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SUGESTÃO 1: ADAMUS Pack Especial 
Natal 
ADAMUS, O Presente Mais Desejado Deste Natal!  

O Pack especial Natal Adamus é o presente ideal se quiser surpreender e marcar pela diferença. 

Composto por 1 garrafa Adamus Dry Gin Biológico 70cl, 2 copos Adamus Dry Gin e 2 Bases de copos 

em cortiça 100% natural, é um produto de edição limitada e especial para esta época! 

Adquira já o seu em https://adamus.pt/collections/adamus-gin/products/christmas-special-pack   

 
 

  

https://adamus.pt/collections/adamus-gin/products/christmas-special-pack
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SUGESTÃO 2: RECEITAS DE NATAL 
GRADUVA 
Graduva revela-lhe uma receita saudável e deliciosa para este natal: Bolachas natalícias de gengibre, 

canela. De fácil preparação, é ideal para fazer em família, com os mais novos! 

Ingredientes: 

– 220 gr de farinha de aveia 

– 60 gr de amêndoas cruas 

– 150 gr de tâmaras 

– 45 ml de Graduva Óleo de Abacate 

– 80 ml de leite vegetal a gosto 

– 1 colher de sopa de canela em pó 

– 2 colheres de chá de gengibre em pó 

– 1 colher de chá de fermento 

 Modo de preparação: 

– Pré-aqueça o forno a 180º; 

– Num liquidificador triture todos os ingredientes a cima até obter uma massa maleável; 

– Coloque a massa entre duas folhas de papel vegetal e estique-a bem com a ajuda de um rolo 

da massa; 

– Seguidamente, corte a massa com as formas natalícias que mais gosta e leve ao forno por 20 

minutos até ficarem douradas; 

– Deixe arrefecer completamente e delicie-se! 

Mais receitas em www.graduva.com  

 
 

https://graduva.com/product-category/abacate/
http://www.graduva.com/
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SUGESTÃO 3: REAL GINJA D’ÓBIDOS 
 
Sabia que…Real Ginja d’Óbidos é a receita original de licor de ginja elaborado em Óbidos pela Dona 

Maria Francisca de Saboya, rainha de Portugal, em 1677?  A sua receita está reproduzida na “Real 

Ginja d’Óbidos”, com a permissão da CASA REAL PORTUGUESA. 

 
O TRADICIONAL LICOR DE GINJA NA SOCIEDADE E CULTURA PORTUGUESA  

 
Uma das características socioculturais do Real Licor de ginja era a transmissão familiar a que estava 

sujeita. Quase todos nós tínhamos – ou ainda temos – alguém na família que tem em casa o licor 

Real Ginja d’Óbidos, passado de pais para filhos. Fazia parte da tradição familiar uma “ginjinha”. Era 

um hábito ancestral, enraizado na memória das famílias. Assim, o Real Licor de ginja é um legado, 

um conhecimento adquirido e transmitido de geração em geração, contribuindo para manter coesa 

a família e a sua história. 

 
Sugestão de consumo:  

Todo o rei tem uma rainha a seu lado! Este ano acompanhe o Bolo Rei com a Real Ginja d’Óbidos. 

Uma combinação digna da realeza! 
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SUGESTÃO 4: BORLIDO Espumante Bruto  
Fundada em 1933, as Caves Borlido são uma das mais antigas produtoras de espumante de Portugal. 

Elaborado segundo o método clássico com estágio em caves subterrâneas, este espumante 

apresenta uma bolha fina e aroma frutado. 
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SUGESTÃO 5: Ponche Albergaria   
O Ponche Albergaria é um licor tradicional produzido a partir de ervas e especiarias. Uma bebida 

naturalmente festiva, é o acompanhamento ideal para os doces de natal. Para os dias mais frios, 

aqueça um bocadinho o ponche (sem deixar ferver), e delicie-se!  

 

 
 


