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Introdução 

 
Tanto quanto os ingredientes do hambúrguer artesanal, os 

molhos são importantes. Eles dão um sabor ainda mais 

especial aos produtos da sua hamburgueria. Para deixar suas 

receitas de hambúrguer artesanal ainda melhores, decidi incluir 

neste bônus 15 receitas de molhos irresistíveis para que os 

seus clientes fiquem com água na boca! Sem mais delongas, 

vamos as receitas: 

 

 
 
 



 

  



 

 

15 receitas de molhos deliciosos de dar 
água na boca 
01 - Molho Barbecue 

 

Ingredientes: 

• 30g - 2 colheres de sopa picada de salsão fresco 

• 30g - 1/2 xícara de chá de salsinha fresca picada, só as 

folhas 

• 80g - 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo 

• 10g - 1 colher de sopa de curry em pó 

• 170g - 1 unidade pequena de Ketchup Hellmann’s 

https://www.montaencanta.com.br/assim-q-faz-2/como-ter-sempre-em-casa-ervas-frescas/
https://www.montaencanta.com.br/assim-q-faz-2/como-ter-sempre-em-casa-ervas-frescas/


 

 

Como fazer: 

Corte o salsão em tirinhas e depois repique com a faca. 

Até que fique bem picadinho, para sumir mesmo do molho. 

Reserve. 

Retire os talos da salsinha. 

Fique só com as folhas e pique-as finamente, cerca de 1/2 

xícara de chá de salsinha fresca picada, só as folhas 

Em uma panela média, coloque a salsinha picadinha 

Salsão picado e 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo. 

Junte 1 colher de sopa cheia de curry em pó e 1 unidade 

pequena de Ketchup Hellmann’s, 170g. 

Misture os ingredientes, leve essa panela ao fogo baixo, para 

apurar o sabor dos ingredientes e reduzir até engrossar. 

Cerca de 3 a 5 minutos, até que o molho ‘desgrude ‘do fundo 

da panela, exatamente como o ponto de brigadeiro de enrolar. 

Desligue o fogo, coloque-o em um bowl e leve a geladeira para 

esfriar. 

 

 

https://www.montaencanta.com.br/assim-q-faz-2/como-ter-sempre-em-casa-ervas-frescas/
https://www.montaencanta.com.br/brigadeiro/brigadeiro-de-microondas/


 

 

02 - Molho Tártaro 

 

 Ingredientes 

● 1/2 xíc de maionese 

● 3 cl sopa de pepino em conserva picados 

● 2 cl sopa de cebola roxa picada 

● 2 cl sopa de alcaparra 

● 1 cl chá de Suco de limão 

● sal e pimenta do reino a gosto 

Modo de Preparo 

Pique os ingredientes. Misture todos os ingredientes em um 

pote. Sirva com o hambúrguer de camarão ou peixe frito. 

 



 

 

03 - Maionese de leite e remoulade 

 
 

Ingredientes 

Maionese Verde de Leite 

● 1 xíc de leite 

● raspas de limão siciliano 

● 1/2 xíc de salsa e cebolinha 

Molho Remoulade 

● 3/4 xíc de maionese 

● 2 cl sopa de salsa picada 

● 2 cl sopa de alcaparra picadas 



 

 

● 1 cl sopa de vinagre 
● 1 cl sopa de suco de limão 

● 1 cl chá de sal e pimenta do reino a gosto 

Modo de Preparo 

Para a Maionese Verde de Leite Bater o leite no liquidificador 
com raspas de limão, salsa e cebolinha, colocar óleo até 
engrossar. Sal e pimenta a gosto. 

 
Para o Molho Remoulade Em um pote misturar todos os 
ingredientes e colocar sal e pimenta a gosto. 

 

04 - Molho do Big Mac 

 



 

 

Ingredientes 

• 1 colher de sopa de óleo 

• 1/3 de dente de alho amassado 

• 1 colher de sopa de cebola picada 

• 1 colher de café de páprica doce 

• 1 colher de sopa de maionese 

• 1 colher de sopa de catchup 

• 1 colher de sopa de mostarda 

• 1 pitada de açúcar 

• 1 pitada de sal 

 

Modo de preparo 
Em uma frigideira ligada em fogo médio, coloque 1 colher de 

sopa de óleo de soja, acrescente 1/3 de dente de alho 

amassado e deixe até dourar, tomando cuidado para o alho 

não escurecer, pois pode amargar o molho. Junte e refogue 1 

colher de sopa de cebola ralada.  

 

Deixe fritar por 2 minutos até a cebola murchar e ficar 

translúcida. Acrescente 1 colher de café de páprica doce e 

deixe fritar por 1 minutinho para acentuar a cor e o sabor. 

Desligue o fogo. Acrescente a maionese, o catchup e a 

mostarda. Tempere com 1 pitadinha de sal e 1 de açúcar. 



 

 

Misture. Deixe na geladeira até a hora de servir. 

 
05 - Molho cremoso de abacate 

 
 

Ingredientes 

• 2 avocados pequenos sem casca e caroço amassados 

grosseiramente 



 

 

• 1/4 de xícara (de chá) de azeite 

• 1/2 limão 

• 1 colher (de sopa) de mostarda amarela 

• Sal e pimenta para temperar 

• alho e cebolinha opcional. 

 

Modo de preparo 
Coloque todos os ingredientes (exceto a cebolinha) no 

liquidificador ou em um copo de mixer e batata até que todos 

os ingredientes estejam bem misturados e sem pedaços de 

nenhum ingrediente. Decore com a cebolinha fatiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

06 - Molho de alho 

 
Ingredientes: 

• 3 dentes de alho sem casca 
• 1/2 xícara (chá) de leite 
• 250ml de azeite ou óleo 
• Sal a gosto 

Modo de preparo: 

Bata no liquidificador o alho, o leite e vá acrescentando o azeite 

até ficar firme e cremoso tipo maionese. Retire do liquidificador 

e tempere com sal. 



 

 

07 - Maionese Caseira 

 

Ingredientes: 

• 1 xícara (chá) de leite gelado 

• 1 xícara (chá) de azeite 

• 1 colher (sopa) de suco de limão 

• 2 ovos cozidos picados 

• Sal a gosto 

Modo de preparo: 

Bata no liquidificador o leite gelado, o azeite e o suco de limão. 



 

 

Junte os ovos, sem parar de bater até ficar com consistência de 

maionese ou até que o liquidificador batendo não consiga 

misturar mais o azeite e fique sobre a maionese. Tempere com 

sal e conserve na geladeira. 

08 - Molho de mostarda e mel 

 

 

Ingredientes: 

• 1 pote de iogurte grego tradicional (200g) 

• 3 colheres (sopa) de vinagre branco 



 

 

• 1 colher (sopa) de mostarda amarela 

• 2 colheres (sopa) de mel 

• 2 colheres (sopa) de azeite 

• 1 colher (chá) de sal 

Modo de preparo: 

Despeje todos os ingredientes do molho em um vidro com 

tampa e agite vigorosamente até ficar homogêneo. Utilize em 

seguida ou mantenha na geladeira por até 3 dias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

09 - Molho Rosé Especial 

 

Ingredientes 

• 3 colheres (sopa) de folhas de manjericão fresco picado 

• 1/2 xícara (chá) de queijo mussarela ralada 

• Folhas de manjericão para decorar 

• Molho branco 

• 2 colheres (sopa) de manteiga 

• 2 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo 

• 2 xícaras (chá) de leite 

• Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada ralada a gosto 



 

 

• 1 xícara (chá) de creme de leite 

• Molho vermelho 

• 2 colheres (sopa) de azeite 

• 4 colheres (sopa) de cebola picada 

• 1 dente de alho picado 

• 5 tomates maduros picados 

• 1/2 xícara (chá) de extrato de tomate 

• 1/2 colher (chá) de açúcar 

• Sal e pimenta-do-reino a gosto 

Modo de preparo 

Prepare o molho branco, derretendo a manteiga em uma 

panela. Polvilhe a farinha e frite, mexendo sempre por 2 

minutos em fogo médio. Tire do fogo e despeje o leite, aos 

poucos, mexendo com um batedor manual para não empelotar. 

Volte ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Tempere 

com sal, pimenta e noz-moscada, adicione o creme de leite e 

reserve. Para o molho vermelho, aqueça o azeite em uma 

panela e refogue a cebola e o alho até dourar em fogo médio.  

Despeje o tomate, o extrato, o açúcar, sal e pimenta e cozinhe, 

em fogo baixo mexendo sempre por 10 minutos ou até apurar. 

Acrescente o molho branco e o manjericão, misture bem, 



 

 

desligue e reserve. Cozinhe o macarrão conforme as instruções 

da embalagem até que fique al dente, escorra e coloque em 

uma travessa média. Despeje o molho quente sobre massa 

cozida, polvilhe com mussarela e decore com folhas de 

manjericão. Sirva. 

10 - Molho de azeitona 

 

Ingredientes: 

• 1 colher (sopa) de azeite ou óleo 

• 1/2 cebola pequena picada 

• 1 dente de alho picado 

• 1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes e pretas picadas 



 

 

• 4 colheres (sopa) de maionese 

• Sal e pimenta-do-reino a gosto 

• 3 colheres (sopa) de salsa picada 

Modo de preparo: 

Aqueça o azeite em uma panela, em fogo médio e refogue a 

cebola e o alho por 2 minutos. Adicione a azeitona e cozinhe 

por 2 minutos. Tire do fogo e deixe amornar. Misture a 

maionese, tempere com sal, pimenta e salsa e sirva em 

seguida, acompanhado de lombo fatiado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 - Molho picante com creme de cebola 

 

Ingredientes  

• 3 colheres de sopa de creme de cebola Qualitá  

• 1 xícara de ketchup 

• 1 xícara de mostarda 

• 1 ½ xícara de maionese 

• 1 colher de sobremesa de páprica picante 

• ervas finas a gosto. 

 

Modo de preparo 
Para preparar, você só precisa colocar todos os ingredientes no 

liquidificador e bater bem. Depois, coloque o molho em um pote 

e leve à geladeira. Esse molho fica perfeito com hambúrguer de 



 

 

carne, frango ou até opções vegetarianas. Fica a dica! 

 

12 - Molho Cheddar 

 
Ingredientes: 

• 1/2 colher (de sopa) de manteiga (10g); 
• 1/2 cebola picada (70g); 
• 1 xícara de creme de leite fresco (240ml); 
• 1 pacote de queijo cheddar em fatias ou ralado (160g); 
• Pimenta do reino a gosto. 

Modo de preparo: 

Primeiramente, coloque a manteiga na panela e espere 

derreter. Posteriormente, acrescente a cebola e deixe fritar em 

fogo baixo até dourar. Em seguida, adicione o creme de leite 

fresco e deixe ferver. Depois de ferver, acrescente o queijo 



 

 

cheddar e mexa até dissolver no creme de leite. Adicione 

pimenta do reino a gosto e deixe ferver um pouco até 

engrossar. 

13 - Ketchup Caseiro 

 
 
Ingredientes 
 
● 1 lata de extrato de tomate (350 g) + a metade da medida 

de vinagre 

● 2 colheres (sopa) de açúcar 

● 1 colher (chá) de sal 

● 1 colher (chá) de molho de pimenta 

Modo de preparo 



 

 

Misture bem os ingredientes e utilize ou conserve na geladeira 

em pote fechado.  

Dica: Se preferir mais picante, adicione 1 pimenta-malagueta 

pequena bem amassada. 

14 - Maionese de alho 

 

Ingredientes 

● 300 g de maionese caseira (receita no site) 

● 2 dentes de alho sem o miolo 

● Sal e pimenta-do-reino a gosto 

● 1 colher (sopa) de suco de limão 

 



 

 

Modo de preparo 

Bata os ingredientes no liquidificador até incorporar e conserve 

na geladeira. Utilize em saladas, hambúrgueres, cachorros-

quentes e o que mais desejar. 

 

15 - Molho chimichurri light 

 
Ingredientes 

● 1 litro de vinagre de maçã 

● Suco de 3 limões 

● 1 xícara (café) de pimenta calabresa 

● 1 xícara (chá) de azeite de oliva 

● Dentes de 2 cabeças de alho laminados 

● 1 colher (sopa) de sal 



 

 

● 2 xícaras (chá) de salsinha picada 

● 2 colheres (sopa) de orégano 

 

Modo de preparo 
Misture bem os ingredientes, deixando as ervas para o fim 

(pode usar ervas frescas ou secas). Transfira para um pote 

com tampa e deixe na geladeira por 24 horas para apurar. 

Sirva com carnes assadas ou grelhadas, churrasco, 

hambúrgueres, salada etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 

 

Conclusão 
 

Pratique cada uma dessas receitas e disponibilize para o 

público. Você pode fazer uma pesquisa com os clientes sobre 

cada um dos molhos ou até mesmo oferecer um momento de 

degustação, desde que isso não cause prejuízos ao financeiro 

do seu negócio. 

 

Avalie bem todas as possibilidades que você tem em 

mãos e saiba que uma hamburgueria não é feita só de 

hambúrgueres, mas de molhos, pois eles dão um sabor ainda 

mais especial ao produto! 
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