
Árvores de Natal comestíveis
A árvore de natal comestível é uma opção criativa para surpreender os familiares no dia

25 de dezembro. Esse enfeite pode ser montado com diferentes alimentos, como frutas,
legumes, doces e frios.

No final da festa de natal, todos os convidados podem saborear os ingredientes da árvo-
re comestível!

Árvore com frios
Enquanto a ceia não é servi-

da, você pode montar uma tá-
bua de frios em formato de ár-
vore de natal para servir os con-
vidados. Providencie pedaci-
nhos de queijo, tomatinho e sal-
sa. O resultado é um adorno
bonito e saboroso.

Árvore de morango
e chocolate

Usando um cone de isopor,
você irá fixar com palito os mo-
rangos. As frutas devem, de pre-
ferência, ter o mesmo formato. 
Em seguida, banhe a sua árvo-
re comestível com chocolate ao
leite derretido.

Árvore de salada
A árvore de natal pode servir

de inspiração para decorar o pra-
to de salada de cada convidado
para a ceia. Você pode montar
uma composição criativa com
pepino, pimentão verde, azeito-
na preta, azeitona verde e toma-
tinhos.

Árvore de sushi
Se a sua ceia vai ter um car-

dápio oriental, então nada melhor
do que montar uma pequena ár-
vore com sushis para decorar a
mesa. Esses bolinhos são feitos
com arroz temperado, algas, le-
gumes e algum tipo de peixe.

Árvore de trufas
O chocolate não é uma ex-

clusividade da páscoa, ele
também tem espaço no natal.
Inspire-se na imagem acima
para fazer uma árvore comes-
tível com trufas.

Árvore de jujubas
A sua ceia de natal terá

muitas crianças? Então nada
melhor do que montar árvores
de jujubas para decorar a
mesa. Esses enfeites são ale-
gres, divertidos e saborosos.

Final de ano é sinônimo de casa cheia.
Para receber visitas, é importante deixar
a casa pronta. Se você não tem um quar-
to de visitas, um sofá cama em um lugar
mais privativo já quebra um galhão.

E já que o clima é natalino, explore as
cores vermelho e verde no quarto de vi-

Arrumando a casa para o Natal
sitas para criar uma atmosfera festiva e
calorosa no espaço. Enfeites natalinos
também vão bem, mas cuide com os ex-
cessos. Uma bandeja com água e biscoi-
tinhos, ou mesmo um pote cheio de ba-
las são formas de dizer “boas-vindas” a
seu convidado.


