
Professora 
Nanda 
Linford 

 

 

 
 

 

   



                                                       Formação 

 

Olá, sou Nanda Linford uma apaixonada por confeitaria, confisserie  e tudo que 
denominamos  gastronomia. 
Estudei alta gastronomia, tenho formação de base em Confeitaria, Estudei sobre 
Entremet, Glaçagem e flocagem, tenho formação Internacional em Suggar  flowers e Tall 
Cake, estudei a arte dos Macarons e ganashes diferenciadas para estes.  
Estudei sobre cheesecakes e também finalizações de sobremesas empratadas. 
Estudei alguns tipos de comida Tex Mex, tortas montadas em sucrée, brisée e sablée e as 
tipo verrines.  
Trabalho com eventos, encomendas, ministro aulas pontuais e pertinentes. 
E as novidades nunca param, um clássico é um classico mas sempre temos que nos reciclar 
por isso costumo dizer que sou uma estudante continua de Gastronomia de um modo 
geral. 
 



 
Fraisier 

 

A Fraisier foi criada na década de 60 pelo chef Lenôtre, na época era feita com uma base de 

genôise verde, coloração adquirida porque era feita com pistache, acrescida um creme á la 

vannille (creme de baunilha) e uma camada de marzipã por cima e os morangos na 

circunferência da torta e no topo. 

 Hoje há varioções da base, pode-se usar a genôise de baunilha, chocolate, avelã, biscuits 

de vários sabores, pode usar uma ou duas camadas de pão de ló também. 

O creme também pode haver variações como creme   mousseline, creme de patissiere e 

suas variações como legère e diplomata. Podemos adicionar queijos como mascarpone e 

cream cheese nos cremes para deixa a torta mais ricas e saborosas. 

O Marzipã também pode ser substituído por gelatina, geleias ou a torta pode ser coberta 

por mais uma camada de massa. 

Por fim, frutas para embelezar a Fraisier , hoje em dia ainda  usa-se morangos. Mas 

podemos usar Kiwi, manga, pêssegos e deixa-la a nosso gosto e paladar. 



 

 

 

 

 
Receita 

 

 

Receita Fraisier 

*Creme Diplomata de Cream cheese: 

Em uma panela leve ao fogo o leite e as sementes da baunilha juntamente com a fava, 

deixe ferver. 

Em um bowl coloque as gemas, amido e açúcar misturar bem, verta o leite fervido sobre a 

mistura de gema, misture bem e volte a panela em fogo médio. Mexer até que espesse, e 



ao espessar mexa mais um minuto, desligue o fogo. Agregue a gelatina hidratada, misture 

bem ao creme e coloque em um recipiente com plástico PVC em contato. Leve a geladeira 

até que esfrie. 

Depois de fria bata o creme na batedeira para que volte a textura cremosa, agregue o 

cream cheese e misture ambos, adicionar ao creme também o chantilly batido com 

baunilha. Reserve 

(Se desejar adoçar o chantilly utilize 15g de açúcar). 

 

 

*Biscuit de Amêndoas: 

Bata as claras e o trimoline em ponto de neve. A parte misture e peneire a farinha de 

amêndoas e o açúcar refinado. Verta as claras sobre a farinha em duas etapas misture bem 

para homogeneizar, passa para um aro 18 cm, ou placa com tapete de silicone ou papel 

manteiga e asse em forno pré 180 graus por 15 cm ou até que doure e seque. (Faça o teste 

do palito). 

*Calda De Destilado: 

Leve ao fogo a água o açúcar e o destilado escolhido (eu usei o kirsch). Deixe ferver e 

reserve a geladeira até o momento de usar. 

*Gelatina: 

Misture ao pó de gelatina escolhida, 150ml de água quente, e dilua-a, acrescente a água 

fria e reserve em temperatura ambiente até o momento de usar. 

*Montagem: 

Coloque a massa de biscuit no prato aonde será servida a torta. Coloque  o aro de volta e 

adicione o  acetato, com a ajuda de um pincel, molhe o biscuit com a calda de destilado, 

distribua os morangos em toda a circunferência do aro grudado no acetato e sem espaço 



entre eles, coloque o creme em um saco de confeitar e distribua-o  por todo o espaço  da 

torta até que cubra os morangos. Alise o creme com uma espátula e leve para firmar por 2 

horas. Passado este tempo adicione a gelatina com calma e leveza, leve novamente para 

geladeira por mais 6 horas (SIM ESTA É UMA TORTA QUE SE PREPARA COM 

ANTECEDENCIA A DATA A SER SERVIDA). Depois de pronta retire o aro, o acetato e 

decore com frutas e flores. Sirva gelada. 

Agradeço a todos por estarem conosco aqui na Expo Cake Brasil Online e desde já 

desejando saúde e um ótimo final de ano a todos. 

Obrigada e bom proveito desta torta deliciosa aos olhos e ao paladar. 

Nanda Linford 

 

 


