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VERSÁTIL E 
SOFISTICADA  
Carne de porco ganha espaço na 
alta gastronomia com receitas 
elaboradas e muito sabor

EXPLORE A 
CARNE SUÍNA
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S uculenta, macia, saudável e muito saborosa. A car-
ne suína entrou na moda, ganhou os circuitos de 
gastronomia mais badalados e foi alçada a prato 

gourmet nos últimos anos. Com a chegada das festas de 
fim de ano, quando lombos, pernis e tênderes ficam ainda 
mais em evidência, esta edição traz receitas dedicadas 
exclusivamente a este tema. 
Desde a bochecha até o joelho, o porco se revela uma car-
ne democrática e muito versátil, surpreendendo com 
suas diferentes texturas e sabores. Pode apostar, você vai 
fazer uma refeição completa, da entrada à sobremesa –
sim, isto é possível!– sem cair na mesmice. 
Da costelinha com molho agridoce ao cheesecake de 
chocolate com farofa de bacon, passando pelo clássico 
pernil de fim de ano até o novíssimo corte de picanha      
suína (que já disputa espaço nas prateleiras com a versão 
bovina), nesta edição você encontrará receitas que vão 
das mais básicas até as assinadas por chefs renomados.

Boas festas e boa leitura! 

Equipe Angeloni

EDITORIAL

Todo o sabor  
da carne suína
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FLÁVIO MIYAMURA
Com passagens por renomados restaurantes paulistanos, 

como D.O.M e Eñe, o chef hoje comanda o restaurante Miya, 

também em São Paulo, que atualmente figura no guia Michelin 

na categoria Bib Gourmand. Com vários prêmios no currículo,  

tanto de melhor chef quanto de restaurante, aqui ele ensina a 

receita da barriga de porco com purê de castanhas portuguesas.

Confira a versão para tablets da Revista Gastronomia Angeloni
O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas plataformas IOS e Android

ANA BEATRIZ DIAS 
Apaixonada por gastronomia desde pequena, tentou  

a carreira de economista, mas a paixão falou mais alto. Divide 

um apreço especial pelas culinárias latino-americana, 

espanhola e francesa. É sócia-proprietária e também chefia  

a cozinha do Blú Bistrô, em São Paulo, desde 2014. É dela  

a receita da bochecha ao vinho com chips de batata-doce. 

MANU BUFFARA
A chef paranaense tem se destacado no cenário nacional entre a nova 

geração da gastronomia contemporânea. Depois de estagiar em alguns 

dos mais prestigiados restaurantes do mundo, como o Noma, na 

Dinamarca, ela abriu o seu próprio restaurante: o Manu, em Curitiba,  

onde serve pratos contemporâneos com ingredientes bem brasileiros. 

Nesta edição, ensina o preparo do leitão à pururuca. 

NOSSAS LOJAS
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TUBARÃO – Av. Expedicionário José Pedro
Coelho, 1120, Centro, CEP 88704-201,
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Design e funcionalidade

O conjunto de panelas Soluzione é produzido com alumínio injetado e 
revestimento cerâmico, que ajuda a manter a umidade dos alimen-
tos. Isso permite um cozimento com pouca gordura, mais rápido e 
eficiente. As alças em inox, com revestimento de silicone, proporcio-
nam maior conforto na hora de segurar. Práticas, duradouras e fá-
ceis de lavar, elas também podem ir ao fogão de indução.

Toque americano

O molho para carne Barbecue, da Mas-
terfoods, tem sabor defumado e levemen-
te picante e é inspirado em uma receita ti-
picamente norte-americana. É ideal para 
carnes de churrasco, mas também fica 
ótimo como molho em grelhados e sandu-
íches. Já vem pronto para uso e um pote 
pode acompanhar até 350 g de carne. Fica 
perfeito para acompanhar uma costeli-
nha suína, por exemplo.

Estilo e eficiência na cozinha 

Considerada um ícone de design, a Stand Mixer da KitchenAid 
é um centro culinário com mais de 10 acessórios diferentes que 
podem ser adquiridos separadamente e entregar novas funcio-
nalidades ao produto. Com um motor potente e corpo robusto 
em metal, além das 10 velocidades e 3 batedores inclusos, ofe-
rece resultados ágeis e possibilita transformar qualquer ingre-
diente em um prato surpreendente. 

ENCONTRE
NO ANGELONI

Os melhores produtos para facilitar  
seu dia a dia e levar mais sabor  
e conforto para a sua cozinha

ÍCONE MUNDIAL

ACESSÓRIOS 

TEMPERO

WWW.ANGELONI.COM.BR
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Conheça toda a versatilidade  
da carne suína e prepare receitas  

diferenciadas e saborosas

A HORA E A VEZ  
DO PORCO

Antes pouco valorizada,  
a carne de porco desfruta do status  

de queridinha entre chefs e gourmets

A carne de porco nunca esteve tão em alta. Restaurantes temá-
ticos, livros dedicados ao tema, pratos premiados… e não é 
difícil entender o motivo. Versátil, suculento e saboroso, o por-

co é aproveitado do começo ao fim. Iguarias como bochechas e joelho, 
por exemplo, são a base de pratos conhecidos mundialmente, como o 
guanciale italiano e o eisbein alemão. 
Por aqui, um dos responsáveis por alçar a carne suína ao estrelato é o 
chef Jefferson Rueda, do restaurante A Casa do Porco (SP). “Nossa pro-
posta é acabar com o preconceito contra o porco. Preparamos comida 
simples, mas de qualidade. Muitas para se comer com a mão”, conta. 
Esse preconceito ao qual se refere Rueda se deve ao fato de que, apesar 
de ser uma das mais consumidas no mundo, a carne de porco ainda 
enfrenta resistência por causa de mitos antigos, relacionados a sua 
baixa qualidade. Atualmente, temos uma carne mais saudável, que 
segue rígidos padrões de controle em sua produção. 
E por que comer carne de porco? Cortes como o filé, o lombo e o pernil 
são ricos em nutrientes e têm pouca gordura. A carne suína é rica em 
ferro e vitaminas A e C e tem ainda alto teor de selênio e potássio. Ela 
é suculenta e absorve com facilidade os temperos, não necessitando 
longo tempo de preparo. 
Tão importante quanto a escolha da receita é conhecer os cortes dis-
poníveis, para selecionar a peça indicada para cada preparo (veja ao 
lado). As próximas páginas estão recheadas com dicas para deixar 
sua receita perfeita. Bom apetite!

RAIO-X DO PORCO

Fonte: “Pig - O Livro da Carne de Porco”, de Johnnie Mountain; Prazeres da Mesa - Edição Festival Suíno no Ponto; Gonzalo Barquero, da Manejo de Fauna

DICAS

Como escolher
Identifique a origem da carne e se tem 

selos da inspeção sanitária. A carne 

fresca é seca, sem presença de água. 

Deve ter textura firme e coloração 

uniforme, sem manchas

Como armazenar
Guarde a peça na gaveta de 

carnes ou na prateleira inferior da 

geladeira, em um prato protegido 

por um plástico folgado ou 

papel-alumínio

Como conservar
A carne fresca deve ser embalada 

em plástico-filme e mantida em 

recipiente hermeticamente 

fechado antes de ser congelada

Pa
let
a

COSTELINHA 
Carne magra, mas muito  
saborosa, em função da gordura 
externa proveniente da paleta
Ideal para: assados na  
grelha, no forno e frituras

COPA 
Também conhecida  
como copa-lombo, é um  
corte muito saboroso, 
pois a carne vem entre-
meada por gordura 
Ideal para:  preparos  
rápidos na grelha, cozidos

PALETA 
Por sua característica 
fibrosa e presença  
de gordura, é indicada  
para preparos lentos
Ideal para: cozimentos, 
assados, churrascos 

FILÉ/PICANHA 
Enquanto o filé vem da parte 
interna do lombo, a picanha 
vem do pernil. As duas são 
carnes magras e tenras
Ideal para: bifes e meda-
lhões, churrasco, grelhado 

LOMBO 
É uma carne mais magra 
e possui sabor sutil, sendo 
muitas vezes preparada  
recheada, para enriquecer 
seu sabor  
Ideal para: preparo em peça 
inteira (em temperaturas ele-
vadas), recheada ou em cubos

BARRIGA 
Carne bastante gordurosa, mas 
com camadas bem definidas que, 
em um preparo perfeito, resulta  
em combinação de diferentes  
texturas e sabores 
 Ideal para: cozidos  
ou no forno e braseados

PERNIL 
É uma carne musculosa e magra, 
vendida inteira ou desossada.  
É uma carne firme, que não  
costuma se desmanchar  
 Ideal para: assados,  
cozidos, ensopados

Como explorar melhor cada corte 
e as técnicas mais adequadas

Per
nil

Lombo

Costela
Barriga

FiléCopa
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A NOVA PICANHA
A peça suína com crosta de ervas  
e mostarda em grãos brilha na  
companhia do cuscuz marroquino

Picanha suína com mostarda e ervas frescas
(rende 4 porções)

Ingredientes 
Para a picanha
3 colheres (sopa) de  

mostarda Dijon l'ancienne  

(com grãos de mostarda) 

2 colheres (sopa) de folhas

de alecrim picadas

2 colheres (sopa) de folhas

de tomilho fresco

1 colher (chá) de sal

1 clara de ovo

1 peça de picanha suína

 

Preparando a picanha
Em uma tigela, misture a mostarda, as ervas, o sal e a clara de ovo. Passe 

a mistura sobre a picanha e leve ao forno preaquecido em temperatura 

média. Asse por 1 hora, ou até a crosta firmar e o centro estar cozido. 

Preparando o cuscuz
Enquanto a picanha assa, prepare o cuscuz. Ferva o caldo de vegetais 

em uma panela. Desligue o fogo, acrescente o cuscuz e deixe tampado 

por uns 5 minutos para hidratar. Em uma frigideira seca, doure as 

amêndoas picadas. Junte as amêndoas ao cuscuz, tempere com sal e 

pimenta e sirva com a picanha. 

CARNE TENRA 
A picanha suína é um corte relativamente 
novo, sendo retirado da alcatra do pernil. 
Como se trata de uma carne de interior magro 
e com aparência mais branca, mas muito 
boa para o preparo de assados e grelhados, 
criamos essa crosta de ervas preparada com 
mostarda Dijon em grãos. Ela vai fornecer 
sabor e aroma à carne, além de formar uma 
capa que evita que a carne perca seu suco 
durante o tempo de forno.

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Estampa Reserva Cabernet Sauvignon
Origem: Chile
Cor: vermelho intenso
Aroma: notas de ameixas,  
eucalipto e especiarias
Paladar: taninos redondos,  
com final de boca persistente

PICANHA SUÍNA  
COM CROSTA DE ERVAS  

E MOSTARDA
Segredo da receita
O cuscuz Trevijano é um 
ótimo acompanhamento 
para a picanha 

Para o cuscuz
2 xícaras (chá) de caldo de vegetais

2 xícaras (chá) de cuscuz 

marroquino

1 xícara (chá) de amêndoas picadas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

©
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C
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PRONTO PARA A FESTA
Um pernil assado é sempre motivo  
de festa, e este tem um gostinho 
especial graças à sua marinada

PERNIL MARINADO 
COM ALHO E ALECRIM

TAÇAS DE COBRE E GUARDANAPO, DIVINO ESPAÇO 
FRUTEIRAS BRANCAS, IDEIA ÚNICA
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BEM ACOMPANHADO
O festejado pernil vem embalado para festa  
e ganha acompanhamento de perfumadas  
lentilhas, que têm tudo a ver com o fim do ano

Pernil assado com lentilhas e uvas-passas
(rende de 8 a 10 porções)

Preparando o pernil
Em um saco plástico grande de uso culinário, coloque o pernil, o alho pi-

cado, o alecrim, o vinho, as folhas de louro e os grãos de pimenta. Deixe 

marinando em geladeira por pelo menos 12 horas. Na hora de assar, retire 

o pernil e coloque em uma assadeira grande. Reserve o líquido da marina-

da. À parte, misture o extrato de tomate, o molho inglês, o sal e o azeite e 

unte o pernil com esta mistura. Asse em forno preaquecido em temperatu-

ra alta por 30 minutos e, em seguida, baixe para a temperatura média, dei-

xando por mais 30 minutos para cada quilo de carne. Quando o pernil es-

tiver dourado por fora e cozido até o centro, retire da assadeira e reserve. 

Coloque a assadeira sobre a boca do fogão e ligue em fogo baixo. Espalhe 

Ingredientes
Para o pernil
1 pernil suíno 

2 cabeças de alho 

1 ramo de alecrim 

1 garrafa de vinho branco seco 

5 folhas de louro 

2 colheres (sopa) de  

pimenta-do-reino em grãos

2 colheres (sopa)  

de extrato de tomate

4 colheres (sopa) de molho inglês

1 colher (chá) de sal 

3 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de farinha de trigo 

Segredo da receita
O molho inglês Kenko é ideal 
para a marinada do pernil 

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Chianti Poggio Al Casone
Origem: Toscana - Itália 
Cor: vermelho rubi brilhante 
Aroma: especiarias,  
com notas de frutas vermelhas
Paladar: taninos presentes e macios

Para a lentilha
500 g de lentilhas verdes secas

500 ml de caldo de legumes

1 colher (sopa) de manteiga 

1 cebola picada

2 dentes de alho 

100 g de bacon ou panceta picados 

½ xícara (chá) de uvas-passas

½ xícara (chá) de  

castanha de caju picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

½ xícara (chá)  

de cheiro-verde picado 

a farinha por cima do fundo da assadeira e adicione 

o líquido da marinada. Mexa, raspando o fundo da 

assadeira e formando um molho. Deixe ferver leve-

mente, até adquir consistência e, se necessário, ajus-

te o sal. Sirva este molho com o pernil. 

Preparando a lentilha
Em uma panela grande, coloque as lentilhas secas e 

o caldo de legumes. Cozinhe em fogo alto por 20 mi-

nutos, ou até as lentilhas ficarem macias. Escorra e 

reserve. Em outra panela, derreta a manteiga e adi-

cione a cebola, o alho e o bacon. Quando começar a 

dourar, junte a lentilha, as uvas-passas e a castanha 

de caju. Ajuste o sal e a pimenta, desligue o fogo e 

adicione o cheiro-verde. Sirva com o pernil. 
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GOSTINHO MINEIRO
Um pão crocante e gostoso,  
com sabor pronunciado, que  
dispensa acompanhamentos

Pão de torresmo
(rende 1 pão)

Ingredientes
400 g de barriga de porco 

Óleo vegetal para fritar

15g de fermento biológico

1 xícara (chá) de leite morno 

1 colher (sobremesa) de açúcar

1 kg de farinha de trigo 

2 ovos

Sal a gosto

1 gema para pincelar

Preparo
Corte a barriga de porco em cubos pequenos e frite no óleo bem quente até 

ficar bem tostadinho. Escorra e reserve. Dissolva o fermento no leite morno 

e junte o açúcar. Deixe descansar por 15 minutos, ou até borbulhar. Reserve. 

Em uma tigela, coloque metade da farinha. Adicione os ovos, o leite com 

fermento e o sal. Sove a massa, acrescentando mais farinha se necessário, 

até ela não grudar mais nos dedos e ficar lisa. Acrescente o torresmo à mas-

sa (o ideal é que os quadradinhos fiquem bem pequenos) e acomode em 

uma tigela. Deixe descansando até crescer e dobrar de volume. Retire da ti-

gela, molde no formato desejado e coloque em uma forma. Pincele com a 

gema e asse em forno preaquecido em temperatura alta até dourar. 

TENTAÇÃO CASEIRA
Quem resiste ao cheirinho de um pão caseiro? 
Esse alimento básico ganha em aroma  
e sabor com a adição de outros ingredientes 
em sua massa, como o torresmo. É importan-
te que a barriga seja previamente frita, a fim 
de que ela  reduza o excesso de gordura e para 
que possa oferecer o melhor do seu sabor.  
Um pão tão gostoso que nem necessita de 
acompanhamentos, além de um bom cafezi-
nho passado na hora. Combinação irresistível.

SEM DESPERDÍCIO
Pães caseiros costumam ter prazo de validade 
menor em função da ausência de conservan-
tes. Por isso, é importante mantê-los protegi-
dos, em uma embalagem vedada e em local 
fresco. Guardar em ambiente refrigerado 
também costuma prolongar a vida dos pães. 
Depois, basta aquecê-los rapidamente no for-
no para recuperar sua maciez original. Se os 
pães começarem a ressecar, corte-os em finas 
fatias e faça torradas.

PÃO DE 
TORRESMO Segredo da receita

Utilize o fermento biológico 
Fleischmann em lata 



22 23GASTRONOMIA • • Nov/Dez 2016 GASTRONOMIA • • Nov/Dez 2016

ENTRADA CURINGA 
Sabe aquelas receitas que quebram o 
maior galho quando chegam amigos 
de surpresa na sua casa e você precisa 
improvisar um aperitivo? Esse brie com 
bacon caramelizado é perfeito para essas 
ocasiões: gostoso, fácil de ser feito e tem 
um visual belíssimo. Ele pode ser acompa-
nhado por torradinhas, bolachas salgadas, 
grissinis e pão sueco. E faz par perfeito com 
um encorpado vinho branco, que vai har-
monizar com o sabor potente da receita.

DELÍCIA CREMOSA
O sabor intenso e o visual tentador  
fazem dessa receita, com queijo  
brie e bacon, uma entradinha irresistível

Brie assado com bacon caramelizado
(rende 1 porção aperitivo)

Preparo
Comece preparando o bacon caramelizado. Em uma frigideira larga, 

derreta a manteiga e acrescente as cebolas, o bacon, o açúcar e o sal. 

Mantenha em fogo baixo e mexa de vez em quando. Cozinhe deste 

modo até que as cebolas e o bacon dourem. Reserve. Prepare o brie 

passando no ovo batido e, em seguida, na farinha. Coloque em uma 

assadeira com papel-manteiga e asse em forno preaquecido em tem-

peratura alta por 10 minutos. Retire e sirva imediatamente com o ba-

con caramelizado por cima.

Ingredientes
2 colheres (sopa) de manteiga 

3 cebolas fatiadas

100 g de bacon em cubos

1 colher (chá) de açúcar

½ colher (chá) de sal 

1 peça de queijo brie 

1 ovo batido 

1 xícara (chá) de farinha  

de rosca ou panko

BRIE ASSADO 
COM BACON 

CARAMELIZADO

GUARDANAPO, ROUPA DE MESA

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Lawson's Dry Hills Sauvignon Blanc 
Origem: Nova Zelândia
Cor: verde brilhante
Aroma: maracujá, com  
pequenas notas vegetais
Paladar: agradável,  
seco com boa acidez

Segredo da receita
O queijo brie São
Vicente vai muito 
bem nessa receita
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CHEESECAKE DIFERENTÃO
Uma sobremesa nada tradicional,  
que vai agradar quem gosta  
de bacon, chocolate e cerveja

Cheesecake de bacon com chocolate e cerveja 
(rende cerca de 10 fatias)

Ingredientes
Para a massa
1 pacote de cookies integrais 

2 colheres (sopa) de manteiga em 

temperatura ambiente

2 colheres (sopa) de açúcar 

Para o recheio
1 xícara (chá) de cerveja tipo porter

200 g de chocolate amargo  

600 g de cream cheese

1 xícara de açúcar 

3 ovos 

4 colheres (sopa) de chocolate em pó 

4 colheres (sopa) de bacon frito,  

em cubos pequenos 

Preparando a massa
Unte uma forma média de cheesecake (com abertura lateral). Bata os 

cookies no liquidificador, fazendo uma farofa. Misture com a manteiga 

amolecida e com o açúcar e forre o fundo da forma untada. Deixe na gela-

deira enquanto prepara o recheio. 

Preparando o recheio
Em uma panela, coloque a cerveja e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo 

até o chocolate derreter. Reserve. Na batedeira, coloque o cream cheese e o açú-

car e bata até homogeneizar. Adicione os ovos, batendo um por vez até misturar 

bem cada um. Adicione o chocolate derretido com cerveja, o chocolate em pó e 

o bacon frito. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno (preaquecido em 

temperatura média) para assar por 45 minutos, ou até firmar no centro. Retire 

do forno e deixe esfriar. Mantenha em geladeira até a hora de servir. 

Preparando a calda
Derreta o chocolate em banha-maria e adicione o creme de leite, mexendo 

bem. Deixe resfriar por alguns minutos e sirva sobre o cheesecake. Finalize 

espalhando alguns cubos de bacon fritos sobre o cheesecake.

Para a calda
200 g de chocolate amargo

150 ml de creme de leite

2 colheres (sopa) de bacon frito,  

em cubos pequenos

COMBINAÇÃO INUSITADA  
Cheesecake é uma sobremesa clássica adorada 
por muita gente. Mas essa versão, com bacon, 
chocolate e cerveja, surpreende pela combinação 
de ingredientes nada convencionais. A cerveja 
tipo porter, mais forte e escura, confere amargor 
e ao mesmo tempo leveza ao creme, além das 
notas de caramelo e chocolate, típicas desse esti-
lo. Os cubinhos crocantes de bacon arrematam a 
sobremesa com brilho, crocância e sabor.

INOVE NA MASSA
Quer valorizar a massa e obter mais textura e 
sabor? Você pode brincar com o sabor do bis-
coito. Cookies com uvas-passas podem trazer 
um sabor mais frutado, enquanto um com 
castanhas pode resultar em uma massa mais 
crocante. Também é possível aromatizar essa 
massa utilizando açúcar com baunilha, ou 
ainda especiarias, como anis ou canela em pó. 
Mas, se optar por elas, utilize com parcimônia, 
para não roubar a cena.

CHEESECAKE DE BACON 
COM CHOCOLATE  

E CERVEJA
Segredo da receita
O chocolate Hachez Cocoa 
D’Arriba 88% Cacau 
incrementa a calda  

VASOS, IDEIA ÚNICA GUARDANAPO, DIVINO ESPAÇO
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ARROZ COM ESTILO
Como transformar uma receita aparentemente 
trivial na estrela do jantar? Aposte em ingredientes 
sofisticados e em uma apresentação caprichada

Arroz de linguiça com costelinha
(rende 2 porções)

Ingredientes 
2 colheres (sopa) de azeite

100 g de linguiça com erva-doce

5 g de alho cru

15 ml de jerez

110 g de arroz

50 g de grão-de-bico 

60 g de tomate em cubinhos

300 ml de caldo de carne

70 g de costelinha de porco

Sal e pimenta dedo-de-moça a gosto

Salsinha e cebolinha a gosto

5 g de alho frito

Azeite extravigem para finalizar

Preparo 
Aqueça o azeite em uma panela e refogue a linguiça no alho cru. Adi-

cione o jerez e o arroz, em seguida, acrescente o grão-de-bico, o toma-

te e o caldo de carne. Coloque a costelinha e finalize com sal e pimen-

ta e leve ao forno por 25 minutos a 220 ºC, ou até os grãos estarem 

cozidos. Finalize a apresentação com salsinha, cebolinha, alho frito e 

azeite extravirgem.

RELEITURA DE UM CLÁSSICO
Não se deixe enganar pela simplicidade 
do nome. Esse prato eleva o trivial arroz 
de linguiça a um novo patamar com a 
utilização do jerez (um vinho espanhol 
encorpado), do grão-de-bico e da linguiça 
com erva-doce, que confere um sabor 
todo especial à receita. 

À MODA ESPANHOLA
Para dias festivos, você pode preparar a 
receita em uma paellera ou em um tacho 
de fundo raso, aumentando a quantidade 
dos ingredientes proporcionalmente. O 
processo é praticamente o mesmo, apenas 
o caldo de carne deve ser acrescentado 
por último. O cozimento deve ser feito em 
fogo baixo, para evitar que o caldo seque 
com o arroz ainda cru. A apresentação 
será um ponto alto com esse preparo!

GUARDANAPO, DIVINO ESPAÇO BOWLS DE COBRE, LS SELECTION VASOS AZUIS, IDEIA ÚNICA

ARROZ DE LINGUIÇA 
COM COSTELINHA

Attimo

Segredo da receita
O grão-de-bico Yoki dá 
mais sabor à receita
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SALADA COMPLETA  
Quem disse que não dá para fazer salada com 
carne de porco? Dá sim, especialmente com o 
filé mignon, que é uma carne magra e muito 
saudável, perfeita para esse preparo. O uso 
do óleo de gergelim e do molho de soja dão o 
toque oriental à salada, enquanto a erva-doce 
e o broto de feijão garantem o frescor. O amen-
doim entra na finalização, proporcionando um 
contraste de texturas que enriquece o prato. 
Sem falar que essa salada é uma refeição 
completa e muito rica em nutrientes, pois com-
bina a carne com legumes e vegetais.

FRESCOR DO ORIENTE
Uma salada surpreendente, que alia o contraste  
de sabores e texturas ao uso do filé mignon  
suíno, que tem poucas calorias e gorduras

Salada asiática com mignon suíno
(rende 4 porções)

Preparo
Em uma frigideira, aqueça o óleo de gergelim. Doure as tiras de carne 

no óleo e tempere com a pimenta e o molho de soja. Reserve. Em uma 

tigela, misture as cenouras raladas, a erva-doce, o broto de feijão e a 

alface. À parte, misture os ingredientes do molho e despeje sobre a 

salada. Por último, acrescente a carne e o amendoim e sirva.

Ingredientes
Para a salada 
1 colher (sopa) de óleo  

de gergelim torrado

400 g de mignon suíno,  

cortado em tiras finas 

1 colher (chá) de pimenta calabresa 

2 colheres (sopa) de molho de soja

2 cenouras raladas 

1 bulbo de erva-doce picado 

2 xícaras (chá) de broto de feijão 

SALADA DE 
MIGNON SUÍNO

2 xícaras (chá) de alface frissé 

½ xícara (chá) de amendoim  

torrado sem casca

Para o molho 
Suco de 1 laranja

1 colher (sopa) de gengibre ralado 

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) de óleo de coco 

Sal a gosto

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Prosecco Italiano Col de L'utia Extra Dry 
Origem: Itália
Cor: verde brilhante
Aroma: frutas brancas, como peras
Paladar: boa acidez

PRATO RETANGULAR, IDEIA ÚNICA GUARDANAPOS, ROUPA DE MESA

Segredo da receita
O molho de soja Sakura 
Premium é ideal para o filé
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CROCÂNCIA MÁXIMA
A crosta crocante e a suculência da carne 
garantem todo o sabor desta clássica receita

LEITÃO  
À PURURUCA 

chef Manu Buffara
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PORCO REI
O leitão à pururuca é sempre  
o centro das atenções, com sua  
pele crocante e carne suculenta 

Leitão à pururuca
(rende 10 porções)

Preparando o leitão
Divida o leitão ao meio, sem separar as bandas. Corte somente os ossos. 

Elimine a cabeça e os pés (cortando na altura das juntas). Lave o leitão e 

perfure a carne. Em seguida, tempere com o suco de limão e deixe descan-

sar por 10 minutos. Lave-o novamente. Em caso de ter algum pelo no lei-

tão, retire-o com uma faca afiada. Disponha o leitão em uma bandeja, 

com a pele para baixo. Tempere-o com o sal, o açúcar, o alho e as pimen-

tas. Adicione o salsão, o alho-poró, o alho batido, a salsinha, a cebolinha 

e a cebola. Acrescente água suficiente para deixar marinando por 12 ho-

ras. Leve o leitão a uma panela grande, com todos os temperos da mari-

nada, e cozinhe por 40 minutos. A pele do leitão deve ficar para cima, para 

fora da água, para que seja preservada para a pururuca.

Preparando a pururuca
Aqueça o forno a uma temperatura de 200 °C. Retire o leitão da panela, 

sem a marinada, e coloque-o nas grades do forno. Logo abaixo (no fun-

do do forno), coloque uma assadeira com água até a metade, para rece-

ber os respingos de gordura. Mantenha a assadeira sempre com água. 

Deixe o leitão dourar por cerca de 30 a 40 minutos. Aqueça  meio litro de 

óleo, retire o leitão do forno e despeje lentamente sobre toda a pele, com o as-

sado já pronto para formar a pururuca.  Sirva com a couve refogada.

Ingredientes
5 kg de leitão

½ xícara de suco de limão

150 g de sal

80 g de açúcar

1 cabeça de alho

Pimenta-do-reino a gosto

8 unidades de pimenta 

dedo-de-moça (cortadas finas)

DIA DE FESTA
A receita da chef Manu Buffara é perfeita 
para dias festivos. O leitão é preparado sem 
a cabeça e os pés, proporcionando uma 
apresentação mais bonita, na qual o grande 
destaque fica para a pele, pururucada. Uma 
dica preciosa para obter maior crocância é 
aquecer bem meio litro de óleo e despejar 
lentamente sobre toda a pele, com o assado 
já pronto. A pururuca vai se formar instanta-
neamente, como em um passe de mágica. Daí 
é só cortar os pedaços e servir imediatamente. 

2 talos de salsão (cortados finos)

2 unidades de alho-poró  

(cortados finos)

100 g de alho batido

1 maço de salsinha picada

1 maço de cebolinha picada

2 unidades de cebola grande picada

2 l de água

Segredo da receita
O limão espremido 
Cocinero facilita o 
preparo da receita

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Lambrusco Casa Ronaldi Sorbara D.O.C. 
Origem: Sorbara, Itália
Cor: vermelho claro
Aroma: frutas vermelhas
Paladar: seco, com ótimo 
frescor e acidez
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CREMOSO E RECONFORTANTE
Um angu diferente, com textura  
granulosa, é valorizado pelo  
saboroso ragu de linguiça artesanal

Ragu de linguiça com angu
(rende 4 porções)

RAGU DE LINGUIÇA 
COM ANGU

Ingredientes 
Para o ragu de linguiça 
300 g de linguiça toscana 

1 colher (sopa) de azeite

4 dentes de alho picados 

1 lata de tomate pelado 

1 colher (chá) de páprica 

1 colher (chá) de sal 

3 galhos de alecrim 

Preparando o ragu
Corte a linguiça em pedaços grandes e leve à panela com o azeite e o alho. 

Deixe dourar em fogo alto. Quando estiver dourada, despeje todo o conteúdo da 

lata de tomate pelado, a páprica, o sal e o alecrim. Abaixe o fogo, tampe a pa-

nela e cozinhe por 10 minutos. Ajuste o tempero e reserve.

Preparando o angu
Derreta a manteiga em uma panela e adicione a cebola. Mexa por um mi-

nuto e acrescente a quirera. Despeje o caldo de legumes e cozinhe por 15 

minutos, mexendo algumas vezes. Quando a quirera estiver macia, acres-

cente a milharina (ou o fubá) aos poucos e mexa sem parar para não empe-

lotar. Quando começar a espessar, adicione o leite, o requeijão e o queijo. 

Mexa bem, até obter uma textura cremosa. Tempere com o sal e a pimenta 

e sirva na hora com o ragu por cima. 

Para o angu
1 colher (sopa) de manteiga 

1 cebola ralada 

½ xícara (chá) de quirera de milho

500 ml de caldo de legumes

1 xícara (chá) de milharina ou fubá

4 colheres (sopa) de leite

4 colheres (sopa) de requeijão 

1 xícara (chá) de queijo minas 

padrão ralado 

1 colher (chá) de sal

Pimenta-do-reino moída 

 na hora a gosto

MELHOR QUE POLENTA
Se você gosta de polenta cremosa, vai se 
apaixonar por esse angu, preparado com fubá 
e quirera de milho, que confere uma textura 
diferente ao paladar e ainda valoriza o visual 
do prato. A adição de requeijão e queijo minas 
no preparo confere untuosidade, além de 
darem liga ao creme. Sem falar no gostinho 
salgado do queijo. O molho de linguiça pica-
do de maneira mais grosseira também dá um 
toque rústico ao ragu, com bastante corpo ao 
prato. Eta trem bão!

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Jean Bouchard Bourgogne Chardonnay
Origem: Bourgogne - França 
Cor: amarelo brilhante 
Aroma: notas cítricas
Paladar: leve, com acidez  
bem balanceada

Segredo da receita
A milharina Quaker 
incrementa o angu
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MIX INUSITADO
Surpreenda com essas pequenas  
barrinhas de bacon, que oferecem  
sabores intensos, porém deliciosos

Barras de bacon com noz-pecã e cerveja
(rende 10 pedaços)

Ingredientes
Para a massa 
100 g de manteiga

¼ de xícara (chá) de açúcar cristal

¼ de xícara (chá) de açúcar mascavo

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de leite 

½ colher (chá) de sal 

½ colher (chá) de canela em pó 

Para a cobertura
4 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de cerveja tipo stout 

Preparando a massa
Em uma tigela, junte a manteiga em pedaços, os dois tipos de açúcar e a 

farinha. Amasse com um garfo, fazendo uma farofa. Adicione o leite, o sal e 

a canela e misture bem. Forre uma forma retangular pequena com papel- 

manteiga e distribua a massa sobre ela, amassando bem. Asse em forno 

preaquecido em temperatura média por 15 minutos, até secar levemente. 

Retire e deixe esfriar por alguns minutos antes de adicionar a cobertura. 

Preparando a cobertura
Em uma panela, cozinhe a manteiga com a cerveja e os açúcares, deixan-

do ferver até reduzir pela metade. Desligue o fogo e adicione as nozes, os 

ovos, o creme e os temperos. Despeje sobre a massa assada previamente 

e distribua o bacon por cima de tudo. Coloque algumas nozes inteiras 

também. Retorne ao forno e cozinhe por cerca de 20 minutos, ou até a 

cobertura firmar e o bacon dourar. Corte em pedaços retangulares e sirva.

COPOS CAMICADO, PRATO OLARIA PAULISTANA, TALHERES TOK & STOK, XÍCARAS STUDIO HELOISA GALVÃO

BARRAS DE BACON 
COM NOZ-PECÃ  

E CERVEJA

1 xícara (chá) de  

açúcar mascavo 

1 xícara (chá) de açúcar cristal 

2 xícaras (chá) de noz-pecã 

picada (reserve algumas inteiras)

3 ovos

½ xícara (chá) de creme de leite 

½ colher (chá) de cravo em pó

½ colher (chá) de  

cardamomo em pó 

200 g de bacon picadinho

Segredo da receita
A cerveja Guinness dá 
mais sabor às barrinhas 
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VERSÁTIL E SABOROSO
O lombo tem seu sabor realçado pelo 
uso da laranja e do toque de cachaça  
nesta receita bem brasileira 

Lombo marinado na cachaça com molho de laranja
(rende 6 porções)

Ingredientes
1 peça de lombo (aproximadamente 700 g)

1 cebola ralada 

2 colheres (sopa) de pimenta rosa 

2 dentes de alho picados 

1 xícara (chá) de cachaça 

2 xícaras (chá) de suco de laranja 

2 colheres (sopa) de azeite 

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de caldo de carne

2 colheres (sopa) de amido de milho

Folhas de sálvia a gosto

Rodelas de laranja grelhadas e folhas verdes para decorar

Preparo
Em um refratário, coloque o lombo, a cebola, a pimenta, o alho, a cachaça 

e o suco de laranja e cubra. Deixe marinando da noite para o dia (ou por pelo  

menos 4 horas) em geladeira. Retire o lombo da marinada, reservando o lí-

quido. Disponha o lombo em uma assadeira e unte a superfície da carne 

com azeite e tempere com sal. Asse em forno preaquecido em temperatura 

média por cerca de 1 hora, ou até a carne estar cozida no centro. Em uma 

panela, aqueça o líquido que restou da marinada. Acrescente o caldo de 

carne e deixe ferver. Dilua o amido de milho em um pouco de água e junte à 

panela. Mexa bem até o molho ficar cremoso. Ajuste o sal. Sirva o lombo 

assado com o molho, as folhas verdes e as rodelas de laranja grelhadas.

DUPLA AFINADA
Cachaça e frutas cítricas, como a laranja, 
formam uma combinação tão perfeita que 
já rendeu até caipirinha –e das boas. Nesta 
receita, a fruta confere o toque cítrico à mari-
nada, enquanto a cachaça envolve todos os 
condimentos, ajudando a carne a absorver 
os temperos. A pimenta rosa oferece mais 
aroma que picância, além do bonito visual 
na finalização com o molho. 

TEMPO DE DESCANSO
Terminado o tempo de forno, deixe o lombo 
descansar por um período de 5 a 10 minutos 
em local protegido do vento. Isso vai permitir 
que a carne se estabilize e os sucos se redis-
tribuam dentro da peça, amaciando a carne. 
Se você fatiar a carne antes desse período, ela 
vai perder parte do seu líquido e, consequen-
temente, do seu sabor.

LOMBO  
NA CACHAÇA  

COM LARANJA

GUARDANAPO, DIVINO ESPAÇO VASO DE COBRE, LS SELECTION PORTA-VELAS, IDEIA ÚNICA

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
El Miracle Music Rose 
Origem: Espanha
Cor: rosa brilhante, com  
borbulhas finas e constantes
Aroma: frutas frescas
Paladar: espuma leve,  
acompanhada de excelente acidez

Segredo da receita
A pimenta rosa Chelli dá 
um toque especial ao prato 
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MARINADA MULTIFUNCIONAL  
O lombo é uma carne magra e, por isso mesmo, perfeita para esse modo 

de preparo. Quanto mais tempo você deixá-la marinando, mais o sabor 

ficará impregnado na carne. Além disso, esse líquido vai ajudar a deixar 

a carne mais úmida e suculenta, mesmo depois de assada. Na hora de 

servir, regue a carne com o molho: isso valoriza o sabor final.

TRUQUE DE CHEF
Um dos truques para obter um lombo macio e suculento e evitar que 

ele fique ressecado é selar a carne antes de levá-la ao forno. Pegue uma 

panela de ferro (ou qualquer outra de fundo grosso) e aqueça bem. Adi-

cione um fio de azeite e coloque o lombo, virando-o de todos os lados 

para selar a carne, impedindo que ela perca seu suco durante a cocção. 

Só então transfira para a assadeira, regue com o azeite e leve ao forno.

TRUQUE DE CHEF 2
Outra vantagem de selar a carne previamente é aquela crosta que se 

forma na panela, que pode ser usada para enriquecer o molho final, que 

será feito com a marinada. Não lave essa panela depois de selar a carne 

e utilize-a para esquentar a marinada e preparar o molho. O resultado 

será um caldo com sabor mais complexo, graças ao “queimadinho” que 

fica no fundo da panela.

DICAS

A pimenta rosa oferece mais aroma  
do que picância à carne, além do apelo 
visual na finalização com o molho

O molho de laranja deve ser 
adicionado ao fim do preparo, 
depois que a carne estiver fatiada, 
para valorizar o sabor 

Essa receita é ideal para ser apreciada em uma 
reunião de família ou entre amigos, seja em 
um almoço de fim de semana, seja em uma 
data especial, como o Ano-Novo ou mesmo 
a noite de Natal. É um prato convival muito 
saboroso e com pouca gordura, marcado 
pelas notas cítricas e pelo toque da cachaça, 
que foge do lugar-comum das receitas mais 
tradicionais do fim do ano. Por isso mesmo, ela 
pode ser acompanhada por sucos, drinques, 
como caipirinhas, ou um festivo champanhe.

TOQUE TROPICAL

PREPARO: 2 HORAS   
(+12 horas de marinada)

©
IS

TO
C

KP
H

O
TO

©
IS

TO
C

KP
H

O
TO

©
IS

TO
C

KP
H

O
TO



42 43GASTRONOMIA • • Nov/Dez 2016 GASTRONOMIA • • Nov/Dez 2016

BONS PRESSÁGIOS
Um ícone das festas de final de ano ganha sabor 
diferenciado com a marinada de espumante e o molho 
de romã, que, para os superticiosos, traz boa sorte

Tender ao molho de espumante e romã
(rende 5 porções)

TENDER AO MOLHO DE 
ESPUMANTE E ROMÃ

Ingredientes 
1 peça de tender bolinha

2 xícaras (chá) de espumante seco 

1 colher (sopa) de tomilho 

2 colheres (sopa) de mel 

1 colher (sopa) de manteiga 

2 colheres (sopa) de cravos-da-índia 

200 ml de suco de cranberry 

200 ml de caldo de carne 

½ colher (sopa) de amido de milho

Sal a gosto 

Pimenta-do-reino a gosto 

1 xícara (chá) de sementes de romã

Preparo
Com uma faca afiada, marque quadrados na superfície do tender. Em um 

saco plástico próprio para alimentos, coloque o tender, o espumante e o to-

milho e deixe marinar por 2 horas em geladeira. Retire o tender da marinada 

e reserve o líquido. Unte o tender com o mel e a manteiga e finque os cravos 

nas marcas de faca. Leve ao forno preaquecido em temperatura média e asse 

por cerca de 35 minutos, ou até dourar por fora e aquecer por dentro. Em uma 

panela, despeje o líquido da marinada, o suco de cranberry e o caldo de car-

ne e leve ao fogo para ferver. Quando estiver fervendo, adicione o amido e 

mexa até espessar. Ajuste o tempero e junte as sementes de romã. Sirva o 

tender fatiado, acompanhado do molho de romã.

TENDER DA SORTE
A presença do tender nas gôndolas anuncia 
a proximidade das festas de fim de ano. Ele é 
sinônimo de comemoração e uma uma base 
versátil, que possibilita variações no preparo. 
Essa receita, com espumante e romã, tem um 
atrativo a mais: para quem acredita em rituais  
na passagem do ano, a romã é considerada 
a fruta da sorte, da prosperidade e do amor, e 
os espumantes são perfeitos para comemorar. 
Ladeado de frutas em uma bandeja decora-
da, torna-se a principal atração da mesa. O 
espumante, que faz parte da marinada, é o 
acompanhamento ideal. Saúde!

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Espumante Rosé Guatambu Brut 
Origem: Brasil 
Cor: rosa brilhante,  
com borbulhas pequenas 
Aroma: intenso, de frutas  
vermelhas com notas florais
Paladar: apresenta espuma  
cremosa e acidez em equilíbrio

Segredo da receita
O néctar de cranberry Ocean Spray 
dá sabor ao molho do tender 

GUARDANAPO, DIVINO ESPAÇO BOWLS DE COBRE, LS SELECTION VASOS AZUIS, IDEIA ÚNICA
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CLÁSSICO REVISITADO
O tradicional picadinho aparece aqui  
preparado com copa-lombo; o resultado  
é um sabor novo e espetacular

Picadinho de copa-lombo
(rende 2 porções)

Ingredientes 
8 colheres (sopa) de azeite extravirgem

1 colher (sopa) de manteiga

250 g de copa-lombo suína (picada em 

cubos bem pequenos na ponta da faca)

Pimenta-do-reino a gosto moída na hora

2 colheres (chá) de colorau

2 colheres (sopa) de cebola picada

Sal a gosto

1 colher (chá) de alho picado

3 colheres (sopa) de tomates picados

Salsinha picada a gosto

½ copo de caldo de legumes

Preparo
Em uma frigideira bem quente, coloque o azeite e a manteiga e deixe 

aquecer bem. Em seguida, coloque a carne e deixe por 6 minutos ou até 

mudar de cor (esbranquiçar) e perder um pouco da água. Tempere com a 

pimenta e o colorau, deixe por mais 2 minutos em fogo alto e, em segui-

da, coloque  a cebola.  Misture bem e acrescente o sal, o alho, os tomates 

e a salsinha. O tomate vai soltar um pouco de caldo, mas, caso precise, 

coloque mais um pouco do caldo de legumes. Deixe cozinhar em fogo 

baixo por mais 7 minutos. Verifique o sal e sirva com arroz branco, salada 

de tomates e minipastéis de queijo.

APOSTA NO NOVO
O chef Carlos Ribeiro, do restaurante Na 
Cozinha, em São Paulo, é famoso por seu 
premiado picadinho. Aqui, ele apresenta sua 
versão preparada com carne suína, que utiliza 
a copa-lombo, corte ainda pouco conhecido. 
"Quando pensei nessa versão com carne de 
porco, pesquisei uma carne que oferecesse 
sabor e maciez, e que não exigisse muito 
tempo no preparo. Por isso, a copa-lombo foi 
perfeita. Ela é muito macia e saborosa, pois 
possui gordura entremeada na carne", conta.

GUARDANAPOS, ROUPA DE MESA PRATO, IDEIA ÚNICA

PICADINHO  
DE COPA-LOMBO

Chef Carlos Ribeiro

Segredo da receita
Utilize o azeite de oliva 
extravirgem Filippo Berio
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TRADIÇÃO ALEMÃ
Joelho de porco é preparado como  
manda a tradição alemã, inclusive  
nos acompanhamentos clássicos

Joelho de porco assado 
(rende 4 porções)

Ingredientes 
1 peça de joelho de porco 

2 colheres (sopa) de colorau

1 buquê garni (ervas como salsa, 

louro e alecrim amarradas)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo 
Em uma panela grande, coloque o joelho, o colorau, o buquê garni, o 

sal e a pimenta-do-reino e cubra com água. Ferva o joelho por aproxi-

madamente 2 horas. Verifique o sabor e a consistência da carne. Caso 

necessário, ferva a carne por mais 10 a 15 minutos. Retire e coloque 

em uma travessa. Asse em um forno a 180 ºC por cerca de 30 minutos, 

para que fique bem crocante. Sirva com mostarda escura e chucrutes. 

CLÁSSICO ALEMÃO 
Segundo o chef e consultor alemão Heiko Gra-
bolle, que vive em Blumenau, o segredo para 
um bom eisbein está na cocção em dois tem-
pos. “Na Alemanha, cozinhamos a peça inteira 
antes de levar ao forno, e utilizamos muitas 
especiarias. Uma vez cozida, a peça deve ser 
levada ao forno para ser finalizada”, conta. O 
forno é importante para deixar o assado com 
a pele crocante. “Um segredo para conseguir 
uma pele tostada e saborosa é regar o joelho 
de vez em quando com o molho, para carame-
lizar um pouco mais”, conta o chef

EM BOA COMPANHIA
Um bom eisbein não pode ser consumido sem 
seus fiéis escudeiros: chucrute (conserva de 
repolho), mostarda e batatas. E, claro, uma 
boa cerveja! Tradicional nas festas dedicadas 
à cerveja, como a Oktoberfest, o eisbein é 
servido com a nossa velha conhecida pilsen. 
Mas uma lager ou mesmo as mais encor-
padas Red Ale ou Munich Dunkel também 
complementam os sabores do prato.

EISBEIN

Chef Heiko Grabolle

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Branco Reguengo de Melgaço
Origem: Portugal
Cor: amarelo brilhante
Aroma: intenso, de frutas 
cítricas e flores
Paladar: apresenta  
grande acidez e elegância

Segredo da receita
O colorau Chelli pode  
ser usado no eisbein 
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TOQUE TAILANDÊS 
Um lombo fatiado com sabor  
marcante, que explora os ingredientes  
da cozinha tailandesa 

Lombo ao molho tailandês
(rende 4 porções)

Ingredientes
Para o lombo 
500 g de lombo de porco,  

cortado em fatias grossas

Suco de 1 limão 

Raspas da casca de 1 limão 

1 colher (sopa) de açúcar mascavo 

2 colheres (sopa) de molho  

de peixe (nampla)

1 colher (sopa) de óleo de gergelim 

1 colher (sopa) de sementes  

de gergelim 

Preparando a carne
Em um refratário, distribua as fatias de lombo. Em uma tigela, misture o 

suco de limão, as raspas, o açúcar, o molho de peixe, o óleo de gergelim e 

as sementes de gergelim. Misture e espalhe sobre as fatias. Tampe e deixe 

marinar por 30 minutos em geladeira. Asse em forno preaquecido em tem-

peratura média por cerca de 20 minutos, ou até dourar levemente. 

Preparando o molho
Limpe o capim-limão, retirando a parte das folhas e separando o centro da 

haste. Prepare o molho batendo todos os ingredientes no liquidificador até fi-

car uma mistura homogênea. Sirva com as fatias de lombo.

Para o molho 
2 hastes de capim-limão

Suco de 1 limão 

2 colheres (sopa) de molho de peixe 

1 colher (sopa) de gengibre ralado 

1 colher (chá) de pimenta 

dedo-de-moça picada 

½ xícara (chá) de coentro picado

CAPIM-SANTO
A carne é, sem dúvida, o ingrediente mais 
importante da receita. Mas é o capim-santo, 
também conhecido como capim-limão, que 
define o caráter desse prato, com seu sabor 
herbáceo e levemente cítrico, perfeito para 
acompanhar a carne suína. O preparo no 
forno é prático e faz dessa receita uma opção 
certeira para refeições despretensiosas, mas 
ainda assim com um toque de sofisticação. 
Deixe para marinar a carne no dia e faça 
o molho na hora de servir, para garantir o 
sabor fresco e a picância correta. 

LOMBO AO 
MOLHO TAILANDÊS

Segredo da receita
O óleo de gergelim 
Hong Kong torrado 
incrementa o molho

GUARDANAPO, DIVINO ESPAÇO
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SABOR BRASILEIRO
Prato traz combinação inusitada  
de carne com compota de frutas,  
com um resultado final surpreendente

Costelinha ao molho de goiabada com pastel de angu
(rende 2 porções)

Ingredientes
Para o molho de goiabada
1 cebola picada

100 g de manteiga

100 ml de molho de soja

200 g de goiabada

Para a costelinha
1 kg de costelinha de porco

1 cebola

200 ml de molho de soja

1 dente de alho

Pimenta-do-reino a gosto

 

Preparando o molho
Em uma panela, coloque a cebola e a  manteiga. Refogue por 5 minutos e acrescen-

te o molho de soja e a goiabada. Misture bem e bata tudo no liquidificador. Reserve. 

Preparando a costelinha  
Bata a cebola com molho de soja, o alho e a pimenta e tempere a costela com 

a mistura. Asse a costelinha por uma hora em forno a 180 °C. Leve o suco que 

ficar na assadeira a uma frigideira e deixe reduzir. Adicione o molho de goia-

bada cremosa e pincele as costelinhas. Retorne ao forno por mais 10 minutos.

 

Preparando o pastel de angu
Em uma panela, doure o alho e acrescente a água, o fubá e o sal. Não deixe a 

água ferver, para não empelotar a massa de angu. Mexa sem parar até obter 

uma massa firme que solte da panela. Espere esfriar e reserve. Para o recheio, 

corte o alecrim e o tomilho em pequenos pedaços e misture bem o requeijão. Abra 

a massa com o auxílio de um rolo. Recheie e feche o pastel. Corte com um 

aro redondo, no formato de meia lua. Frite os pastéis por imersão, no óleo, 

a 150 °C, por 6 minutos. Sirva com a costelinha.

Para o pastel de angu
20 g de alho

100 ml de água

300 g de fubá

5 g de sal

5 g de alecrim

5 g de tomilho

100 g de requeijão de corte

Óleo para fritar

HOMENAGEM A MINAS
A chef Katia Barbosa, do restaurante Acon-
chego Carioca, que tem unidades no Rio e em 
São Paulo, conta que quis homenagear Minas 
Gerais quando criou esse prato. Foi em uma 
mesa de bar de Belo Horizonte, como pede a 
tradição mineira, que a chef teve a ideia de 
preparar uma costelinha de porco com goia-
bada. Mas faltava ainda o acompanhamento. 
Foi quando pensou no pastel de angu, reunin-
do assim três ícones da gastronomia mineira: 
a carne de porco, o doce de goiaba e o angu.

COSTELINHA COM
MOLHO DE GOIABADA

Chef Katia Barbosa 

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Vinho Espumante Rosé Pongrácz 
Origem: África do Sul
Cor: rosa salmão, com  
borbulhas intensas
Aroma: cerejas e especiarias
Paladar: incrivelmente macio,  
com delicada acidez

Segredo da receita
A goiabada cascão  
Zélia dá sabor ao  
molho da costelinha
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ROSQUINHA DEFUMADA
Como melhorar um doce  
tradicional, que já é uma  
delícia? Adicione bacon!

Donuts de bacon
(rende 15 donuts)

Preparo
Misture o leite com o vinagre e deixe descansar por alguns 

minutos para espessar. Em uma batedeira, misture a marga-

rina com o açúcar e o sal. Adicione o ovo e a baunilha. Des-

peje a farinha, a canela e o fermento. Aos poucos, adicione a 

mistura de leite. Bata até homogeneizar. Abra a massa em 

uma superfície enfarinhada e, com um cortador, faça o for-

mato de donuts. Deixe descansar por 10 minutos e depois frite 

cada um em óleo bem quente. Espere esfriar, enrole uma fa-

tia de bacon em cada donut, leve ao forno e deixe dourar. 

Quando os donuts estiverem dourados, cubra com o xarope.

Ingredientes
Para os donuts 
2 xícaras (chá) de leite 

2 colheres (sopa)  

de vinagre de maçã

2 colheres (sopa) de margarina 

½ xícara (chá) de açúcar 

1 pitada de sal

1 ovo 

1 colher (café)  

de extrato de baunilha 

2 xícaras de farinha de trigo 

1 pitada de canela 

½ colher (chá)  

de fermento em pó  

Óleo para fritar 

DONUTS  
DE BACON

Para a cobertura 
200 g de bacon  

em fatias 

4 colheres (sopa)  

de xarope de bordo  

(maple syrup)

Segredo da receita
Use o bacon fatiado Aurora 
para envolver a massa

TAÇA, IDEIA ÚNICA
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COMIDA DE BISTRÔ
As macias e saborosas bochechas  
encontram companhia perfeita na 
dupla batata e batata-doce

Bochecha ao vinho com purê de batata 
e chips de batata-doce (rende 4 porções)

Segredo da receita
A farinha La Molisana 
Sêmola Di Grano Duro 
sela a carne 

Ingredientes
Para a bocheca
100 g de manteiga

1 kg de bochecha bovina 

limpa e cortada ao meio

Farinha de trigo

1 cabeça de alho

2 cebolas médias

200 g de salsão

1 cenoura

1 folha de louro

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

2 l de vinho tinto seco

Preparando a carne
Aqueça a manteiga, passe levemente as bochechas na farinha de trigo e 

sele a carne na manteiga para que forme uma crosta dourada. Adicione as 

bochechas douradas e seladas em uma panela grande com os vegetais, os 

temperos  e o vinho e deixe cozinhar em fogo baixo até que fiquem macias 

(de 5 a 6 horas). Em seguida, coe o caldo e reduza o líquido até que fique 

cremoso. Retorne a carne para o caldo e aqueça tudo. Reserve.

Preparando os chips de batata-doce
Corte as batatas em rodelas em um fatiador de legumes ou com a faca em ti-

rinhas finas. Frite em fogo a 180 oC rapidamente. Elas precisam ficar sequinhas.

Preparando o purê de batatas
Coloque as batatas inteiras e com casca em água fria e leve ao fogo 

até que estejam bem macias. Retire a pele das batatas em água cor-

rente e passe pela peneira ainda quente. Adicione leite, manteiga e sal 

a gosto. Sirva o purê no prato, adicione pedaços de carne, um pouco 

de molho e finalize com os chips.

Para os  chips  
de batata-doce
Batata-doce rosa

Óleo para fritura

Para o purê de batatas
3 kg de batata lisa

200 ml de leite

100 g de manteiga

Sal a gosto

IGUARIA DISPUTADA
A bochecha do porco é uma iguaria cada vez 
mais disputada pelos chefs por seu sabor e 
também pela maciez da carne. Para a chef  
Ana Beatriz Dias, do Blu Bistrô (SP), o segredo 
é selar a carne de forma correta, sem deixar 
que os líquidos saiam na frigideira. “Isso vai 
garantir um sabor intenso para o molho e para  
a carne. A técnica vale para todas as carnes 
em molhos, do picadinho à bolonhesa.”

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Tinto Château Haut Maginet
Origem: Bordeaux - França 
Cor: vermelho rubi 
Aroma: frutas vermelhas
Paladar: taninos leves e macios

BOCHECHA  
AO VINHO

Chef Ana Beatriz Dias*

* A receita foi desenvolvida em parceria com o chef Tomás Peñafiel
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DOCE COMBINAÇÃO 
Um preparo que brinca com o paladar ao  
unir a acidez do aceto com a doçura do mel

Bisteca de porco agridoce com pirão de queijo 
(rende 6 porções)

Preparando a carne
Tempere as bistecas com o suco de limão, o sal grosso e a pimenta. 

Em uma frigideira grande, derreta a manteiga e frite as bistecas, 

virando os lados até dourarem. 

Preparando o molho
Em uma panela, coloque os ingredientes do molho e leve ao fogo. 

Sirva o molho por cima da carne. 

Ingredientes 
Para a bisteca
6 bistecas de porco 

Suco de 1 limão 

1 colher (sopa) de sal grosso

Pimenta-do-reino moída na 

hora a gosto

2 colheres (sopa) de manteiga

Para o molho 

¼ de xícara de aceto balsâmico 

¼ de xícara de mel

Folhas de ½ ramo de tomilho 

2 dentes de alho ralados 

Para o pirão de queijo 
2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola ralada

500 ml de leite integral

⅓ de xícara (chá)  

de farinha de mandioca

200 g de queijo coalho ralado 

em pedaços 

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparando o pirão
Aqueça a manteiga e refogue nela a cebola. Despeje o 

leite e cozinhe em fogo baixo. Quando levantar fervura, 

acrescente a farinha e mexa sem parar até ficar cremo-

so. Acrescente o queijo no final. Tempere com sal e pi-

menta. Sirva quente e, se quiser, leve ao grill para gra-

tinar antes de servir. 

BISTECA COM 
BALSÂMICO E MEL

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Montgras Reserva Chardonnay
Origem: Colchagua - Chile 
Cor: amarelo límpido 
Aroma: frutas maduras,  
com notas de baunilha
Paladar: elegante, com  
um final de boca fresco e delicado

Segredo da receita
O aceto balsâmico 
De Nigris orgânico é 
perfeito para o molho
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RELEITURA FESTIVA
Com execução descomplicada, ingredientes  
nobres e grande apelo visual, receita  
é perfeita para as festas de fim de ano

Barriga de porco com purê de castanha portuguesa
(rende 4 porções)

Ingredientes
Para a barriga
100 g de sal grosso

15 g de páprica picante

15 g de páprica doce

1 kg de barriga de porco

80 g de manteiga sem sal

4 dentes de alho

Para o purê
200 g de castanha portuguesa

1 litro de leite integral

1 pedaço de canela em pau

80 g de açúcar

Preparando a barriga
Misture o sal grosso com a páprica doce e picante e cubra a barriga com essa 

mistura. Deixe por 30 minutos e lave com água para retirar tudo. Tempere com 

a manteiga e o alho e leve ao forno coberto com papel-alumínio a 140 oC por       

2 horas. Depois retire o papel, aumente o forno para 190 oC e deixe até a pele 

dourar. Retire do forno, corte a barriga em quatro quadrados e reserve. 

Preparando o purê
Coloque as castanhas em uma panela alta com o leite, a canela em pau e o 

açúcar. Cozinhe em fogo médio até as castanhas ficarem macias. Leve a um 

processador de alimentos e bata até virar um purê liso e homogêneo. Reserve. 

 

Montagem
Aqueça o purê de castanhas em fogo baixo e, se necessário, acrescente um 

pouco de leite para acertar a textura. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Co-

loque cada pedaço de barriga em um prato, com um pouco do purê, finalize 

com um fio de caldo de carne em cada prato e sirva. 

Para finalizar
Flor de sal e pimenta-do-reino  

a gosto

50 ml de caldo de carne

INSPIRAÇÃO NATALINA
O chef Flávio Miyamura, do restaurante Miya, 
de São Paulo, conta que essa receita foi criada 
há alguns anos, na época do primeiro Natal 
do restaurante. "Estávamos pensando em re-
ceitas festivas, daí veio a ideia de utilizarmos 
a barriga do porco e a castanha portuguesa, 
que são ingredientes bem típicos dessa épo-
ca", conta. Para o chef, o grande diferencial 
está no purê de castanhas, que já é adocicado 
e ainda leva um toque de canela. 

Encontre no Angeloni

Dica do sommelier
Espumante Ruhlmann Boisé  
Des Dés Extra Brut
Origem: França
Cor: amarelo, com borbulhas bem pequenas
Aroma: notas de frutas secas e brioches
Paladar: seco, com bastante volume  
de boca e deliciosa acidez

BARRIGA COM PURÊ 
DE CASTANHAS 
PORTUGUESAS 

Chef Flávio Miyamura 

Segredo da receita
A páprica doce  
Chelli tempera  
a barriga do porco
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DEFUMANDO A CARNE

COPA, COSTELA, BARRIGA,  

LOMBO E JOELHO

Costelinha defumada 

A chef Patrícia Polato, da linguiçaria Real 

Bragança, de São Paulo, dá a receita da 

costelinha defumada, uma das melhores 

carnes para se fazer em casa

Ingredientes
1 peça de 1 kg de costelinha suína  

(sem couro e com pouca gordura) 

1 e ½ colher (sopa) de sal comum 

½ colher (sopa) de açúcar mascavo

½ colher (café) de noz-moscada em pó

½ colher (café) de canela em pó 

Preparo 

Siga as instruções abaixo

Os cortes mais indicados 
para defumar em casa 

Fonte: chef Patrícia Polato, da linguiçaria Real Bragança

1. PRÉ-PREPARO  
Limpe a carne retirando o excesso 
de gordura e seque  bem.

2. TEMPERO 
Processe os ingredientes em um 
mixer. Divida em 2 partes.

Com metade do tempero, 
massageie toda a carne. Esfregue 
até obter uma cor avermelhada 
e uniforme. Leve à geladeira por     
12 horas em um recipiente coberto 
com plástico-filme. Depois, 
aplique o resto do tempero, 
repetindo a massagem.

3. MONTANDO O DEFUMADOR  
Você pode utilizar um defumador 
ou improvisar um com sua 
churrasqueira, ou em uma panela
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Na churrasqueira  
• Se for uma churrasqueira  
do tipo “bafo” ou “tambor”, basta 
fazer as brasas e colocar sobre 
elas pedacinhos de lenha para 
criar a fumaça. Mantenha a 
grelha o mais alto possível.

• Se for uma churrasqueira 
de alvenaria, faça as brasas, 
coloque os pedacinhos de 
madeira para formar a fumaça 
e improvise uma “porta” para a 
abertura. O importante é criar 
um ambiente fechado para  
que a peça fique pendurada  
e envolvida em fumaça.

Na panela  
• Pode-se usar uma panela 
com tampa, colocar brasas 

no fundo e, sobre elas, pedacinhos                             
de lenha. A carne deve ficar  
isolada sobre uma grade,  
apenas envolta pela fumaça.

4. DEFUMANDO A CARNE  
Envolva a carne em papel-alumínio 
e feche bem as laterais. Leve  
ao defumador escolhido.  
Mantenha envolvido na fumaça 
por 4 horas. Depois, retire o papel-
alumínio e deixe por mais 2 horas. 
Durante o processo, verifique 
se as brasas estão acesas com 
fumaça suficiente para envolver 
toda a carne. Porém, sem que a 
temperatura fique alta demais.  
A carne estará pronta para consumo 
quando estiver com a cor marrom 
avermelhada e aroma característico 
de defumado (como o do bacon).

CHARCUTARIA EM CASA  
Apesar do nome complicado, a arte da  
charcutaria, ou seja, defumar a carne de  
porco em casa, é mais simples do que parece
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