, camomila e 
gengibre, que compõem chás bem nutritivos e benéficos à saúde.



Receitas com Ruibarbo
Bolos, cucas e tortas
— Torta de Ruibarbo – Massa podre/real
— Bolo Fácil de Ruibarbo
— Bolo de Ruibarbo
— RABABERKUCHEN: Torta Típica Alemã de  
 Ruibarbo
— Clafoutis de Ruibarbo
— Torta de Ruibarbo com Amêndoas
— Cuca de Ruibarbo
— Cheesecake de Ruibarbo

Salgados
— Molho de Ruibarbo
— Frango com Molho de Ruibarbo
— Chutney de Ruibarbo

Sobremesas
— Morangos Marinados em Espuma de Ruibarbo
— Brownies de Ruibarbo
— Panacotta
— Calda de Ruibarbo com Morangos para Sorvete
— Calda de Ruibarbo com Mel para Iogurte
— Picolé de Ruibarbo
— Compota/calda de Ruibarbo para servir com 
sorvete, iogurte, brownies ou bebidas

Drinks
— Ruibarbo com Espuma de Morango
— Margarita de Ruibarbo com Morango
— Bellini de Ruibarbo
— Gin com Ruibarbo
— Xarope de Ruibarbo
— Drink de Espumante com Ruibarbo e Água de  
 Rosas



Tortas e Bolos



Torta de Ruibarbo - Massa podre/real
Receita Ida Keller

Ingredientes

Massa
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 4 colheres (sopa) de manteiga
• 1/2 lata de creme de leite
• 1 colher (chá) de fermento em pó

Recheio de Creme de Ruibarbo
• 500g de ruibarbo picado em cubinhos  
(lavados cortados em cubos de 2 a 3cm) 
• 4,350kg de açúcar

Recheio de Creme branco
• 1 litro de leite
• 1 caixa de leite condensado
• 2 gemas
• 1 colher de chá de essência de baunilha
• 3 colheres de sopa de amido de milho

Ingredientes

Massa 
Em um recipiente, peneire a farinha de 
trigo, faça uma cova no centro e coloque 
a manteiga, o creme de leite e o fermento 
em pó.
Misture-os com as pontas dos dedos, até 
que a massa solte completamente das 
mãos.

Deixe descansar por cerca de 30 minutos 
na geladeira.
Em uma superfície limpa, polvilhada 
com farinha de trigo, abra a massa. 
Forre com ela uma forma de fundo 
removível (24 cm de diâmetro), fure o 
fundo com um garfo para que a massa 
não estufe, e asse em forno médio-alto 
(200°C), preaquecido, por cerca de 20 
minutos. Reserve.

Recheio Creme branco
Bata todos os ingredientes no 
liquidificador, coloque em uma panela e 
leve ao fogo para cozinhar. Mantenha em 
fogo baixo, mexendo sempre para não 
grudar no fundo até que o creme fique 
bem consistente.
Desligue, e mexa de vez em quando até 
esfriar, para não criar nata (casquinha 
mais dura).
Coloque sobre a massa assada.

Recheio de Ruibarbo
Coloque em uma panela o ruibarbo 
picado e o açúcar e leve ao fogo, mexendo 
sempre. Deixe cozinhar em média 10 
minutos, ou até que o ruibarbo amoleça e 
crie uma consistência de geleia. 
Desligue e coloque sobre o creme branco. 
Leve à geladeira por 4 horas. 
Abra a forma e sirva.



Bolo Fácil de Ruibarbo

Ingredientes

• 500g de ruibarbo
• 50g de açúcar amarelo
• 1/2 limão
• 4 ovos
• 80g de açúcar
• 2 colheres (chá ou 1 sachê) de açúcar 
de baunilha
• 100g de farinha de trigo
• 2 colheres (chá ou 1 sachê) de 
fermento químico
• 1 pitada de sal (chá)
• 75g de amêndoas em pó
• 50g de manteiga ou margarina

Obs.: Forma quadrada 20x20cm

Como fazer

Lave os talos de ruibarbos e corte 
suas pontas. Em seguida corte-os (na 
vertical) com o mesmo comprimento 
da forma que vai utilizar. Descasque-os 
também.
Unte a forma e polvilhe bem com o 
açúcar amarelo.
Distribua então os pedaços de ruibarbo 
na forma. Em seguida, despeje o suco 
de limão.
Numa tigela, junte os ovos, o açúcar 
amarelo e o açúcar de baunilha.
Acrescente também a farinha, o 
fermento, o sal e as amêndoas em pó e 
misture bem.
Por último junte a manteiga derretida e 
misture novamente.
Despeje agora essa mistura por cima dos 
ruibarbos. Deixe de maneira uniforme.
Leve ao forno por 30 minutos a 180°C.
Espere esfriar e desenforme. 



Bolo de Ruibarbo

Ingredientes

Massa
• 150g de ruibarbo
• 40g de açúcar
• 15g de manteiga
• 3 ovos
• 180g de açúcar
• 1 pitada de sal fino marinho
• 1 colher (chá) de extrato de baunilha
• 75g de manteiga derretida
• 125g de farinha de trigo
• 6g de fermento químico

Como fazer

Preaqueça o forno a 180ºC.
Forre com papel vegetal o fundo de uma 
forma com cerca de 22 cm de diâmetro.
Lave e corte o ruibarbo longitudinalmente 
e coloque no fundo da forma.
Cubra com os 15g de manteiga derretida 
e polvilhe uniformemente com os 40g de 
açúcar.
Numa bacia, bata bem as gemas com os 
180g de açúcar.
Junte o sal, a baunilha e a manteiga e 
continue a bater.
Adicione a farinha peneirada com o 
fermento e bata apenas até que esteja 
uma massa homogênea.
Numa bacia limpa, bata as claras em 
neve.
Coloque 1/3 das claras à massa e bata.
Junte as claras restantes, aos poucos, 
envolvendo delicadamente.
Coloque a massa na forma e asse durante 
cerca de 25 minutos ou até que esteja 
dourado à superfície e que um palito 
inserido no centro do bolo saia seco.
Retire do forno e deixe esfriar ligeiramente 
sobre uma grade de pastelaria antes de 
desenformar.



RABABERKUCHEN 
Torta Típica Alemã de Ruibarbo

Ingredientes

Massa
• 600g de ruibarbo
• 150g de farinha
• 75g de amido de milho
• 1 1/2 colher (chá) de fermento
• 150g margarina
• 150g açúcar
• 1 pacotinho de açúcar de baunilha
• 2 ovos
• 1 gema
• 2 colheres (sopa) de farinha de rosca

Merengue
• 3 claras
• Sal
• 175g açúcar 
• 1 colher de chá de suco de limão

Como fazer

Massa
Lave os ruibarbos, corte-os em 3 cm. 
Passe por uma peneira o amido de milho 
com o fermento. Bata a margarina, o 
açúcar e o açúcar de baunilha até ficar 
cremoso.
Acrescente os ovos e gema aos poucos 
(e alternadamente com a mistura de 
farinha).
Espalhe essa massa em forma untada, 
sobre ela adicione a farinha de rosca e o 
ruibarbo.
Asse a 180°C (enquanto isso, prepare o 
merengue). Após 25 minutos, tire do forno 
e cubra com o merengue.

Merengue
Bata as claras com uma pitada de sal até 
o ponto de neve.
Adicione o açúcar e bata bem, adicione o 
suco e mexa bem.
Espalhe sobre o bolo (após assado por 25 
minutos) e asse por mais 20 minutos.



Clafoutis de Ruibarbo

Ingredientes

• 500g de ruibarbo
• 150g de açúcar
• 60g de farinha
• 3 ovos
• 200g de creme de leite fresco
• 200ml de leite
• 1 vagem de baunilha
• 1 colher (sopa) de açúcar glacê
• 1 pitada de canela e uma de sal
• Manteiga e açúcar para untar

Como fazer

Preaqueça o forno 210ºC.
Unte uma forma quadrada que possa ir ao 
forno com manteiga e açúcar e reserve. 
Corte o ruibarbo em cubos e reserve.
Misture com um garfo os ovos, a farinha, 
o leite, o creme de leite, o açúcar, o sal e 
as sementes de baunilha e a canela. 
Despeje esta massa na forma e por cima 
jogue os pedaços de ruibarbo.
Asse por cerca 40 minutos até que fique 
dourado. 
Polvilhe açúcar glacê e sirva quente ou 
frio.



Torta de Ruibarbo com Amêndoas

Ingredientes

Massa
• 140g de manteiga amolecida
• 75g de açúcar de confeiteiro
• 2g de sal
• 1 ovo
• 25g de farinha de amêndoa
• 250g de farinha
Creme de amêndoa
• 60g de manteiga amolecida
• 60g de açúcar mascavo
• 60g de farinha de amêndoa
• 1 ovo
• 10g de farinha de trigo
• 700g de ruibarbo
• 1 colher (sopa) de açúcar mascavo para 
polvilhar

Como fazer

Massa (pode ser preparada na véspera)
Na tigela da batedeira utilizando o batedor 
folha, bata a manteiga, o açúcar e o sal até 
obter uma textura cremosa.
Adicione o ovo e a amêndoa e bata até ficar 
cremoso.
Adicione a farinha de trigo peneirada e misture 
até obter uma bola de massa homogênea. A 
bola de massa forma-se rapidamente, evite 
bater em demasiado a massa.
Envolva em plástico filme e leve à geladeira 
durante 2 horas.

Creme de amêndoas  (pode ser preparado 
na véspera)
Com a ajuda de uma espátula, trabalhe a 
manteiga amolecida com o açúcar, à mão, 
com a ajuda de uma folha.
Junte a farinha de amêndoa e misture.
Junte o ovo e misture.
Adicione a farinha de trigo e misture para 
obter um creme.
Coloque de lado na geladeira até a hora de 
usar.

Montagem

Abra a massa com o rolo entre duas folhas 
de papel manteiga e cubra a forma.
Pique a massa com um garfo e reserve na 
geladeira.
Corte cada extremidade dos caules do 
ruibarbo e o descasque.
Corte o ruibarbo em pedaços do mesmo 
comprimento.
Preaqueça o forno a 180°C.
Retire a massa doce e o creme de amêndoas 
da geladeira. Utilizando uma espátula, 
espalhe o creme de amêndoa na massa.
Organize os seus pedaços de ruibarbo de 
maneira harmoniosa.
Polvilhe o ruibarbo com o açúcar.
Asse por 30 minutos.
Retire a torta do forno e desenforme ainda 
quente.
Pode ser servida quente ou fria.



Cuca de Ruibarbo

Ingredientes

Massa
• 4 xícaras de farinha de trigo
• 2 xícaras de açúcar
• 1 xícara de leite
• 4 ovos
• 2 colheres (sopa) de manteiga ou 
margarina
• 2 colheres (sopa) de fermento em pó
• 600g de ruibarbo cortado em cubos de 
1,5 cm

Farofa
• 1 xícara de açúcar
• 1/2 xícara de farinha de trigo
• 1 ou 2 colheres de margarina ou manteiga
• Canela em pó

Como fazer

Bata os ovos com o açúcar e misture 
os outros ingredientes até formar uma 
massa homogênea.
Unte a forma e coloque a massa. 
Por cima da massa, coloque o ruibarbo 
picado.
Logo em seguida, coloque a farofa (basta 
colocar tudo em uma tigela e amassar até 
ficar com cara de farofa), leve ao forno 
preaquecido, para assar na temperatura 
de 200ºC por 40 minutos.



Cheesecake de Ruibarbo

Ingredientes

Massa
• 4 xícaras de farinha de trigo
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 4 colheres (sopa) de manteiga
• 1/2 lata de creme de leite
• 1 colher (chá) de fermento em pó

Recheio branco
• 690g de cream cheese
• 180g de açúcar refinado
• 1 colher (sopa) de essência de baunilha
• 1 colher (sopa) suco de limão
• 3 ovos

Recheio de ruibarbo (calda/cobertura)
• 500g de ruibarbo picado em cubinhos 
(lavados cortados em cubos de 2 a 3 cm 
de comprimento)
• 4.350Kg de açúcar 

Como fazer

Em um recipiente, peneire a farinha de 
trigo, faça uma cova no centro e coloque 
a manteiga, o creme de leite e o fermento 
em pó.

Misture-os com as pontas dos dedos, até 
que a massa solte completamente das 
mãos.
Deixe descansar por cerca de 30 minutos 
na geladeira.
Em uma superfície limpa, polvilhada 
com farinha de trigo, abra a massa,  
forre uma forma de fundo removível 
(24 cm de diâmetro), fure o fundo com 
um garfo para que a massa não estufe, 
e asse em forno médio-alto (200°C), 
preaquecido, por cerca de 20 minutos. 
Reserve.
Bata o cream cheese na batedeira até 
amaciar bem, adicione aos poucos o 
açúcar em velocidade baixa. Acrescente 
a baunilha, o suco de limão e os ovos. 
Bata até incorporar completamente. Des-
peje sobre a massa pré-assada, e leve 
ao forno. Asse a 150ºC por 15 minutos, 
reduza para 100ºC e asse por mais 30 
minutos. 
Espere esfriar, coloque o creme de 
ruibarbo.

Creme de Ruibarbo
Coloque em uma panela o ruibarbo 
picado, açúcar e leve ao fogo, mexendo 
sempre. Deixe cozinhar em média 10 
minutos ou até que o ruibarbo amoleça e 
crie uma consistência de geleia. 
Desligue, deixe esfriar e coloque sobre o 
creme branco.



Salgados



Molho de Ruibarbo

Ingredientes

• 5 talos de ruibarbo
• 5 colheres (sopa) de azeite de oliva 
espanhol
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 1/2 xícara (chá) de suco de laranja
• 2 colheres (sopa) de suco de limão
• Sal e pimenta-do-reino moída 
grosseiramente a gosto

Como fazer

Junte o azeite de oliva, o açúcar, o suco 
de laranja, o suco de limão, o sal e a 
pimenta-do-reino.
Misture com uma colher até o açúcar 
dissolver.
Leve ao fogo e cozinhe, mexendo de vez 
em quando, por 4 minutos ou até ferver.
Abaixe o fogo.
Continue a cozinhar, mexendo de vez em 
quando, por 20 minutos ou até obter uma 
calda encorpada e o ruibarbo ficar macio.
Retire do fogo.
Pode ser servido com carne de avestruz, 
frango ou porco.



Frango com Molho de Ruibarbo

Ingredientes

• 4 peitos de frango sem osso e pele
• 1/2 xícara farinha de trigo
• 2 colheres (chá) sal
• 1 colher (chá) pimenta do reino branca
• 2 ovos grandes
• 3 colheres (sopa) manteiga
• 4 talos de ruibarbo picados
• 1/2 xícara água
• 3 colheres (sopa) mel
• 1 colher (sopa) de amido de milho
• 1 1/2 colher (sopa) água fria
• 2 colheres (sopa) licor de laranja
• 1 colher (sopa) suco de lima

Como fazer

Coloque os peitos de frango entre duas 
folhas de filme plástico.  Bata com a parte 
lisa do batedor de carne. Retire o filme 
plástico.
Numa tigela média, junte a farinha, o sal e 
a pimenta.
Ponha os ovos em outra tigela e bata 
levemente.
Passe o frango na farinha temperada e, a 
seguir, mergulhe nos ovos batidos.
Numa frigideira grande, derreta a 
manteiga em fogo médio.
Refogue os peitos de frango por 4-5 
minutos de cada lado, até dourarem.
Enquanto o frango cozinha ponha o 
ruibarbo e a água numa panela de aço 
limpa.
Cozinhe em fogo médio por 5 minutos. 
Misture mel no ruibarbo.
Numa tigela pequena, dissolva o amido 
de milho em água fria e misture com o 
ruibarbo. Cozinhe por 1 minuto.
Adicione o licor de laranja, o suco de lima 
mexendo o molho para misturar.
Coloque os peitos de frango numa 
travessa e sirva com o molho.



Chutney de Ruibarbo

Ingredientes

• 150g de ruibarbo em cubos
• 2 pimentas sem semente
• 1 maçã
• 120g de açúcar
• 1 colher (chá) de sal
• Condimentos a gosto

Como fazer

Corte o ruibarbo em comprimentos de 
1cm (1/2polegada) e triture a maçã.
Retire as sementes e pique finamente a 
pimenta.
Coloque todos os ingredientes em uma 
panela e leve para ferver, mexendo até 
que o açúcar se dissolva.
Cozinhe em fogo baixo, sem tampa, por 
20 minutos, mexendo de vez em quando 
para evitar que a mistura grude no fundo.
Prove e ajuste o tempero, adicionando 
mais açúcar, sal ou pimenta se necessário.
Coloque o chutney quente em potes de 
vidro limpos ou, se você puder mantê-lo 
por mais de algumas semanas, em potes 
esterilizados quentes.
Mantenha em local fresco e escuro ou, 
depois de aberto, na geladeira.

Obs.: Em 2-3 semanas o sabor fica mais 
saliente.
Serve muito bem com carne de avestruz 
ou de porco.



Sobremesas



Morangos Marinados em Espuma de 
Ruibarbo

Ingredientes

• 400g de ruibarbo
• 1 colher (sopa) açúcar de baunilha
• 2 colheres de sopa de suco de limão
• 50ml de vinho branco
• 50g de açúcar
• 500g de morango
• 70g de açúcar de confeiteiro
• 3 claras de ovo
• Erva-cidreira

Como fazer

Lave o ruibarbo, corte em pedaços 
pequenos (não descasque) e deixe 
escorrer todo o líquido.
Coloque o açúcar de baunilha, o suco de 
limão e os pedaços de ruibarbo em uma 
panela com uma tampa fechada, leve 
para ferver por 10 minutos, mexendo de 
vez em quando para não grudar no fundo 
da panela. Cozinhe até que o ruibarbo 
pareça um purê. Deixe esfriar.
Coloque o vinho branco e o açúcar em 
uma panela pequena e deixe ferver por 
3-4 minutos sem a tampa. 
Lave os morangos, corte em fatias e 
deixe escorrer um pouquinho. Acrescente 
os morangos em calda, deixe cozinhar 
até que o morango amoleça e crie 
consistência próxima de geleia. Leve à 
geladeira.
Bata as claras em neve com o açúcar de 
confeiteiro em uma tigela por 6 minutos.
Quando o ruibarbo estiver frio, misture 
delicadamente as claras em neve.
Coloque na taça a calda de morangos, a 
espuma feita com as claras em neve e o 
purê de ruibarbo e vá intercalando.
Use morangos ou raspa de limão para 
decorar. Leve à geladeira e sirva gelado.



Brownies de Ruibarbo

Ingredientes

• 2 copos (350g) de ruibarbo em cubos 
finos
• 1/2 copo (113g) de manteiga sem sal
• 1/4 copo (45g) mini lascas de chocolate 
• 1 1/2 copo (300g) de açúcar granulado
• 2 ovos
• 2 colheres (chá) extrato de baunilha 
• 1/2 copo (63g) de cacau em pó
• 1 copo (125g) de farinha de trigo
• 1/2 colher (chá) de sal

Como fazer

Preaqueça o forno a 180ºC.
Em uma panela, adicione a manteiga e o 
ruibarbo e cozinhe até derreter a manteiga.
Adicione as gotas de chocolate e retire 
imediatamente do fogo. Mexa até derreter 
as gotas de chocolate.
Em uma tigela separada, misture os ovos, 
o açúcar e a baunilha. Adicione uma 
colher de sopa da mistura de ruibarbo à 
mistura de ovos para temperar.
Agora adicione a mistura de ovo quente à 
panela de ruibarbo e misture bem.
Adicione o cacau, a farinha e o sal e 
misture.
Asse por 25-35 minutos em uma forma 
de 20 cm x 20 cm, ou até que um 
palito saia com uma migalha mínima 
(aproximadamente por 30 minutos).
Sirva com sorvete de creme.



Calda de Ruibarbo com Mel para Iogurte

Ingredientes

• 250g de ruibarbo
• 3 colheres (sopa) de mel
• 100g de açúcar
• 3 unidades de anis estrelado

Como fazer

Coloque todos os ingredientes na panela, 
leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 
20 minutos.
Espere esfriar, coloque a calda no fundo 
da taça e complete com o iogurte natural.



Panacotta

Ingredientes

Panacotta
• 500ml de creme de leite fresco
• 200ml de leite
• 140g de açúcar
• 8g de folhas de gelatina
• 1 fava de baunilha (ou uma bela colher 
de chá de essência)

Compota de Ruibarbo
• 250g de ruibarbo cortado em cubos
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 115g de vinho espumante ou 
champagne ou cava
• 10g de gengibre ralado
• 2 paus de canela

Como fazer

Panacotta
Coloque a gelatina de molho em uma bacia 
grande de água fria durante 8 minutos. 
Aqueça o leite numa panela a fogo baixo 
sem ferver. Tire do fogo e acrescente a 
gelatina espremida para retirar o excesso 
de líquido e reserve.
Aqueça o creme de leite, o açúcar e as 
sementes da baunilha ou a essência numa 
panela em fogo médio mexendo sempre 
até ferver. Tire do fogo, misture o leite e 
despeje em quatro forminhas individuais. 
Leve à geladeira por ao menos 2 horas.

Compota
Coloque tudo na panela e cozinhe por 15 
a 20 minutos até reduzir. Coloque em um 
vidro e deixe esfriar fora da geladeira.
Mergulhe as forminhas de Panacotta 
em água quente para desenformá-las 
facilmente. Coloque uma colher de sopa 
da compota ao lado da Panacotta para 
servir.



Calda de Ruibarbo com Morangos para 
Sorvete

Ingredientes

• 300g de ruibarbo em cubos
• 250g de morango
• 300g de açúcar
• 70ml de vinho de tinto
• Condimentos

Como fazer

Coloque todos os ingredientes numa 
panela e leve ao fogo. 
Deixe cozinhar por aproximadamente 30 
minutos.
Sirva com sorvete.



Picolé de Ruibarbo

Ingredientes

• 1kg de ruibarbo
• 1/2 xícara de água
• 1/4 xícara de açúcar
• 1 fava de baunilha
• 2 colheres de chá de raspas de limão  
  siciliano
• 1/3 xícara de kirsch
Calda simples
• 2/3 xícara de água
• 2/3 xícara de açúcar

Como fazer

Base de ruibarbo
Corte o ruibarbo em cubos de apro-
ximadamente 3-4 cm. 
Coloque numa panela de fundo grosso com 
a água, o açúcar, as raspas de uma fava de 
baunilha e as raspas de limão.
Cozinhe em fogo médio até que o ruibarbo 
desmanche e a mistura fique como um 
purê consistente (de 10-15 minutos).
Deixe esfriar. 
Junte o kirsch.
Calda simples
Leve ao fogo o açúcar e a água. 
Quando ferver, diminua o fogo para médio 

e deixe cozinhar até que o açúcar se 
dissolva completamente e o líquido fique 
transparente. Retire do fogo e deixe esfriar.
Misture a base de ruibarbo com a calda 
simples. 
Despeje a massa em forminhas para picolé.
Se suas forminhas permitirem que você 
ponha o palito ou já vêm com uma base 
de palito plástico, coloque e leve para o 
freezer por 6 horas. Se não, leve a forminha 
cheia, coberta com papel alumínio ao 
freezer por 1-2h (o picolé deve estar 
levemente durinho) e então insira o palito. 
Deixe congelar por mais 4h. 

Dicas

Para desenformar o picolé, mergulhe a 
forminha em água fervendo por 5 segundos 
(não deixe a água tocar a massa) e vá 
forçando levemente o palito até soltar.
Embrulhe os picolés em saquinhos e leve 
de volta ao freezer os que não vão ser 
consumidos de imediato.
A adição de uma bebida alcoólica ao 
picolé, além de dar um toque interessante 
e especial, altera o ponto de congelamento, 
deixando o picolé mais cremoso. No 
entanto, não exceda 20% do volume total 
(por exemplo, se no total você tem 750 ml 
de picolé, sua bebida não pode ter passado 
de 150ml), caso contrário, o picolé ficará 
mole e não desenformará corretamente.



Compota/calda de Ruibarbo para servir com sorvete, 
iogurte, brownie ou bebidas

Compota de Ruibarbo

Esta é uma receita muito simples. Você vai precisar de talos de ruibarbo, e 
também pode usar casca de limão para fazer a compota de ruibarbo mais 
perfumada.

Ingredientes

• 400g de talos de ruibarbo 
• 3 litros de água purificada
• Casca de limão
• Açúcar a gosto

Como fazer

Lave e corte os talos de ruibarbo em 
cubos de 3cm. 
Prepare as raspas de limão para compota.
Ferva a água em uma panela. 
Acrescente o ruibarbo e o açúcar e deixe 
ferver por cerca de 15 minutos. 
Coloque as raspas de limão numa panela 
e cubra com uma tampa.



Compota de Ruibarbo “Raisin-lemon”

Para esta receita é melhor utilizar passas de cor clara para que a compota de 
ruibarbo se torne uma cor clara suave. Você também pode usar limão, para 
fortalecer a nota azeda na compota. 

Ingredientes

• 300g de passas
• 300g de talos de ruibarbo cortados em 
cubos
• 1 limão de tamanho médio
• 3 litros de água mineral
• Açúcar a gosto

Como fazer

Prepare as passas enxaguando-as várias 
vezes sob água corrente.
Lave e descasque os talos de ruibarbo, 
corte em pequenos cubos.
Lave o limão e corte em cubos com a 
casca.
Ferva a água em uma panela e adicione o 
açúcar.
Assim que a água na panela ferver, 
coloque as passas, o ruibarbo, o limão e 
cozinhe por cerca de 20 minutos com a 
panela tampada.

Compota/calda de Ruibarbo para servir com sorvete, 
iogurte, brownie ou bebidas



Compota de Ruibarbo com Tangerina

Esta bebida revigora, tonifica e tem um sabor agradável.

Ingredientes

• 3 tangerinas 
• 400g de ruibarbo 
• 3 litros de água purificada
• Açúcar a gosto
• Folhas de hortelã

Como fazer

Raspe a casca da tangerina e reserve. 
Em seguida, esprema o suco em uma 
panela onde a compota será cozida. 
Descarte o bagaço.
Lave e corte os talos de ruibarbo em 
cubos.
Lave a hortelã e rasgue-a nas folhas.
Ferva em uma panela o suco da tangerina, 
a água e o açúcar.
Coloque o ruibarbo e deixe ferver por 15 
minutos. Nos últimos 3 minutos, adicione 
a hortelã e as raspas de tangerina à 
panela.
Coe a compota de ruibarbo pela gaze, 
deixe esfriar e acrescente suco de 
tangerina a ela.
Após esse período, a compota de ruibarbo 
estará pronta.

Compota/calda de Ruibarbo para servir com sorvete, 
iogurte, brownie ou bebidas



Compota de Ruibarbo com Cerejas

Uma deliciosa bebida de verão certamente agradará a crianças pequenas. 
Para esta compota de ruibarbo, você pode usar qualquer tipo de cereja.

Ingredientes

• 300g de ruibarbo 
• 300g de cerejas doces 
• 3 litros de água purificada 
• Açúcar a gosto

Como fazer

Lave as cerejas e tire as sementes. 
Corte os talos de ruibarbo em cubos. 
Coloque a água para ferver junto com o 
açúcar. Quando a água ferver, acrescente 
o ruibarbo e as cerejas e ferva por cerca 
de 10-15 minutos.  Está pronta!

Compota/calda de Ruibarbo para servir com sorvete, 
iogurte, brownie ou bebidas



Compota de Ruibarbo com Groselhas e 
Maçãs

Outra variação de compota de ruibarbo. Fica deliciosa, perfumada e com 
agradável tom roxo.

Ingredientes

• 300g de ruibarbo
• 2 pedaços de maçãs frescas 
• 200g de groselhas 
• 3 litros de água purificada 
• Açúcar a gosto

Como fazer

Lave as maçãs, descasque e corte em 
cubos.
Corte os talos de ruibarbo em cubos.
Coloque a água em uma panela, 
acrescente o açúcar e coloque no fogo.
Assim que a água ferver, coloque as 
maçãs, a groselha e o ruibarbo na panela. 
Ferva a compota por cerca de 15 minutos. 
Pronto!

Compota/calda de Ruibarbo para servir com sorvete, 
iogurte, brownie ou bebidas



Drinks



Margarita de Ruibarbo com Morango

Ingredientes

Margarita
• 3 doses de xarope de morango ruibarbo 
refrigerado
• 2 doses de tequila
• 1 dose de suco de limão fresco
• 1 dose triplo sec
• Sal para a borda do copo
• Fatias de limão e morangos fatiados 
para decorar

Xarope
1 xícara de morangos cortados em 
quatro pedaços
1 1/2 xícara de ruibarbo em cubos
1 xícara de açúcar branco granulado
1 xícara de água

Como fazer

Como fazer a margarita
Encha uma coqueteleira com gelo e 
adicione xarope de ruibarbo, tequila, suco 
de limão e agite até esfriar.
Adicione sal em um pequeno prato. 
Mergulhe levemente a borda do seu copo 
de coquetel curto em água e mergulhe-o 
no sal para criar uma borda de sal.
Encha o copo com gelo e despeje a 
margarita no gelo. Decore com fatias de 
limão e morangos fatiados.

Como fazer o xarope 
Adicione todos os ingredientes em uma 
panela e leve ao fogo médio. Deixe ferver 
por cerca de 20 minutos, mexendo a cada 
2 minutos. Tente não esmagar a fruta 
enquanto estiver cozinhando, pois ela 
começará a amolecer. Depois de cozido 
e a mistura ficar com uma cor vermelha 
escura (cerca de 15 minutos), coe em 
uma tigela. Deixe a mistura escorrer por 
alguns minutos sem empurrar a fruta 
pelo filtro.
Depois de coar, deixe esfriar na geladeira.



Gin com Ruibarbo

Ingredientes

• 60ml de gin
• 30ml de suco de limão
• 60ml + 5 ml de xarope de ruibarbo (a 
receita está abaixo)
• 30ml de água com gás com aroma a 
lima ou limão
• Rodelas de lima para decorar

Como fazer

Coloque todos os ingredientes numa 
coqueteleira cheia de gelo e agite 
vigorosamente durante 30 segundos. 
Despeje para um copo cheio de gelo. 
Finalize com os 5ml de xarope de 
ruibarbo e uma rodela de lima. Se tiver 
licor de ruibarbo, pode juntar 15ml na 
coqueteleira.

Xarope de Ruibarbo
Ingredientes

• 4 talos de ruibarbo cortados em rodelas
• 235ml de mel
• 235ml de água

Como fazer

Coloque todos os ingredientes numa 
panela média e leve ao fogo (médio-alto). 
Depois de levantar fervura, baixe o fogo, 
tampe, e deixe em fogo brando durante 
15 a 20 minutos. Mexa várias vezes.
Passe por uma peneira ou por um 
passador para uma taça, usando uma 
colher para pressionar o ruibarbo para 
extrair o máximo de líquido possível. 
Deixe esfriar e mantenha na geladeira.



Bellini de Ruibarbo

Ingredientes

• 300g de ruibarbo limpo e fatiado 
finamente
• 75g de açúcar
• 1 garrafa de champagne prosecco ou 
algum vinho espumante

Como fazer

Coloque o ruibarbo, o açúcar e 2 colheres 
(sopa) de água em uma panela pequena.
Tampe, deixe ferver e cozinhe em fogo 
brando por 2 minutos.
Retire a tampa e cozinhe por mais alguns 
minutos, mexendo ocasionalmente, até 
obter uma consistência de geleia.
Bata no liquidificador até que fique com 
densidade de purê.
Deixe-o esfriar, mexa de novo e divida 
entre 6 taças.
Adicione o prosecco ou champagne, 
mexendo sempre com uma colher longa, 
até completar 3/4 de cada uma delas.
Para finalizar, você pode despejar um 
pouco de bolhas de espumante por cima 
e servir.
Perfeito como aperitivo geladíssimo em 
dias quentes.



Xarope de Ruibarbo

Ingredientes

• 4 talos de ruibarbo cortados em rodelas
• 235ml de mel
• 235ml de água

Como fazer

Coloque todos os ingredientes numa 
panela média e leve ao fogo (médio-alto). 
Depois de levantar fervura, baixe o fogo, 
tampe, e deixe em fogo brando durante 
15 a 20 minutos. Mexa várias vezes.
Passe por uma peneira ou por um 
passador para uma taça, usando uma 
colher para pressionar o ruibarbo para 
extrair o máximo de líquido possível. 
Deixe esfriar e mantenha na geladeira.



Drink de Espumante com Ruibarbo e 
Água de Rosas

Ingredientes

• Xarope de ruibarbo com água de 
rosas (receita abaixo)
• Espumante
• Lavanda seca e pétalas de rosa para 
decorar

Como fazer

Coloque 1 colher de sopa de xarope 
de ruibarbo em taças de champanhe. 
Preencha com espumante gelado.
Enfeite com as com flores secas.

Xarope de Ruibarbo
Ingredientes

• 4 talos de ruibarbo cortados em rodelas
• 235ml de mel
• 235ml de água

Como fazer

Coloque todos os ingredientes numa 
panela média e leve ao fogo (médio-alto). 
Depois de levantar fervura, baixe o fogo, 
tampe, e deixe em fogo brando durante 
15 a 20 minutos. Mexa várias vezes.
Passe por uma peneira ou por um 
passador para uma taça, usando uma 
colher para pressionar o ruibarbo para 
extrair o máximo de líquido possível. 
Deixe esfriar e mantenha na geladeira.



Ruibarbo com Espuma de Morango

Ingredientes

• 700g de talos finos de ruibarbo
• 1 fava de baunilha
• 150ml de vinho branco
• 3-4 colheres (sopa) de açúcar
• 400g de morangos
• 2 colheres (sopa) de licor de laranja
• 1 colher (sopa) de açúcar de confeiteiro

Como fazer

Lave o ruibarbo, corte as pontas e retire a 
pele fina.
Corte em pedaços de aproximadamente 
3cm.
Faça um corte longitudinal na fava de 
baunilha e raspe a polpa.
Coloque o ruibarbo, a fava e a polpa de 
baunilha, o vinho e o açúcar numa panela 
e deixe levantar fervura.

Tampe a panela e cozinhe o ruibarbo por 
4 ou 5 minutos, sem deixar que amoleça 
demais.
Tire a panela do fogo e deixe esfriar.
Em seguida, leve o ruibarbo à geladeira 
por, no mínimo, 1 hora.
Lave os morangos e reserve 100g para 
decorar.
Limpe os outros 300g e corte-os em 
pedaços.
Coloque os pedaços de morango, o licor 
de laranja e o açúcar de confeiteiro num 
copo medidor.
Coloque o ruibarbo sem a fava de baunilha 
em 4 tigelas pequenas.
Bata os pedaços de morango com um mixer 
até formar uma espuma na superfície.
Coloque a calda de morango sobre o 
ruibarbo.
Enfeite com os morangos reservados e 
sirva imediatamente.



Xarope de Ruibarbo com água de rosas

Ingredientes

• 2 xícaras (chá) de ruibarbo cortado 
(2 talos grandes)
• 1 1/2 colher (chá) de lavanda seca
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 2 xícaras (chá) de água
• 1 colher (chá) de água de rosas

Como fazer

Em uma panela pequena, cozinhe o 
ruibarbo com a lavanda em fogo médio-
baixo com o açúcar e a água até ficar 
macio (cerca de 30 minutos).
Coe e deixe reduzir por mais 10 minutos. 
Em seguida, misture a água de rosas. 
Deixe esfriar e guarde em um recipiente 
coberto e na geladeira.
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