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COM A PROFISSIONALIZAÇÃO
DA GESTÃO E O SUPORTE DE
UMA IMENSA REDE DO BEM,

CONSEGUIMOS IMPLEMENTAR
O PLANEJAMENTO E MINIMIZAR
O DÉFICIT, COM A EXPECTATIVA
DE NOS RECUPERARMOS
TOTALMENTE EM ALGUNS ANOS.

A atual Diretoria Executiva do Instituto Mário Penna não tem
mensurado esforços para o alcance da sustentabilidade e do
equilíbrio ﬁnanceiro por meio da consecução de resultados positivos e da promoção de excelência dos serviços assistenciais.
A atuação tem sido fortemente embasada nos objetivos
- estratégicos institucionais vigentes e desdobrados em melhorias assistenciais e econômico-ﬁnanceira, aumento do atendimento aos
pacientes e da receita hospitalar.
-
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JUNTE-SE A NÓS!
Marco Antônio Viana Leite
Diretor-Presidente do Instituto Mário Penna

O INSTITUTO
MÁRIO PENNA
Fundado em 1971, o Instituto Mário Penna é uma associação ﬁlantrópica de saúde especializada em tratamentos contra o câncer. Sua história de 50 anos é marcada
pela solidariedade e por resultados imensuráveis. A Estrutura do IMP engloba o Hospital Luxemburgo, o Mário
Penna Cancer Center, a Casa de Apoio Beatriz Ferraz, o
Núcleo de Especialidades Oncológicas e o Instituto de
Ensino, Pesquisa e Inovação.
O Instituto é uma das quatro associações de saúde de
Minas Gerais com classiﬁcação CACON - Centro de
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, concedida pelo Ministério da Saúde.

SAIBA MAIS
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Acesse nosso
site e conheça
a nossa história

Assista ao nosso
vídeo institucional

Conheça
as nossas
campanhas

A história do Instituto Mário Penna começou com o
atendimento de pacientes carentes acometidos por diversos tipos de câncer, na Faculdade de Medicina da
1970, muitos desses pacientes oncológicos eram acolhidos em um abrigo improvisado pela Prefeitura de
Belo Horizonte.
Esse contexto despertou a atenção de um grupo de cidadãos que se movimentaram para oferecer a esses
pacientes condições dignas de cuidado e assistência,
fundando assim a Associação dos Amigos do Hospital
Mário Penna.

VOCÊ
SABIA?

O Instituto Mário Penna – que recebe esse nome em homenagem ao incansável médico, pioneiro do tratamento
do câncer em Minas Gerais – completou 50 anos no dia
28 de julho de 2021.

50 ANOS:
UMA HISTÓRIA
DE ESPERANÇA
Com uma sólida trajetória de luta e sonhos por um atendimento de qualidade para os pacientes oncológicos, o
Instituto Mário Penna celebrou o cinquentenário com
no qual a história da instituição é contada em painéis
e totens interativos. Outras ações foram o lançamento
de um vídeo institucional, com personagens que fazem
parte da trajetória da instituição, retratando as instalações e unidades de tratamento e acolhimento ao paciente e uma live com o músico Flávio Venturini. O estádio
Mineirão, parceiro de longa data do Mário Penna, foi o
palco escolhido para que a música do grande artista mineiro celebrasse os 50 anos de história.
Grandes canções para uma causa maior ainda.

Representando este novo momento, o Instituto Mário
Penna tem uma nova marca, que veio para representá-lo
de forma mais ampla. O seu foco são as pessoas, o valor
mais importante da instituição. No conceito, os pacientes e familiares, que buscam a instituição, esperançosos
pela cura. A equipe, que trabalha de forma incansável, superando os próprios limites para cumprir a missão de salvar vidas. E os apoiadores, que se desdobram para que
o legado dos fundadores continue vivo. Todos unidos e
de mãos dadas pela cura. A renovação, marco da gestão
também estão representadas na marca.

As pessoas são o principal ativo das organizações. Isso
comprometidos a entregar um resultado e clientes dispostos

-

viços de saúde.
Hospital Luxemburgo
Mais de 300
leitos, sendo

40 leitos de

terapia intensiva.

Mais

de 500
médicos

1.382

colaboradores

para o atendimento de pacientes oncológicos, além de
ofertar o tratamento para diversas outras especialidades, com moderna infraestrutura e parque tecnológico
300 leitos, sendo 40 leitos de terapia intensiva, mais
de 500 médicos e 1.291 colaboradores. Desde 2001, o
em 11 especialidades.

Mário Penna Cancer Center
O centro, localizado no mesmo espaço onde nasceu a
de proporcionar o aumento do número de atendimentos
pelo SUS e Saúde Suplementar, além de oferecer mais
comodidade e agilidade aos diagnósticos e tratamentos.
novo coronavírus. Uma parceria entre a Federação das
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e o estado de Minas
Gerais permitiu equipar 60 leitos para receber pacientes
acometidos pela doença.
Atualmente, um dos prédios abriga o Instituto de Olhos
Ciências Médicas e os outros dois prédios estão em reforma. O atendimento oncológico retornará em 2022, no
local em que será implantado o Mário Penna Cancer
Center.
Casa de Apoio Beatriz Ferraz
A Casa de Apoio Beatriz Ferraz surgiu em 2006, da união
dos lares Célia Janotti e Januário Carneiro, para acolher
pacientes carentes, principalmente do interior do estado,
em tratamento nas unidades do Instituto Mário Penna.
Conta com mais de 43 camas e oferece alimentação, atividades recreativas, biblioteca, espaço Reiki, lavanderia,
sala de TV, transporte e outros recursos aos hóspedes.
Com o suporte de doações e voluntários, em 2020, a
casa contabilizou seis mil diárias em suas instalações.
Núcleo de Especialidades Oncológicas - NEO
O instituto inaugurou o NEO - Núcleo de Especialidades
Oncológicas Mário Penna em 2020 para oferecer ao paciente um atendimento ainda mais humanizado, uma
das bandeiras do IMP, desde o primeiro dia de sua conpor 12 consultórios para atendimentos médicos e multidisciplinares, incluindo nutricionistas, psicólogos, fono-

Perspectiva
do novo Centro
de Referência

Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação
Em 2014, criou-se o Núcleo de Ensino e Pesquisa,
responsável pela condução de inúmeros protocolos
de pesquisa clínica e pelo desenvolvimento de importantes projetos de biologia molecular e imunologia.
Sendo atualmente o maior centro oncológico do
Estado, a instituição entende que pode assumir um
protagonismo ainda maior no cenário nacional,
contribuindo para a construção do conhecimento
especializado e para o processo de inovação em sua
área de atuação. Para tanto, lança a partir deste ano,
o seu Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação, com
três focos estratégicos: tornar Minas Gerais um
grande centro de pesquisa clínica, estabelecer parcerias estratégicas que promovam a inovação aplicada
e transformar a assistência oncológica através da
educação.

O MÁRIO PENNA
EM NÚMEROS
BALANÇO ASSISTENCIAL
Um dos principais pilares da atual gestão nesses dois
anos foi o aumento da produção hospitalar. Para isso,
do seu portfólio de serviços para o mercado. Os dados a
cipalmente, a grandeza, o impacto e a importância do
trabalho feito pelo IMP.
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MÁRIO FABIANO

PREFÁCIO
Mineiros, cozinheiros, mestres quitandeiros, chefs de cozinha, doceiros, artesãos, queijeiros e tantos outros atores desse caldeirão de saberes e sabores transformam a receita de mineiridade em solidariedade,
neste caderno de receitas elaborado em homenagem aos 50 anos do Instituto Mário Penna e sua obra maravilhosa.
Sinto-me lisonjeado pelo convite de prefaciar esta significativa empreitada solidária, que diz muito sobre uma de nossas maiores forças e
representatividade culturais em Minas.
A mesa, símbolo de encontros, de entendimento e de celebração, da
mais simples até a dos mais sofisticados salões gastronômicos, neste
livro, transforma-se num encontro de profissionais e apaixonados pelo
ofício de alimentar corpo e alma, preservando nossa cultura alimentar,
tão rica e especial, por meio de pratos e receitas históricas, outras tradicionais, até mesmo com pitadas contemporâneas, mas com o DNA de
nossas cozinhas e quintais, tudo forjado ao longo de 300 anos de história.
Tenho a certeza de que, a cada ingrediente, a cada detalhe do modo
de preparo, juntando o tempero de amor aos nossos semelhantes, este
livro trará alegria às mesas de tantas e tantas famílias, que necessitam
de um pouco de carinho e afeto em momentos difíceis.
Portanto, amigo da cozinha, aproveite, experimente, faça alguma ou
várias destas delícias e convide amigos para desfrutar desse momento de
alegria e solidariedade que você está proporcionando adquirindo e compartilhando este singelo caderno de afetos.

Chef Eduardo Avelar
Chef de cozinha; pesquisador; consultor; jornalista gastronômico;
membro da Frente da Gastronomia Mineira (FGM); fundador da
Conspiração Gastronômica Mineira; idealizador, criador e pesquisador dos projetos Sabores de Minas e Territórios Gastronômicos
de Minas Gerais.
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FRED PINHEIROS

pratos

Barriga de
porco à mineira

Por Wessery Zago

“Sou consultor gastronômico; palestrante; educador no Centro Universitário UNA-BH; professor de gastronomia, no Instituto Goumert Brasil; pós-graduado em Gestão em Negócios Gastronômicos, pelo Centro
Universitário UNA, e pós-graduado em Docência para o Ensino Superior, pela Universidade Anhembi Morumbi.
O Festival de Jenipapo de Minas foi idealizado e organizado por mim, que faço, ainda, a curadoria de alguns
dos principais festivais gastronômicos de Minas Gerais.
A barriga de porco é um tira-gosto que tem a cara das Minas Gerais. Nesta receita, o recheio traz alguns
diferenciais como fatores importantes da preparação, que incluem a beldroega e o ora-pro-nóbis, além da
cerveja mineira IPA artesanal, o amargo e a acidez como ponto de equilíbrio do prato, representados pelo
lúpulo e o maracujá. Tudo isso não somente na marinada como também no molho de cerveja que leva
creme de leite fresco.”
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

BARRIGA DE PORCO

Limpe e risque a pele da barriga de porco em formato
quadrado. Usando o alho, cebola, sal, pimenta-de-macaco ou pimenta-do-reino branca e urucum, tempere a
barriga de porco e deixe marinando na cerveja por pelo
menos 8 horas. Recheie a barriga de porco com os outros
ingredientes; amarre tudo e leve ao forno por 1 (uma) hora
à temperatura de 170°C.

✓ 1 manta de barriga de porco com
corte de fraldinha;
✓ 300 g de ora-pro-nóbis;
✓ 200 g de beldroega;
✓ 200 g de linguiça caipira (cortada em
rodelas);
✓ 200 g de cogumelos-de-paris
(cortados em lâminas);
✓ 150 g de farofa caipira;
✓ 1 garrafa de 600 ml de cerveja IPA
artesanal (laranja ou maracujá);
✓ 6 dentes de alho (picadinhos);
✓ 2 cebolas roxas (em cubos pequenos/
brunoise);
✓ sal;
✓ pimenta-de-macaco ou pimenta-doreino branca;
✓ urucum.

MANDIOCA FOLHADA
✓ 2 kg de mandioca;
✓ 500 g de manteiga sem sal;
✓ sal.

MOLHO DE CERVEJA
✓
✓
✓
✓

2 dentes de alho;
1 cebola roxa;
1 litro de creme de leite fresco;
1 garrafa de 600 ml de cerveja IPA
artesanal (laranja ou maracujá);
✓ sal;
✓ pimenta-do-reino branca;
✓ alecrim.

PARA PURURUCAR A BARRIGA DE
PORCO
Coloque 1 litro de óleo numa panela e leve-a à temperatura de 180°C. Retire a barriga de porco do forno e coloque-a por cima de uma grade com tabuleiro por baixo.
Vá despejando, aos poucos, o óleo quente sobre a barriga
de porco até pururucar toda. Reserve o caldo.

MANDIOCA FOLHADA
Com um mandolin, corte a mandioca em lâminas bem
finas. Derreta a manteiga no micro-ondas, mergulhe as
fatias de mandioca, uma a uma, e empilhe numa forma
ou em um tabuleiro, até atingir no mínimo 5 cm de altura. Coloque um peso por cima da mandioca empilhada e
leve para refrigeração, por pelo menos 8 horas. Retire a
mandioca da geladeira e leve-a ao forno por 40 minutos à
temperatura de 170°C. Deixe esfriar; corte em quadrados
iguais; tempere e sele na manteiga e azeite.

MOLHO DE CERVEJA
Doure o alho, acrescente a cebola até murchar. Acrescente o caldo reservado e a cerveja. Deixe reduzir à metade.
Acrescente o creme de leite e reduza à metade. Tempere
e corrija o sal.
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Bisteca caipira com
feijão-tropeiro
Por Josiane de Oliveira

“Comecei a trabalhar no Restaurante Tulha da Serra, em Extrema (MG), há cerca de seis anos,
apenas cobrindo folgas e ajudando nos fins de semana. Fui me aprimorando, adaptando as receitas da bisavó do senhor Antônio Victor, fazendo pratos cada vez melhores e mais saborosos.
Assim, eu, que sou de Bom Repouso, no Sul de Minas, me tornei chef de cozinha do restaurante,
que atualmente oferece 32 pratos no cardápio.
Mantendo as tradições das comitivas que cortavam a Serra da Mantiqueira, o feijão-tropeiro com
a carne de porco sempre foi muito apreciado nas pousadas, entre os peões. Por isso, a bisteca
caipira com feijão-tropeiro é um prato delicioso que conserva as raízes mineiras.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 kg de feijão;
1 kg de pancetta picaca em cubos;
2 gomos de linguiça calabresa;
8 a 10 ovos;
1 kg de farinha de mandioca grossa;
couve a gosto.

ACOMPANHA
✓
✓
✓
✓

couve refogada;
banana empanada;
ovos;
bisteca do pernil do porco grelhada com o courinho.

MODO DE PREPARO
Fritar a pancetta. Em seguida, reserve-a em uma cumbuca. Na gordura da panela, frite os ovos.
Cozinhe o feijão al dente. Refogue o alho e o sal a gosto, para temperar o feijão, na gordura do
porco. Coloque os ovos e a pancetta frita. Misture a farinha de mandioca.Coloque um pouco
de cheiro-verde.
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Bombom Mercado
Central
Por Fernanda Medina
“Sou nascida e criada em Pará de Minas (MG), mãe do Pedro, esposa do Carlos, publicitária de
formação, cozinheira e sócia-proprietária do Cantim Bar. Cresci vendo meus pais fazendo maravilhas na cozinha. Aprendi muito com eles e meu sonho de trabalhar com gastronomia cresceu
comigo. Em 2019, saí do meu antigo emprego e, com meu marido, montei nosso bar. Atualmente,
dedico-me integralmente ao negócio: elaboro, testo e faço todos os pratos do menu, no qual
predominam os sabores de Minas Gerais.
Eu sou apaixonada pelo Mercado Central, pelos sabores e aromas que pairam por lá. E, para
homenagear esse lugar icônico de BH, eu me inspirei no clássico fígado com jiló para criar o
Bombom Mercado Central, agregando outros sabores (bacon e jabuticaba), em uma apresentação
linda e divertida.”
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

✓ 10 jilós (escolher os mais redondinhos
e maiores)
Dica: os jilós mais verdes amargam
menos. Os maduros (amarelados)
amargam mais, pois têm mais tanino;
✓ 1 colher (de café) de sal;
✓ 1 folha de louro;
✓ 20 fatias de bacon (escolher fatias mais
largas e compridas para enrolar bem os
bombons);
✓ cerca de 40 palitinhos.

1- Cozinhar os jilós sem os cabinhos com o sal
e a folha de louro até ficarem macios.

RECHEIO
✓ 200 g de fígado bovino cortado em
cubos pequenos;
✓ 1 colher (de sopa) de azeite;
✓ 1 dente de alho amassado;
✓ 1 colher (de sopa) de molho shoyo;
✓ tempero caseiro a gosto.

2 - Grelhar os pedacinhos de fígado (com o
óleo, o alho, o tempero e o shoyo) e reservar.
Eles precisam esfriar antes de serem triturados
(no processador ou no liquidificador) para virar
o recheio.
3 - Misturar a geleia com a água e levar ao fogo
brando até virar um molho. Temperar com 1
(uma) pitada de sal.
Dica: acrescentar um pouquinho de vinagre
balsâmico para dar um pouco de acidez ao
molho.
4 - Retirar um pouco da polpa dos jilós e recheá-los com o fígado triturado. Envolver cada
jiló em 2 fatias de bacon. Prender bem com os
palitinhos. Fritar em óleo quente e servir com
o molho de geleia de jabuticaba.

MOLHO
✓ 250 g de geleia de jabuticaba;
✓ 50 ml de água;
✓ 1 pitada de sal.
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Bambá de
couve

Por Bruna Stefânia
Silva Terra

“Sou natural de Alvinópolis (MG). Minha paixão pela cozinha começou muito cedo, vendo minha
mãe preparando pratos típicos da cozinha mineira. Morávamos num sítio, na zona rural, onde
ela fazia frango com quiabo, feijão-tropeiro, galinhada, bambá de couve e muitos outros. E fui
aprendendo a cozinhar com ela, sempre no fogão a lenha. Hoje, faço os pratos para minha família,
e o sucesso é garantido. Cozinhar, para mim, é uma arte.
O bambá de couve, também conhecido como mingau de couve, é um prato típico mineiro. Uma
receita simples e fácil de fazer. É nutritivo e muito saboroso. Servido bem quente, é perfeito para
os dias mais frios.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

800 g de carne de porco;
4 a 5 folhas de couve rasgadas;
100 g de fubá;
1 litro de água;
1 cebola de cabeça picada;
4 dentes de alho picados;
óleo a gosto;
páprica picante, açafrão e sal a gosto.

MODO DE PREPARO
Tempere a carne de porco. Refogue a carne já picada e vá pingando água até que ela cozinhe e
frite. Reserve. Escorra a gordura. Refogue na mesma panela a cebola, o alho, a páprica e o açafrão.
Em outra vasilha, dilua bem o fubá em 500 ml de água fria. Em seguida, jogue a água com o fubá
no refogado e misture até ferver, para não empelotar. Acrescente o restante da água, a carne
e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos. Em outra panela, refogue a
couve, tempere com sal. Depois da couve pronta, misture no bambá, deixe cozinhar por mais 5
minutos. Acerte o tempero. Bom apetite!
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Costelinha
304 anos
Por Luiz César Costa
“Foi no Senac Tiradentes que me formei, em 2013, e atualmente sou um dos chefs do festival
gastronômico da cidade; chef do LuTh, com minha esposa, Elizabeth Cruz, o que dá o nome à
empresa (LU”iz e Elizabe”TH). É um bistrô, que prima pela fusão gastronômica, combinando a
culinária mineira, francesa e italiana, mas sempre valorizando os ingredientes locais. Participei,
recentemente, do programa ‘Tô Indo’, em um episódio exclusivo em que apresentei o projeto
‘Chefe no Pedal’, que garimpa produtores locais para fornecimento de insumos para restaurantes
de Tiradentes, e do programa ‘Viação Cipó’, com pratos para o Natal.
Esta é uma receita muito especial, que servida com os sabores e ingredientes de Minas, garante
um prato inigualável. Prensada, a costelinha de porco assada é servida ao molho de melaço, com
cebolete caramelizada, acompanhada por mousseline de mandioca, finalizada com manteiga
da roça e queijo das Vertentes, e ainda com ora-pro-nóbis e farofa de panko com castanhas e
raspas de limão.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓

1 kg de costela de porco;
50 g sal grosso;
pimenta-do-reino a gosto;
páprica a gosto;
cerveja escura (600 ml).

MODO DE PREPARO
Coloque a costela em um tabuleiro fundo e tempere com os itens da receita. Deixe descansar
por uma hora na geladeira. Em seguida, coloque a cerveja e cubra com papel-alumínio. Coloque
no forno a 120°C, por 2 horas. Retire do forno e deixe esfriar. Depois, desfie a costela. Reduza o
líquido que sobrou no tabuleiro. Junte toda a costela desfiada e prense, usando uma forma quadrada. Coloque a redução com a costela desfiada e prense e leve ao freezer por 24horas. Corte
em quadrados de em média 7 cm e sele.
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Costelinha de
porco
Por Maria Fátima de Souza
“Sou de São Brás do Suaçuí (MG), uma cidade onde a tradição de Minas se faz presente. Um lugar
com muito verde, com cachoeiras e minas de água. É onde eu moro e tomei gosto pela culinária.
A gastronomia me faz lembrar a minha mãe, que gostava do fogão.
A costelinha de porco é um prato que não pode faltar na mesa mineira. Além de gostar muito,
esta receita traz à lembrança a minha mãe, que adorava fazer esse prato, não deixava faltar. A
costelinha pode ser servida com várias combinações, como com ora-pro-nóbis, angu, tutu de
feijão, couve refogada e canjiquinha. Quando tudo pode ser feito no fogão a lenha, fica ainda
muito mais gostoso.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 kg de costelinha de porco;
2 colheres rasas de sobremesa de sal;
1 colher de sopa de tempero mediterrâneo;
1 colher de sopa de tempero italiano;
½ colher de café de pimenta-de-caiena;
1 xícara de chá de suco de laranja ou vinho branco seco;
3 folhas de louro;
1 pitada de noz-moscada;
3 ramos de alecrim;
3 ramos de hortelã;
3 ramos de manjericão.

MODO DE PREPARO
Separe a costela de porco, deixando os pedaços com apenas um osso. Reserve. Faça uma marinada
com todos os ingredientes, exceto os ramos e louros. Distribua os pedaços de forma que todos
estejam em contato com a marinada. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por cerca de
12 horas. Nesse período, vire os pedaços ao menos uma vez. Sele as costelinhas. Cubra o fundo da
panela com óleo ou gordura de porco. Quando estiver bem quente, coloque parte das costelinhas
até cobrir o fundo da panela. Com um garfo, vire os pedaços até ficarem selados. Retire e reserve.
Repita o processo com todas costelinhas. Ao finalizar todo o processo de selar, coloque todas
as costelinhas de volta na panela e adicione o restante da marinada. Coloque água, até quase
cobrir as costelinhas, e acrescente o louro e ramos. Mexa sempre. Prove. Quando estiver quase
cozida, coloque óleo ou gordura para fritar as costelinhas. Tenha cuidado para não deixar grudar
no fundo da panela. Quando as costelinhas estiverem douradas, retire da panela. E seja feliz!”
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Empada de capa
fina paracatuense
Por Vânia Lima Macedo
“Sou quitandeira por excelência. Escolhi trabalhar com o que eu amo, que é a cozinha regional e afetiva,
pois acredito que a profissão precisa, acima de todas as coisas, ser escolhida de dentro para fora, ou seja,
é preciso escutar verdadeiramente se seu coração é apaixonado por cozinha. No meu caso, amo a cultura
e a comida da minha terra. Sou feliz e realizada com o que faço.
Essa empadinha de massa fina é um prato tradicional da cidade de Paracatu (MG). É um salgadinho realmente especial, diferente das empadinhas de massa podre, comumente preparadas em outros lugares. A
empada paracatuense tem a capa fininha e macia. Combinada ao recheio, a massa chega molhada à boca,
produzindo uma sensação capaz de deixar qualquer paladar enlouquecido.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 kg de farinha de trigo;
2 ovos;
1 copo americano de óleo;
1 colher de manteiga ou margarina;
1 colher de banha de porco;
1 colher de café de sal;
200 ml de água morna;
1 gema de ovo – para pincelar as tampas das empadas.

RECHEIO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

500 g de peito de frango desfiado;
250 g de batata-inglesa;
90 g de azeitona;
cheiro-verde a gosto;
250 ml de caldo de galinha (caseiro);
1 colher de café de tempero completo (caseiro, com alho, açafrão, ervas, malaguetinha);
1 colorau.

MODO DE PREPARO
Misturar os ingredientes deixando por último a água. Amassar até dar o ponto. Adicione o recheio.
Separe uma parte da massa para formar as tampinhas das empadas. Leve ao forno (180°C) até
dourar. Deixe esfriar e desenforme.
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Escondidinho
de milho
Por Carolina Amorim
“Sou mineira, de Belo Horizonte, e há muitos anos faço o escondidinho de milho, que nada mais é que uma
releitura da pamonha, um prato saboreado em todo o país, mas que, usando os ingredientes mineiros,
fica muito mais saboroso. Sou chef-executiva de restaurante de gastronomia requintada; tenho MBA em
Gastronomia e especialização em Cultura e Gastronomia Espanhola e Mediterrânea.
O escondidinho de milho, também conhecido como Chica doida, é uma receita que foi preparada para o
programa Territórios Gastronômicos. Tornou-se um prato típico, muito apreciado pelos mineiros, especialmente nas festas juninas e quermesses realizadas em diversas cidades do interior.”
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

✓
✓
✓
✓

Cozinhe o milho. Tire os grãos das espigas com uma faca
– reserve duas espigas para o final. Bata o milho no liquidificador com água ou caldo, as pimentas e o alho, até tudo
ficar bem firme e homogêneo. Coloque uma panela para
aquecer e doure o açafrão na manteiga. Acrescente o creme
de milho batido e mexa bem até engrossar (ponto de purê)
e reserve. Em outra panela, com um fio de azeite, doure o
alho, a cebola, o bacon e a linguiça. Acrescente o molho de
tomate e deixe cozinhar um pouco até ficar um recheio firme.

16 espigas de milho;
2 dentes de alho;
2 pimentas-malagueta;
100 ml de água ou caldo de
legumes;
✓ 1 colher de café de açafrão;
✓ 1 colher de sopa de manteiga.

RECHEIO
✓ 300 g de linguiça cortada em
pedaços pequenos;
✓ 100 g de bacon cortado em
cubos;
✓ 2 conchas de molho de tomate;
✓ 1 dente de alho picado;
✓ 1/2 cebola média picada.

MONTAGEM
✓ 200 g de requeijão (tipo
Catupiry);
✓ 100 g de parmesão;
✓ Pimenta-biquinho e cebolinha
para decorar.

MONTAGEM
Em um refratário, coloque metade do creme pronto. Em
seguida, coloque o recheio todo e cubra com o requeijão.

DICAS DA CHEF
Retire os grãos das duas espigas de milho separadas e incorpore à outra metade do creme. Coloque sobre o recheio,
acrescente os cubos de muçarela espalhados e afunde-os
no creme. Polvilhe o parmesão ralado. Levar ao forno quente
a 180°C para gratinar, mais ou menos 10 minutos.
O recheio também pode ser de verduras, queijos, frango,
carne seca...
Pode ser servido também em vasilhas pequenas, em forminhas individuais.
Caso prefira, a massa de milho pode ser encontrada pronta
em algumas lojas.
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Feijão-tropeiro
com crispy de
couve e ovo mole

Por Jeje Rodrigues

“Fui criado por meus avós e, desde pequeno, tinha interesse pela cozinha, até que larguei minha profissão
de perito em identificação veicular para fazer de uma paixão a minha nova profissão. Atualmente, lidero a
cozinha do restaurante Unik, em Poços de Caldas (MG). É um restaurante voltado para a gastronomia afetiva,
focado na comida mineira. Lá, eu executo várias releituras de clássicos de Minas, com uma combinação de
técnicas modernas. O destaque são os empratamentos, que são de comer com os olhos.
O feijão-tropeiro é um prato superbrasileiro, tradicional e muito simples de ser preparado. Mas para que o
prato ganhasse um diferencial e ficasse ainda mais saboroso, acrescentei o crispy de couve, que nada mais
é do que a couve, que todo mundo gosta, bem crocante e sequinha. E para completar essa delícia, um ovo
molinho por cima. Fica delicioso.”
38

INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

200 g de barriga de porco;
50 g de bacon em cubos;
50 g de linguiça artesanal;
50 g de feijão cozido;
10 g de cheiro-verde;
10 g de alho picado;
10 g de cebola picada;
20 g de couve-manteiga;
1 ovo;
2 folhas de louro fresco;
10 g de farinha de milho grossa;
10 g de farinha de mandioca grossa;
1/2 limão caipira.

MODO DE PREPARO

Adicionar em uma frigideira o bacon, a calabresa
e a cebola. Deixar soltar um pouco da gordura
e adicionar o alho em seguida. Deixar ficar bem
douradinho, adicionar o feijão cozido sem o caldo,
mexer, adicionar a couve, as farinhas e, por último,
as folhas de louro fresco picadas em pequenos
pedaços. Para finalizar, espremer meio limão-caipira no tropeiro.

OVO MOLE
Colocar 1 litro de água em uma panela e deixar
ferver. Adicionar o ovo e deixar em água fervendo por 4 minutos. Depois, remover a casca com
cuidado para não quebrá-lo.

CRISPY DE COUVE
Em uma panela com óleo quente, adicionar a
couve. Deixe fritar até parar de fazer barulho de
estourinho.

39

Empadão de
frango caipira
com quiabo

Por Carol Fadel

“Sou chef de cozinha, nutricionista e consultora, desempenhando um trabalho gastronômico
diferenciado, aliando nutrição e gastronomia de forma natural e simples. Fiz diversos cursos
que aliam a nutrição ao bem-estar, entre eles o Culinary Nutrition, no Natural Gourmet Institute,
em Nova Iorque. Fui chef e sócia no restaurante Santa Fé, mas atualmente sou proprietária do
Matula Cozinha por Elas, que tem um cardápio saudável, regional e caseiro.
O empadão de frango caipira com quiabo é um prato que minha mãe sempre fez e, pra mim, tem
uma enorme memória afetiva. Então, gosto de fazer sempre, para matar a saudade da infância.”
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

RECHEIO

Faça uma pastinha com o alho e o sal (pode ser socado
no pilão ou batido no liquidificador) e tempere o frango.
Lave e seque bem o quiabo. Corte o quiabo em rodelas
e envolva com o suco de limão. Deixe reservado. Numa
panela, coloque um pouquinho de banha e doure bem a
cebola. Acrescente três dentes de alho picados e deixe
dourar também. Coloque o frango temperado e, quando
começar a dourar, pingue água. Deixe cozinhar até secar
e pingue água novamente. Repita o processo até o frango
estar cozido e dourado e um caldinho amarelo se formar.
Coloque o quiabo e deixe cozinhar por 10 minutos. Misture
o cheiro-verde e deixe esfriar.

✓ 2 frangos caipiras (mais ou menos
2 kg);
✓ 1 cebola grande picada em
cubinhos pequenos;
✓ 6 dentes de alho;
✓ ½ kg de quiabo picado em rodelas
pequenas;
✓ suco de ½ limão;
✓ salsinha e cebolinha picadas;
✓ água;
✓ 1 colher de sobremesa de sal;
✓ pimenta-do-reino a gosto.

MASSA
✓
✓
✓
✓
✓

250 g de banha de porco;
500 g de farinha de trigo;
1 ovo;
água gelada, o quanto baste;
1 gema para pincelar.

MASSA
Misture a farinha, o sal e a banha até formar uma farofa. Adicione o ovo e vá colocando água gelada até virar
uma massa homogênea. Deixe descansar por meia hora
na geladeira.

MONTAGEM
Abra ¾ da massa numa forma de fundo removível e asse
por 15 minutos em forno preaquecido. Então, retire, coloque
o recheio frio e tampe com o restante da massa. Pincele
com a gema e leve ao forno por mais 35 a 45 minutos.

DICAS DA CHEF
1. Lave e seque bem os quiabos com a ajuda de um pano de prato. Isso faz com que ele não babe.
2. O frango caipira demora bastante para cozinhar, e nesta receita, utilizo a técnica caipira ancestral chamada “pinga e frita”, que confere muito mais sabor ao frango. Porém, se estiver com pressa, pode cozinhar
o frango por cerca de 1 (uma) hora na panela de pressão e finalizar normalmente.
3. Não sove a massa. Não queremos desenvolver o glúten nessa massa, pois ela pode ficar elástica demais.
Apenas agregue todos os ingredientes até ficar uma bolinha homogênea. Os ingredientes gelados ajudam
a não desenvolver glúten.
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Frango ao molho
pardo
Por Ronaldo Penido
“Sou mais conhecido como Penido. Venho de uma família de oito irmãos, na qual as conversas
eram sempre em torno do fogão a lenha. Mamãe sempre falava sobre a importância de saber
cozinhar, que, mesmo sendo homens, todos tinham de saber cozinhar. Nos tempos de hoje, não
perdemos o costume. Nos encontros familiares, sempre estou na cozinha. Amo cozinhar para os
meus filhos, netos e familiares. E, às vezes, eu me arrisco a cozinhar para meus amigos. A culinária mineira é onde eu me encontro: da galinhada ao arroz com suã, e até o famoso pãozinho de
queijo. Amo deixar as pessoas felizes, e é quando elas estão de barriga cheia que são mais felizes.
Turista que vem a Minas Gerais não pode sair sem experimentar o nosso frango ao molho pardo. A
receita faz parte da nossa história, herança de Portugal, que carrega o sabor do quintal de casa.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 frango inteiro;
1 colher de sopa de sal com alho;
1 ramo de salsinha;
1 ramo de cebolinha;
2 cálices de suco limão;
1 colher de sopa de urucum;
1 cebola média (em cubos);
1 colher de sopa de farinha de trigo (ou fubá);
½ xícara de gordura (banha ou azeite);
sangue do frango para o molho;
pimenta a gosto;
água (o suficiente).

MODO DE PREPARO
Comece por colher o sangue no momento do abate do frango. Adicione um cálice de suco de
limão, para que o sangue não coagule. Misture e reserve. Lave bem o frango, corte as juntas e
afervente tudo em água com um pouco de suco de limão. Escorra, passe por nova água e reserve.
Separadamente, aqueça uma panela com a gordura e doure o sal com o alho. Junte o frango e
deixe fritar levemente. Escorra o excesso de gordura e junte a cebola e o urucum. Misture tudo
muito bem e pingue água aos poucos. Junte o cheiro-verde, a cebolinha e a salsinha. Tampe a
panela para cozinhar o caldo lentamente, até a carne ficar macia. Separadamente, dissolva o
sangue com um pouco de água. Junte uma colher de farinha de trigo (ou de fubá), misture bem
e coe em peneira fina. Incorpore o sangue ao caldo, mexa levemente e deixe cozinhar por mais
alguns minutos. Recomendamos que sirva essa iguaria mineira com arroz, couve, angu e chuchu.
Serve 4 pessoas.
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Frango com
quiabo
Por Maria de Lourdes da Silva
“Eu tenho 64 anos e moro em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves (MG). Eu amo cozinha
desde que me entendo por gente, pois sempre gostei de ajudar a minha mãe nos quitutes que
ela preparava. Até colocava um banquinho para dar altura, pois era ainda uma criança. Tive a
oportunidade de atuar como cozinheira, no restaurante Maria das Tranças, realizando um sonho.
Além do frango com quiabo, a receita que mais gosto de preparar e, por sinal, faço muito bem,
é o tradicional frango ao molho pardo. Também gosto de fazer doces, como o de leite com coco.
O frango com quiabo é uma das receitas mais famosas da culinária mineira. Eu faço esse prato,
diariamente, há 35 anos. A receita é tradicional e segue o modo de preparo da fundadora do
restaurante Maria das Tranças, dona Maria Clara Rodrigues, que começou a fazê-lo em 1950,
conquistando o paladar do ex-presidente Juscelino Kubitschek.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓

1 frango de mais ou menos 2 kg;
½ kg de quiabo;
1 pimentão verde;
1 tomate;
1 litro de água.

MODO DE PREPARO
Corte o frango em pedaços e retire toda a pele. Coloque os pedaços
em uma panela e leve-a ao fogo até dourar. Depois, acrescente a água.
Deixe cozinhar por uns 40 minutos. Em outro recipiente, refogue o
quiabo com tempero a gosto. Depois de pronto, despeje o quiabo na
panela de frango e acrescente o pimentão e o tomate cortados.
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Leitão bêbado
Por Flávio Trombino
“Com a cultura da cozinha regional em meu DNA, minha história começou a partir do aprendizado que tive
dentro de casa, com minha mãe, fundadora de um dos mais tradicionais e premiados restaurantes de Belo
Horizonte, o Xapuri. Tenho participação em grandes eventos regionais, nacionais e internacionais. Minhas
criações sempre têm um ingrediente em comum: a paixão pelas raízes da culinária mineira e suas inúmeras
aplicações na gastronomia, de forma criativa e saborosa.
O leitão bêbado é um prato feito com leitão desossado com rôti de cabeça. Para servir, acompanha tutu de
feijão e farofa de torresmo.”
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

✓ 1 leitão de no máximo 7 kg;
✓ banha de porco para cobrir todo o
leitão;
✓ 1 kg de feijão-carioquinha;
✓ 300 g de bacon;
✓ 2 folhas de louro;
✓ 1⁄2 kg de linguiça;
✓ 80 g de alho;
✓ 100 g de cebola;
✓ 20 g de sal;
✓ 1 dose de cachaça;
✓ 150 g de farinha de mandioca torrada;
✓ 1 kg de cenoura, 1 talo de salsão e 1
kg de cebola – para fazer mirepoix.

Corte o leitão espalmado, sem os pés e a cabeça. Reserve os pés e a cabeça para o caldo. Marine o leitão
por no mínimo 6 horas, em geladeira. Confite em uma
gastronomic norm (GN) em banha de porco a 70°C, por
10 horas. Escorra a gordura toda e desosse com uma
pinça. Acerte toda a carne no fundo da GN. Coloque uma
GN menor por cima com um peso, para prensar a carne.
Leve à geladeira por no mínimo três horas. Corte na gramatura ou no formato de sua preferência. Sirva com rôti
de cabeça e tutu de feijão.

MARINADA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1⁄2 litro de vinho branco seco;
200 g de gengibre;
800 g de cebola;
1⁄2 maço de salsinha;
1⁄2 maço de cebolinha;
15 g de pimenta-de-bode já batida;
20 g de sal;
100 g de tempero Xapuri;
100 g de alho;
1⁄2 maço de alecrim.

TUTU BÊBADO
Deixe o feijão de molho, de um dia para outro, trocando a
água pelo menos uma vez. Coloque o feijão para cozinhar
com pertences de porco (bacon, pé, pele), duas folhas de
louro e linguiça. Assim que estiver bem cozido, retire as
folhas de louro e bata o restante no liquidificador. Refogue o alho, a cebola e coloque sal a gosto. Flambe uma
dose de cachaça e incorpore ao feijão batido, mexendo
e engrossando com farinha de mandioca torrada. Sirva
com ovo cozido e farofa de torresmo.

RÔTI DE CABEÇA
Junte os pés, a cabeça e a mirepoix (mistura de cenoura,
salsão e cebola) em um caldeirão com água e cozinhe
por 36 horas. Coe e reduza. Rendimento: 10 a 12 porções
de aproximadamente 180 g.

FAROFA DE TORRESMO
Faça um torresmo à pururuca, só com a pele do porco.
Selecione os mais branquinhos e mais secos. Bata no
processador.
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Pancetta ao
ouro negro
Por Afonso Bicalho
“Minha formação é em Educação Física. Atuei na área utilizando o esporte como mecanismo de
transformação social, com o objetivo de formar cidadãos críticos, humanos e conscientes. Mais
tarde, busquei, no Centro Universitário UNA, a base acadêmica e intelectual para meu novo caminho. Hoje, sou proprietário da empresa Let’s Cook, que alia minhas duas paixões – educação
e gastronomia –, sendo responsável também por eventos gastronômicos particulares e atuante
na difusão e crescimento cultural da cozinha mineira. Gastronomia é arte, cultura e técnica. Ao
aliar esses três pilares, entregamos algo muito maior do que o simples alimento: é história,
sentimento e intenção servidos em um prato.
A pancetta ao ouro negro é a barriga de porco prensada e assada em baixa temperatura, glaceada
em missô de jabuticaba, acompanhada por naco de repolho selado na manteiga de baru e farofa
cítrica. O diferencial desse prato é a jabuticaba. O dulçor da fruta é uma ótima combinação para
carnes suínas, mas um toque de acidez faz com a experiência seja completa e inesquecível.”
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

PARA O PRATO

1) Em um bowl grande, reúna todos os ingredientes da salmoura e deixe a pancetta
submersa de 8 a 10 horas na geladeira. Após o tempo de cura da carne, o líquido
poderá ser descartado, pois já cumpriu seu papel de troca de sabores.

✓ 1,5 kg de pancetta (barriga de porco
mais magra);
✓ 2 cebolas grandes cortadas em rodelas
médias;
✓ 1 vidro de geleia de jabuticaba;
✓ 2 colheres de sopa de missô;
✓ 50 ml de aguardente de jabuticaba;
✓ 1 limão-cravo (capeta);
✓ 30 ml de vinagre de arroz;
✓ 1 repolho pequeno;
✓ 200 g de manteiga sem sal;
✓ 60 g de castanha de baru quebradas
grosseiramente;
✓ 1 pacote (120 g) de biscoito de polvilho
crocante;
✓ 1 limão-siciliano;
✓ 1 pimenta-dedo-de-moça;
✓ 1 maço de salsinha;
✓ azeite, sal e pimenta-do-reino moída
a gosto.

PARA A SALMOURA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1,5 l de água;
300 ml de aguardente de jabuticaba;
1,5 colher de sopa de sal;
1,5 colher de sopa de açúcar;
1 pedaço de gengibre cortado em fatias;
1 pimenta-dedo-de-moça cortada ao
meio;
2 paus de canela pequenos;
3 grãos de zimbro quebrados (opcional);
5 grãos de pimenta-do-reino preta
quebrados;
1 ramo de alecrim.

2) Seque bem a pancetta, adicione um pouco de sal fino e pimenta-do-reino moída
na hora. Coloque sobre uma assadeira coberta por cebolas cortadas em anéis. Isso
fará com que a carne não grude no fundo do tabuleiro.
3) Adicione água fervente à assadeira, até que alcance a altura de 1,5 cm.
4) Cubra a assadeira com papel-alumínio. Coloque um tabuleiro sobre a peça de
carne e ponha um peso (tijolos, por exemplo) em cima para prensar. Isso fará com
que a peça fique uniforme e com melhor apresentação final.
5) Leve ao forno em baixa temperatura (180°C) por 2 horas e 30 minutos.
6) Retire a assadeira do forno, remova o papel-alumínio e retire todo o líquido e
as cebolas. Coloque novamente a pancetta na assadeira, ponha o tabuleiro com
o peso em cima e volte ao forno (200°C) por mais 1 hora.
7) Em uma frigideira, coloque a geleia de jabuticaba, a aguardente de jabuticaba, o
vinagre e o suco de 1/2 limão-cravo. Em fogo baixo, deixe que os ingredientes sejam
incorporados. Depois, acrescente aos poucos o missô. Este ingrediente ajudará
a dar textura ao molho que irá glacear a pancetta. Deixe reduzir até obter um
molho fluido, mas consistente e aveludado. Acerte o sal ao ponto suave. Reserve.
8) Em uma panela pequena, coloque as castanhas de baru quebradas grosseiramente e deixe que aqueçam por alguns instantes. Acrescente 100 g de manteiga
e deixe derreter, com atenção para que não queime. Adicione o suco de 1/4 de
limão-cravo e deixe que ocorra a troca de sabor entre os ingredientes. Acrescente
uma leve pitada de sal fino para acertar o sabor. Desligue o fogo e reserve.
9) Triture os biscoitos de polvilho até que se tornem uma farofinha. Em uma
frigideira, derreta 100 g de manteiga, acrescente um fio de azeite e adicione 1
pimenta-dedo-de-moça (sem caroço) picada em pedaços bem pequenos. Acrescente 1/2 maço de salsinha picada, também em pedacinhos pequenos, e o suco
de 1/4 do limão-siciliano. Adicione a farofinha de biscoito e mexa bem, até que
fique crocante. Acerte o sal e coloque raspas da casca do limão-siciliano, depois
de desligar o fogo. Reserve.
10) Corte o repolho ao meio e depois em tiras largas de aproximadamente 1,5 cm
de largura. Com um pincel, passe a manteiga de baru em ambos os lados da fatia.
Aqueça bem uma frigideira (de preferência frisada) e grelhe, até que crie marcas
de tostado nos dois lados. Reserve.
11) Retire a pancetta do forno e corte em retângulos de aproximadamente 5 x 12 cm.
Leve os pedaços ao molho de jabuticaba e deixe que sejam caramelizados (glaceados) em fogo baixo.
12) Monte o prato com uma peça de pancetta, um pouco do molho de jabuticaba
que foi usado para glacear, uma fatia de repolho e uma colher da farofa cítrica.

Obs.: enquanto a pancetta é assada, é possível fazer todos os outros preparos. Mas eles devem estar todos prontos e aquecidos (ao mesmo
tempo) no momento em que termina o processamento da carne no forno. Assim sendo, o repolho deve ser grelhado somente minutos antes
da retirada da carne. Isso ajudará a manter sua crocância. Fazendo isso, o prato será servido na temperatura ideal.
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Polpettone de frango
com bacon assado e
quiabo agridoce
Por Patrícia Orzil Tófani
“Sou formada em Nutrição, cursei Gastronomia e hoje trabalho como chef de cozinha e sou empresária no ramo alimentício. Possuo uma empresa que fabrica salgados e refeições funcionais
e saudáveis. Trabalho também como private chef, faço jantares particulares e presto serviço de
catering para pequenos eventos. Dou consultoria na área de gastronomia para pessoas físicas
e jurídicas e ministro cursos de culinária.
Nesse prato, eu consigo unir elementos típicos de Minas com meu estilo de cozinha, que é mais
voltado para a gastronomia funcional. Eu agrego ingredientes simples com temperos e ervas de
alto valor nutricional, mas, obviamente, priorizando sempre o sabor. Além disso, eu junto minhas
duas paixões na cozinha: quiabo e coentro.”
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

MOLHO DE TOMATE

MOLHO DE TOMATE

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Coloque uma panela grande e funda com água para ferver. Ponha os tomates na água fervente, conte 5 minutos e transfira-os para uma tigela
com água e gelo. Esse choque térmico ajuda a despelar os tomates.
Retire as peles com os dedos e reserve. Leve uma panela média e funda
para esquentar. Coloque o azeite e o alho e deixe refogar sem dourar.
Acrescente os tomates e deixe murchar, quebrando-os com uma colher.
Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar por uns 10 a 15 minutos.
Após esse tempo, amasse os tomates com uma colher ou com um
amassador de batatas e acrescente as folhas de manjericão. Abaixe o
fogo e deixe o molho apurar e reduzir, por mais 10 a 15 minutos. Pegue
uma travessa de vidro grande e funda e coloque 5 colheres de sopa do
molho na base e reserve.

1 kg de tomate-italiano maduro;
1 colher de sopa de azeite;
2 dentes de alho picadinhos;
1/3 de maço de manjericão;
sal a gosto;
pimenta-do-reino a gosto.

POLPETTONE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

600 g de filé de frango moído;
200 g de bacon moído;
1/2 cebola picadinha;
1 dente de alho picadinho;
1/3 de maço de salsinha picadinho;
1 colher de chá de páprica doce;
1 ovo pequeno;
2 colheres de sopa de farelo de aveia;
sal a gosto;
pimenta-do-reino a gosto;
2 xícaras de queijo canastra ralado;
4 colheres de sopa de azeite.

QUIABO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

500 g de quiabos lavados e secos;
5 colheres de sopa de azeite;
2 dentes de alho picadinhos;
2 colheres de sopa de gengibre picadinho;
¼ de colher de chá de pimenta calabresa;
200 g de minitomates-italianos;
2 colheres de sopa de açúcar (de
preferência demerara);

✓ 1/2 xícara de coentro picado
grosseiramente;
✓ sal a gosto;
✓ pimenta-do-reino a gosto.

POLPETTONE
Misture as carnes com todos os ingredientes, exceto o queijo e o azeite.
Mexa bem com as mãos para formar um bolo de carne e divida essa
mistura em quatro partes. Para moldar o polpettone, pegue a metade
de uma parte, faça uma bola e abra-a na palma da mão, formando um
disco. Faça o mesmo processo com a outra metade e coloque em cima
de uma tábua. Adicione um pouco do queijo ralado no centro de um
dos discos e coloque o outro disco por cima. Feche as laterais com os
dedos, dando pequenos beliscos e alisando delicadamente, deixando
bem fechadinho. Faça o mesmo com as outras partes de carne. Leve
uma frigideira antiaderente para esquentar, coloque o azeite e grelhe
os polpettones, deixando dourar bem dos dois lados. Transfira-os para
a travessa de vidro com o molho de tomate. Coloque mais uma colher
de sopa de molho de tomate e um punhado de queijo ralado em cima
de cada polpettone. Leve para assar em forno preaquecido a 200°C,
por 10 a 15 minutos.

QUIABO
Com uma faca, corte a pontinha do caule dos quiabos, tomando cuidado
para não expor as sementes. Esse detalhe é fundamental para não
criar a textura gelatinosa dentro do legume. Misture o quiabo com três
colheres de azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido
a 200°C por 15 a 20 minutos ou até ficar tenro, porém ainda crocante.
Enquanto isso, prepare os tomates: numa frigideira grande, aqueça o
azeite, junte o alho, o gengibre e a pimenta-calabresa e refogue por
dois minutos. Adicione os tomates, o açúcar, sal e pimenta a gosto
e cozinhe por 10 minutos, até engrossar um pouco. Quando o quiabo
estiver pronto, retire do forno e ponha na frigideira com o molho. Deixe por mais dois minutos e finalize com o coentro. Sirva quente ou à
temperatura ambiente.
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Rabada com
batata e agrião

Por Muraí Caetano

“Eu nasci em Dores do Indaiá (MG) e moro, há 55 anos, em Belo Horizonte, onde me dedico às
atividades do restaurante Xico da Kafua, fundado há 40 anos. Foi minha paixão pela hospitalidade
e tradição da cozinha mineira que me fez dedicar ao ramo da gastronomia, em que comecei em
1985, sendo o prato que eu mais gosto de preparar a rabada com batata.
Carne saborosa, que tem o ponto exato de cozimento para derreter na boca, a rabada é um prato
tipicamente brasileiro, que nós mineiros adaptamos à nossa maneira, com nossos temperos e
acompanhamentos. Sempre servida com batatas, arroz branco, couve refogada e angu, ninguém
resiste.”
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INGREDIENTES
✓ 1 peça de rabada de aproximadamente 1 kg;
✓ 5 batatas médias;
✓ 1 cebola média;
✓ 1 molho de cebolinha;
✓ sal com alho;
✓ colorau (urucum);
✓ 1 molho de agrião.

MODO DE PREPARO
Retirar o excesso de gordura da peça de rabada e cortar na junta, para que a carne não solte por
completo do osso. Temperar com sal e alho – sendo 25 gramas por quilo –, pimenta-do-reino
e vinagre a gosto. Deixar marinar de um dia para o outro. Em uma panela de pressão, refogar o
colorau com um fio de óleo e selar a rabada. Em seguida, cobrir toda a carne com água e colocar
na pressão por aproximadamente 20 minutos. Conferir o ponto da carne (deve estar soltando do
osso), colocar a batata para cozinhar, com a rabada, por mais 10 minutos. Sirva com arroz branco,
angu mole e agrião. Rendimento: 3 pessoas.
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Risoto de frango
ao molho pardo

Por Igor Arci

“Há 13 anos estou na gestão de projetos socioculturais e programações em espaços de Belo
Horizonte. Atualmente, estou como superintendente de Fomento Cultural, Economia Criativa e
Gastronomia de Minas Gerais. Mesmo com tantas tarefas, ainda encontro tempo para fazer uma
coisa que gosto, que é cozinhar para os amigos.
Um belo dia eu estava em um sítio de amigos e o almoço da vez era por conta de uma grande
amiga. Na ocasião, ela iria abater uma galinha para fazer o seu prato, um galopé. No mesmo
momento, apaixonado por risoto que sou, tive a ideia de utilizar o sangue para a realização do
molho, muito semelhante ao de um frango ao molho pardo. Assumi a cozinha, fiz o risoto, não
teve galopé, e todos gostaram. Desde então ele sempre está no meu menu de receber visitas.”
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INGREDIENTES
✓ 3 xícaras de arroz para risoto (árboreo);
✓ 1 dente de alho amassado;
✓ 1 cebola picadinha;
✓ 1 colher (sopa) de manteiga;
✓ 500 g de frango caipira desfiado;
✓ 1 colher de cheiro-verde;
✓ 1 tablete de caldo de frango dissolvido em 1 litro de água fervente;
✓ coentro, sal, pimenta do reino e noz-moscada a gosto;
✓ 1 colher de cachaça mineira.

PARA O MOLHO
✓ Sangue extraído da ave no momento do abate;
✓ 3 colheres (sopa) de vinagre;
✓ 2 dentes de alho socados;
✓ 1 colher (sopa) de sal;
✓ 3 colheres (sopa) de extrato de tomate;
✓ 1/4 de xícara (chá) de óleo;
✓ 1 xícara (chá) de água.

MODO DE PREPARO
Em uma panela acrescente o frango desfiado e frite bem, até dourar. Adicione o arroz e continue a
dourar bem, mexa sempre. Derreta a manteiga e doure o alho e a cebola. Acrescente, aos poucos,
o caldo de frango, sal, pimenta e noz-moscada. Acrescente a cachaça. Deixe cozinhar até estar
no ponto de servir. Por fim coloque o cheiro-verde.
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VADIM VASENIN

Quitandas

MÁRIO FABIANO

Rosquinha de
vinagre

Por Vilma Moreira

“Nasci e fui criada em Belo Horizonte, no Bairro Cachoeirinha. Aprendi a cozinhar com minha mãe,
Joana Ferreira, que era uma quitandeira de mão cheia. Ela fazia de tudo no forno de barro. Além
disso, herdei dela esse dom acolhedor de sempre receber os parentes e amigos para confraternizar. Hoje, é um prazer cozinhar nos encontros de família. Tenho uma receita especial para
cada filho e neto e para o marido.
Apesar do nome estranho, a rosquinha de vinagre é deliciosa e o sabor não tem nada de ácido.
Depois de pronta, ela fica com aparência de bolinho de chuva, mas com uma consistência diferente.
Mesmo sendo uma receita simples tem um sabor formidável!”
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INGREDIENTES
✓ 3 ovos;
✓ 1 xícara de chá de açúcar
✓ 3 colheres de sopa de óleo;
✓ 3 colheres de sopa de vinagre;
✓ 1 colher de sopa de fermento em pó;
✓ canela e açúcar refinado a gosto;
✓ 3 xícaras de chá (ou até dar ponto de enrolar) de farinha de trigo.

MODO DE PREPARO
Misture os ovos, o açúcar, o óleo e o vinagre em uma tigela. Acrescente a farinha e o fermento
em pó aos poucos, até dar o ponto de enrolar. Enrole a massa no formato de rosquinhas. Frite
em óleo não muito quente e vire até dourar. Retire as rosquinhas, deixe escorrer em papel-toalha
para retirar o excesso de óleo e polvilhe com açúcar refinado e canela.
Observação: a rosquinha, além de frita, pode ser assada.
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MÁRIO FABIANO

Biscoito frito
com queijo

Por Vera Coelho

“Sou filha de dona Dinalva, moro em João Pinheiro (MG) e preservo, com muito carinho, o modo de
fazer biscoito frito com queijo, que aprendi com minha mãe. Acredito que manter vivas as tradições
culinárias da família é uma forma de eternizar a memória e a história de geração em geração.
O biscoito frito com queijo é uma quitanda tradicional mineira, geralmente acompanhada de um
cafezinho. A receita é de dona Dinalva e tem história. Ela contava que todos faziam o biscoito frito
escaldando o polvilho e colocando pouco queijo. Como na fazenda onde ela morava tinha fartura
de queijo e ovos, resolveu criar o próprio modo de fazer, sem escaldar e colocando muito queijo.
Resultado: um biscoito mais saboroso e sequinho ao finalizar a fritura. A receita caiu no gosto da
família e de todos que experimentam o biscoito, e desperta a memória afetiva de filhos e netos,
fazendo lembrar a infância na cozinha da vovó Dinalva, que nos deixou, em 2005, aos 73 anos.”
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INGREDIENTES
✓ 2 xícaras polvilho doce;
✓ 2 xícaras de queijo ralado (meia cura);
✓ ovos até dar o ponto de enrolar;
✓ sal a gosto;
✓ óleo para fritar.

MODO DE PREPARO
Misture o polvilho e o queijo em uma tigela e coloque os ovos, até dar o ponto de enrolar. Acrescente sal a gosto. Enrole a massa como preferir, fazendo biscoitos não muito grossos, pois ela
cresce ao fritar. Coloque no fogo a panela com o óleo para fritar e, quando começar a esquentar,
coloque os biscoitos. Não deixe esquentar muito, pois é isso que faz os biscoitos jogarem óleo
pra todo canto. Ele tem de estar só um pouco quente, por aproximadamente um minuto no fogo.
Vire os biscoitos até dourar.
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Bolo de fubá
com goiabada
Por Maria Clara Magalhães
“Trabalhar com confeitaria afetiva é a realização de dois sonhos: o de resgatar as melhores memórias da minha infância e o de ter meu negócio. Minha paixão pelo universo dos bolos caseiros
levou à inauguração, com minha mãe, da primeira loja de bolos de Belo Horizonte, em 2014. Ao
longo de quase seis anos, foram mais de 150 mil bolos produzidos e vendidos e mais de 60 sabores
desenvolvidos. Para compartilhar essa experiência, por meio da produção de conteúdo digital,
cursos e treinamentos, criei o portal Papo de Bolo. Amo compartilhar bate-papos e momentos,
sempre acompanhados de um bolinho com café.
Como boa mineira, sou apaixonada por bolo de fubá. Quando colocamos a goiabada, então…
Gosto de preparar esse bolo pois ele honra nossa cultura com a união perfeita de sabores. E
para deixar com cheiro de infância, finalizo com uma chuvinha de açúcar e canela. Prepare-se
para uma explosão de aroma na sua cozinha!”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 ovos;
1 ½ xícara (270 g) de açúcar refinado;
2/3 de xícara (160 ml) de óleo;
1 xícara (240 ml) de leite;
1 1/2 xícara (210 g) de fubá;
1 xícara (150 g) de farinha de trigo;
1 colher de sopa (14 g) de fermento em pó;
1 xícara (140 g) de goiabada cascão picada em cubos.

MODO DE PREPARO
1 – Preaqueça o forno a 180°C. Unte a forma com margarina/manteiga e polvilhe com farinha
de trigo ou fubá.
2 – Em uma tigela grande, misture a farinha e o fubá. Reserve.
3 – Corte a goiabada em cubos médios e passe-os na mistura do fubá, como se estivesse empanando. Retire-os e reserve.
4 – Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e o leite.
5 – Despeje a mistura na tigela com o fubá e incorpore, delicadamente, usando um fouet.
6 – Coloque o fermento e mexa delicadamente para incorporar.
7 – Despeje metade da massa na forma e salpique ¾ da goiabada. Despeje o resto da massa e
salpique o restante da goiabada por cima.
8 – Asse por 50 minutos. Lembre-se de verificar o forno a partir de 40 minutos.
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Broinha de
fubá
Por Maria José Maia Amâncio
“Minha história com o forno e o fogão surgiu na infância, no sítio onde morávamos, no povoado
de Pires, zona rural de Minas, e que hoje ainda mantenho como forma de preservar a memória
de meus pais. Minha mãe tinha 11 filhos e ela mesma produzia as quitandas e os doces para
alimentá-los. Ainda menina, comecei a ajudar a minha mãe na produção semanal. Hoje, morando
em São Brás do Suaçuí (MG), faço diversos quitutes, quitandas e doces, tudo com muito esmero,
com gosto de mãe e de avó.
O motivo de resgatar esta receita, que é muito fácil de fazer, é que a broinha de fubá lembra a
minha infância. É uma doce lembrança, pois como ajudante de minha mãe sempre produzia as
broinhas de fubá. Era feita sempre, talvez por se tratar de uma merenda forte, que alimentava
bem a prole. E pela facilidade de obter todos os insumos, pois tínhamos no sítio.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 kg de fubá;
1 kg de açúcar;
1 kg de farinha de trigo;
500 g de banha de porco;
700 ml de coalhada;
8 ovos;
1 colher de sopa de fermento em pó;
1 colher de chá de sal;
1 colher de chá de bicarbonato dissolvido em leite quente;
50 g de erva-doce.

MODO DE PREPARO
Colocar os ingredientes em uma gamela, exceto a farinha de trigo,
que será acrescentada aos poucos. Misturar tudo até dar o ponto
de enrolar as broinhas. Assar em forno quente.
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Pão de queijo
Por Thiago Matos
“Sou cozinheiro de alma e coração, mineiro de Lagoa Santa e criativo. Meu objetivo é levar amor por meio
da comida e tornar momentos inesquecíveis. Sou apaixonado pela cozinha mediterrânea com pitadas mineiras; um autoditada criativo, que ama compartilhar comidas e experiências. Minha formação é baseada
em experiências vividas e na alma de cozinheiro que tenho.
Quem nunca ouviu dizer que o pão de queijo mineiro é irresistível, de tão saboroso? E, além de degustar
essa delícia em Minas Gerais, pode aprender a fazer para não ficar sempre com água na boca. Então, aqui
está a receita do melhor pão de queijo do mundo. Muito amor e um segredinho: a mistura de polvilho doce
e polvilho azedo, para que cada um faça a sua mágica.”
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INGREDIENTES
✓ 500 g de polvilho azedo;
✓ 500 g de polvilho doce;
✓ 700 g de queijo curado de qualidade ralado (sempre dou
preferência para os artesanais);
✓ 200 g de queijo parmesão ralado;
✓ 250 ml de óleo;
✓ leite (quantidade suficiente até a massa soltar das mãos.
Colocar aos poucos);
✓ 6 ovos caipiras;
✓ 1 pitada de sal.

MODO DE PREPARO
Misture os dois polvilhos – doce e azedo –, passando por uma peneira (para tirar as bolinhas).
Adicione o óleo bem quente e misture com uma colher. Após amornar, sove bem. Adicione o sal
e os ovos caipiras. Coloque leite aos poucos e vá sovando, até que a massa solte das mãos. Adicione o queijo e sove até unificar tudo. Faça bolinhas, corações, palitos ou argolas e asse por 25
minutos em forno preaquecido a 200°C. Agora é só saborear “o melhor pão de queijo do mundo”.
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Rosquinha de
amendoim
Por Sãozinha Albuquerque
“Gosto de fazer quitandas, pois considero esse trabalho uma terapia para a alma. Eu nasci em Entre
Rios de Minas (MG). Comecei a fazer quitandas por influência da minha mãe e me profissionalizei.
Atualmente, faço minhas receitas por encomenda. Trabalho também numa pousada e faço todas
as merendas do café da manhã. Gosto de fazer de tudo, faço com muito amor!
As rosquinhas de amendoim são muito fáceis de fazer e ficam deliciosas. Podem ser degustadas
no café da manhã, da tarde, em qualquer ocasião. Numa mesa com quitandas não podem faltar
as rosquinhas de amendoim.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 kg de farinha de trigo com fermento;
2 xícaras de açúcar;
4 ovos;
250 g de margarina;
1 pitada de sal;
½ kg de amendoim torrado, sem casca e moído;
leite até dar o ponto de enrolar.

MODO DE PREPARO
MASSA
Coloque numa bacia o açúcar, os ovos, a margarina, o amendoim e uma pitada de sal. Misture bem.
Vá colocando a farinha e o leite, até a massa chegar ao ponto de enrolar. Coloque as rosquinhas
espaçadas num tabuleiro e leve ao forno por cerca de 20 minutos.

CALDA
Coloque água e açúcar em uma panela no fogo e deixe ferver. Quando o açúcar derreter, retire
do fogo. Com as rosquinhas já frias, passe uma a uma na calda rapidamente e, em seguida, no
açúcar refinado. Deixe secar.

69

MÁRIO FABIANO

Doces

Ameixinha de
queijo
Por Fernanda Jordão Oliveira
“Eu me formei em 2008 e faço parte da nova geração de chefs, que tenta unir a tradição e a alta
qualidade culinária. Em Paracatu (MG), ‘o paraíso das quitandas’, estou à frente da Quitandas da
Vila Delicatessen, com a minha família, há quase 10 anos.
A ameixinha de queijo é uma iguaria feita em todo o estado, e em Paracatu não poderia, não poderia ser diferente, por causa da tradição local. É um dos xodós dos mineiros numa versão doce!”
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INGREDIENTES
✓ 1 kg de queijo curado ralado bem fininho;
✓ 4 a 6 ovos (depende do tamanho dos ovos e de
quão curado vai estar o queijo);
✓ 1 kg de açúcar;
✓ 1 litro de água;
✓ cravo e canela a gosto.

MODO DE PREPARO
Comece fazendo a calda com a água e o açúcar. Coloque numa
panela grande e deixe ferver até encorpar. Tem de ser uma calda
rala, porque enquanto cozinha as bolinhas ela vai engrossando.
Em uma bacia, junte os ovos e o queijo até obter uma massa
homogênea e dar ponto de enrolar. Se a massa ficar mole, junte
um pouco mais de queijo. Se ficar seca, coloque mais um ovo. Faça
bolinhas pequenas para não demorar muito a cozinhar. Coloque
pouco a pouco as bolinhas. Elas incham mais. Depois de cozidas,
vão murchar. Demora em torno de 20 a 30 minutos. Guarde em
um pote de vidro para durar mais tempo.
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Amor em
pedaços
Por Betânia de Souza Costa
“Nasci numa família tradicional em Congonhas (MG), onde meus avós e tios eram todos quitandeiros. Por
isso, acredito que nasci com gosto pela gastronomia. A pedido do meu saudoso pai, aprendi as receitas de
doces mineiros. Atualmente, sou uma quitandeira que busca resgatar os doces antigos tradicionais mineiros,
e entre eles está o amor em pedaços.
É um bolo feito com abacaxi e coco, polvilhado com açúcar. Esta é uma receita tradicional. É um doce delicioso,
mas muito trabalhoso de se fazer. É preciso ser feito com açúcar e muito afeto.”
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INGREDIENTES
Massa
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

33 ovos;
4 colheres de sopa cheias de banha;
1 copo americano de açúcar;
1 pitada de sal;
1 colher de sobremesa de fermento em pó;
meio copo americano de leite;
750 g de farinha de trigo
(até o ponto de desgrudar das mãos).

Recheio
✓
✓
✓
✓
✓

2 abacaxis triturados;
2 cocos frescos ralados;
4 copos americanos de açúcar;
1 pau de canela;
3 gemas de ovos batidas.

MODO DE PREPARO
Junte os ingredientes do recheio. Misture tudo muito bem. Leve ao fogo até
desprender do fundo da panela. Reserve, deixando esfriar para usar. Para a massa, misture todos os ingredientes líquidos. Então, coloque a farinha de trigo,
amassando numa bancada. Por último, coloque o fermento em pó. A massa tem
de ficar lisa e brilhante. Deixe descansar meia hora e, em seguida, abra com um
rolo manual, para que fique bem fina. Disponha metade da massa num tabuleiro
médio. Pegue o recheio já frio e cubra a massa. Com a outra parte da massa,
também fina, cubra o recheio. Pincele com duas gemas batidas com um pouco
de açúcar cristal. Leve ao forno até dourar. Depois de pronto, deixe esfriar e corte
em quadrados. Passe no açúcar peneirado.
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Bom-bocado
mineiro
Por Anei Aparecida Sousa Pessoa
“Sou de Belo Horizonte (MG) e, atualmente, moro no bairro Vila Clóris, Região Norte da cidade.
Eu cozinho desde a adolescência, pois tomei gosto pelos pratos e pelas receitas muito cedo.
Faço tudo com muito prazer. Por isso, nunca tive uma receita preferida. Gosto de preparar todos
os pratos, faço um pouco de tudo.
O bom-bocado mineiro é um doce que dá vontade de comer sem parar, seja no café da manhã ou
no lanche da tarde. É uma receita fácil de fazer, podendo ser preparada a qualquer hora. Agrada
a todos, crianças e adultos.”
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

500 g de açúcar refinado;
12 ovos;
150 g de margarina;
1 litro de leite;
250 g de farinha de trigo;
200 g de coco ralado;
200 g de queijo curado ralado.

MODO DE PREPARO
No fogo, derreta a margarina no leite e reserve. Em outra vasilha, junte os demais ingredientes e
misture bem. Em seguida, acrescente o leite com a margarina derretida. Distribua em forminhas
e leve para assar em forno convencional por 30 minutos.
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Doce de leite
Por Margarida Amâncio
“Não me lembro como começou minha paixão pela gastronomia! Acredito ter sido pelo prazer de ver as
pessoas degustando e se sentindo felizes. Sempre gostei de fogão. Pelo fato de gostar do que faço em
São Brás do Suaçuí (MG), fiquei muito conhecida na região. Com a pandemia, descobri que gosto, também,
do forno. Comecei fazendo um bolo, só pra testar uma receita, e não parei mais. Fiz vários cursos on-line
e vou seguindo ora com o fogão, ora com forno.
É difícil resistir ao sabor do doce de leite artesanal mineiro. E se tiver um queijinho do lado para acompanhar, parar de comer é quase um desafio. Mas para ficar bem gostoso, é preciso que seja feito em fogão
a lenha. O principal ingrediente da receita é paciência, com boas pitadas de amor. Esta é uma receita que
é passada de geração em geração.”
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INGREDIENTES
✓ 50 g de açúcar cristal para cada 1 litro de leite.

MODO DE PREPARO
Coloque tudo no fogo e mexa de vez em quando. Cuidado para não entornar. É preciso que o fogo
tenha constância do início ao fim, para não azedar. Quando estiver no ponto pastoso, retire do
fogo, deixe esfriar e coloque numa compoteira.
Dica – O segredo para não entornar e nem pegar fumaça é colocar um pires de louça dentro da
panela.
Observação: O tempo de preparo com 10 litros de leite é de 8 horas em fogão a lenha.
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Goiabada cascão
Por Luiz Fortes
“Sou de Ouro Preto (MG), neto do sr. Tijolo, o doceiro mais famoso do distrito de São Bartolomeu.
Minha família tem a tradição de doces artesanais, há mais de 300 anos, e eu herdei essa arte.
Tenho minha fábrica de doces, em Santo Antônio do Leite (MG), onde preparo goiabada, bananada,
licores, geleias e outras delícias, num processo totalmente artesanal, que vai desde a colheita
da fruta à embalagem na folha de bananeira. Além de doceiro, tenho talento para a culinária
mineira e internacional. Já fui cozinheiro principal nos restaurantes Maria Antonieta, DeGuste e
da Pousada Rural Capricho Asturiano, em Ouro Preto.
No século XVII, quando os bandeirantes e tropeiros portugueses exploravam a região de Ouro
Preto, carregavam alimentos como o feijão, a carne de lata, queijo curado e marmelada. São
Bartolomeu possuía terras férteis às margens do Rio das Velhas, onde os viajantes plantavam
marmeleiros. Porém, houve uma praga que acabou com a plantação. Sem o marmelo, surgiram,
então, os quintais com goiabeiras e a receita da goiabada cascão, produzida artesanalmente até
hoje, e que virou patrimônio imaterial do município de Ouro Preto.”
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INGREDIENTES
✓ 20 kg de goiaba vermelha;
✓ 5 kg de açúcar cristal.

MODO DE PREPARO
Lave bem as goiabas e retire os cabos e pontos pretos. Corte-as ao meio, tire
todas as sementes do miolo, separe a casca e lave novamente. Passe as sementes em uma peneira de inox, para obter a polpa. Reserve. Acenda o fogo,
coloque o tacho e adicione a polpa e a casca. Mexa lentamente sem parar, para
não queimar. Vá adicionando o açúcar aos poucos. Mexa até engrossar. Cerca
de duas horas depois, você obtém a consistência da goiabada mole, e com três
horas, a goiabada dura, ou em barra. Para moldar a goiabada em barra, vire o
doce em um tabuleiro retangular, forrado com folha de bananeira. Para embalar
na folha de bananeira, você deve esterilizá-la direto no fogo, alterando a textura
e cor da folha, sem deixar queimar. Com a folha esterilizada, forre o tabuleiro e
vire o doce ainda quente.
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Pé de moleque junino
com pipoca e gengibre

Por Edson Puiati

Edson Puiati é educador, professor universitário, consultor de empresas e eventos gastronômicos, pesquisador e cozinheiro. Atualmente está como coordenador da Frente da Gastronomia
Mineira, que busca defender, preservar e promover a cultura alimentar mineira em toda sua cadeia
produtiva. Realiza trabalho para empresas de desenvolvimento de pessoas através do projeto
Executive Coaching Gourmet, Atua em eventos gastronômicos regionais, nacionais e internacionais. É membro do Instituto Eduardo Frieiro e idealizador do projeto de lei que instituiu o “Dia da
Gastronomia mineira (Lei nº 20.577, de 21/12/2012)” em homenagem ao escritor Eduardo Frieiro.
Puiati, acredita no desenvolvimento de pessoas e comunidades através da cultura alimentar em
toda sua cadeia produtiva, valoriza os costumes e respeita os terroir’s através de seus biomas.
Seu trabalho é fomentar e capacitar pessoas e organizações através do conhecimento visando
o aumento da geração de renda e o crescimento local.
A receita é inédita e procurei trazer para este doce tão famoso os ingredientes principais das
festas juninas: o milho em forma de pipoca e o gengibre que junto ao chocolate trouxe frescor e
muito sabor à nova versão do pé de moleque.
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INGREDIENTES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

300 g de chocolate meio amargo;
160 g de amendoim torrado mais claro e sem pele;
20 g de milho pipoca;
1 colheres de sopa de óleo;
1 colher de café de sal;
1 colher de chá de gengibre picado;
1 colher de chá de manteiga para untar.

MODO DE PREPARO
15 unidades
- Torre o amendoim em forno médio, tire a pele e reserve;
- Prepare a pipoca adicionando o óleo e o açúcar, em seguida o milho;
- Deixe a pipoca esfriar um pouco e bata no liquidificador deixando em forma de farofa, sem os
peroás se houver. Reserve.
- Derreta o chocolate em banho-maria ou micro-ondas;
- Acrescente o amendoim torrado e descascado ao chocolate;
- Junte 95% da farofa de pipoca e o gengibre picado;
- Misture bem e monte sob uma bandeja ou prato untado com manteiga os pés de moleque com
uma colher ainda quente;
- Polvilhe com os restantes 5% da farofa sobre os pés de moleques;
- Leve ao congelador por uns 3 minutos.
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POSFÁCIO
O ato de cozinhar é o primeiro sinal de uma cultura, com o seu modo de fazer. É no DNA de sua cultura que estão a história, os costumes, as influências
étnicas, desde as origens, percorrendo toda a nossa vida. A gastronomia evolui como uma arte. A ela, novas influências se somam e trazem experiências
novas, o que a faz ser dinâmica e sempre contemporânea, sem perder suas
raízes. Além disso, ela é uma das poucas que permitem despertar nas pessoas
todos os sentidos, de forma a tornar memorável o ato de comer, degustar ou
até mesmo observar, seja sozinho, com amigos ou em família.
As memórias gustativas estão presentes desde a infância e permanecerão até o fim de nossas vidas, carregando, com elas, os artefatos utilizados,
que muitas vezes, se confundem com prazer e, ao mesmo tempo, com o trabalho árduo. Dentro desse contexto, nos faz refletir a cadeia produtiva do campo
à mesa e aprendermos a respeitar a terra, os alimentos e a nossa cultura.
As receitas deste livro nos fazem viajar pela cultura mineira, com a participação de pessoas de diferentes etnias, que nos oferecem experiências por
meio de nossas quitandas, que em Minas Gerais têm o significado de tudo
aquilo servido com café, menos o pão: bolos, biscoitos, roscas, broas, sonhos,
sequilhos, entre outros; quitutes – iguarias apetitosas, comida requintada e
que, para os mineiros, são os pratos salgados; e, por fim, os doces – a doçaria
mineira, com uma forte influência portuguesa, traz receitas deliciosas, que fazem deste livro um menu completo.
É importante atentar para o formato das receitas. Muitas delas seguem
com rigor suas origens, com ordem de medidas como copos, colheres e quilogramas. Como medida, o copo considerado é o famoso tipo Lagoinha ou americano; as colheres de sopa são consideradas cheias quando se tenha a mesma
quantidade do ingrediente na parte côncava e na parte superior. Já a colher
rasa seria como se passasse uma régua sobre o ingrediente colocado nela.
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Já na pitada, esta sim, muito engraçada nas receitas mineiras, une-se o
dedo indicador e o polegar e tira-se daí a quantidade necessária aos sabores
desejados. Já se sabe que a pitada pode ter um volume maior, dependendo
do tamanho dos dedos do (a) cozinheiro (a).
Temos a couve rasgada, que de fato deve ser rasgada como uma folha
de papel; a cebola de cabeça, para não confundir com a cebola-de-cheiro e as
ceboletas. O famoso cheiro-verde, que são a salsa e a cebolinha, é o tempero
mais importante dos quitutes depois do alho e da cebola.
Espero que você tenha conhecido um pouco da cultura mineira, por meio
de suas receitas. Uma cultura formada por simplicidade, autenticidade e
sustentabilidade. Seguimos nossa história, aprimorando nossos utensílios e
criando novas receitas contemporâneas, sem perder de vista, é claro, nossas
tradições.
Até a próxima.

Chef Edson Puiati
Educador, professor universitário, consultor de empresas e
eventos gastronômicos, pesquisador e cozinheiro. Coordenador da Frente da Gastronomia Mineira. Atua em eventos
regionais, nacionais e internacionais e no desenvolvimento
de pessoas por meio do projeto Executive Coaching Gourmet.
Membro do Instituto Eduardo Frieiro e idealizador do projeto
de lei que instituiu o Dia da Gastronomia Mineira.
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+ prático: por ser canalizado, o fornecimento de gás
natural é ininterrupto. Sem botijão, você não precisa se
preocupar em gerenciar o estoque de gás. Você libera o
espaço que seria do botijão para fazer um jardim, um
bicicletário ou até uma vaga de garagem! Além disso, você
só paga o que consumir, recebendo a fatura em casa ou por
e-mail

+ seguro: dispensa armazenamento em recipientes

de alta pressão. Por ser mais leve que o ar se dissipa com
facilidade em caso de vazamento, ao contrário do gás
liquefeito de petróleo (gás de botijão), que é pesado e se
acumula próximo ao chão. Além disso, sem a necessidade de
reabastacimento de botijões, você diminui o tráfego de
caminhões pesados na sua rua e o de pessoas estranhas no
condomínio. Para completar, a Gasmig ainda te ajuda a
adequar seu prédio às normas de segurança do corpo de
bombeiros

+ moderno: o consumo de gás natural canalizado

é o padrão em quase todas as grandes metrópoles do
mundo. Seu uso é incorporado em diversas funções da casa:
da cozinha ao banheiro. Além da segurança e da
comodidade, o gás natural é um recurso mais sustentável
que o gás liquefeito de petróleo, pois sua queima libera
menos CO2. E ainda por cima valoriza em muito o seu
imóvel!

Saiba mais em

gasmig.com.br

Levando gás natural
e desenvolvimento social
para perto de você

gasmig.com.br

