
FOTOGRAFIA ANA BACELLAR



2 3

In
tr

o
d
u
çã

o

In
tr

od
uç

ão

Quem me conhece sabe que eu respiro receitas e penso o 
tempo todo em preparar e servir pratos apetitosos. Pra pre-
parar esse tanto de coisas, reviro mercados e feiras pela 
cidade buscando os melhores ingredientes que posso comprar 
e, vira e mexe, corro ao Mercadão. Chego sempre pela Rua 
da Cantareira e, por mais que eu saiba que ele está “ali” 
desde o comecinho da década de 1930, sempre me espanto 
quando vejo o prédio imenso desenhado pelo escritório de 
arquitetura Ramos de Azevedo. Naquela época, com a cidade 
que crescia e enriquecia sem parar, era preciso juntar as 
muitas feiras, feirinhas e mercados do centro num lugar só, 
tudo de um jeito organizado, num espaço amplo, ventilado e 
iluminado, e foi assim que o Mercadão aconteceu.

Os vitrais coloridos do artista russo Conrado Sorgenicht 
Filho me fascinam. Não me canso de admirar as cenas da vida 
no campo paulista e, talvez por isso, nunca me esqueço de 
uma das histórias contadas pelo Leonardo Chiappetta num 
dos sei lá quantos cafezinhos que tomamos juntos ao lado 
do Empório. Ele me disse que, como “nasceu e cresceu no 
Mercadão”, brincava pelas ruas do Mercado com o irmão, e o 
avô sempre dizia pra eles se guiarem pelos vitrais, quer 
dizer, bastava olhar pra cima pra se localizar, o empório 
fica no vitral das galinhas, patos, gansos, “ao pé” do galo 
que tem ao fundo a roda do trator, um pouco à esquerda do 
moço de chapéu sentado e da moça que carrega os baldes. Quer 
“endereço” mais lindo? Eu, que adoro galinhas, não escondo 
que este é o meu vitral preferido. Por isso, ainda que não 
seja hora do almoço e que a ideia não seja comer um sandu-
íche de mortadela com queijo ou um pastel ou um bolinho de 
bacalhau, sempre subo as escadas pro mezanino só pra admi-
rar os vitrais. Parece que o tempo para, que as imagens vão 
se mexer, que a moça que alimenta as galinhas vai deixar o 
milho cair, ou que o café do vitral da colheita amadureceu 
de vez, ou que o barco da cena das bananas vai flutuar.

RECEITAS SAÍDAS DA  RECEITAS SAÍDAS DA  
SACOLA DE COMPRAS SACOLA DE COMPRAS 

NO MERCADÃONO MERCADÃO
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Não sei dizer quando estive ali pela primeira vez, 
só sei que faz muito tempo. E não importa quantas vezes 
eu vá, sempre me encanto quando entro por uma das portas 
imensas e vejo aquele monte de coisas deliciosas por todos 
os lados. É mágico, é intenso e é bom demais perambular, 
conversar, provar, comparar e, quando dá, levar ao menos 
alguma coisinha pra casa. Levo uma sacola e, quando vejo, 
ela está cheia de embrulhos feitos de papel-manteiga amar-
rados com barbante. 

Eu, que sempre tive fascínio por vendas e mercados, 
fico maravilhada com a variedade de itens, com os mil for-
matos e cores, com as vozes que tentam chamar a atenção 
de cada possível comprador, não me incomodo mesmo com a 
mistura de cheiros de doce, bacalhau, azeitona e lingui-
ça e, é claro, eu como um tiquinho de tudo. Acho o máximo 
escolher alguma coisa de dentro dos baldes que acomodam os 
itens vendidos a granel, ou dos varais que forram o teto 
ou das prateleiras que cobrem as paredes.

Há nem sei quantos empórios ou peixarias ou queija-
rias, mas a gente acaba voltando sempre àqueles que têm 
o melhor pra oferecer e aí entram o trio qualidade, preço 
e atendimento. Muitos teoricamente vendendo coisas iguais 
ou bem parecidas e com preços semelhantes, mas as diferen-
ças ficam por conta do cuidado com os produtos e com o lado 
humano, com a relação de cumplicidade entre o vendedor e 
o freguês. O vendedor logo aprende quais os gostos do seu 
cliente, apresenta a este o que tem de melhor, e o clien-
te bem tratado sempre volta e volta e volta de novo. Com 
isso, logo se forma a rede das bancas preferidas, e é por 
aí que tudo acontece. 

Se, quando viajo pra qualquer lugar, faço questão de co-
meçar o passeio pelo mercado, imagine quando tenho na minha 
cidade um mercado tão incrível logo ali me esperando. Não dá 
pra não ir, não dá pra não adorar o Mercadão e não dá pra 
deixar de levar pessoas, quem quer que sejam, pra passear. 
Já levei muita gente ao Mercadão, mas além de alguns Chefs 
franceses estreladíssimos que amaram o passeio, não dá pra 
negar que foi incrível mostrar o Mercado pra Ministra da 
Pesca da Noruega e tentar explicar a ela a paixão que a gen-
te tem pelo bacalhau (consta que o metro quadrado que mais 
consome bacalhau no mundo está no Mercadão da Cantareira). 

O nosso Mercadão é encantado, tem charme, tem vida, tem 
história, tem variedade e tem qualidade.

“ Não dá pra não ir, não dá pra não adorar o 
Mercadão e não dá pra deixar de levar pessoas, 
quem quer que sejam, pra passear. ”
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Fazer compras no Mercadão, voltar pra casa com uma 
sacola recheada de delícias e ir pra cozinha é um ritual. 
Aqui conto o meu passeio, que, como sempre, apesar das 
(muitas) paradinhas pelos corredores, fica inevitavelmente 
nos “clássicos”. São bancas tradicionais, com pessoas que 
passam a maior parte da vida ali dentro, que gostam dos 
produtos que vendem, que gostam do contato com o público, 
que gostam de vender e sabem vender, que amam aquele lugar 
e que têm o maior orgulho de dizer que estão no Mercadão. 

Começo sempre dando “bom dia” ao Eduardo e ao Leonardo 
Chiappetta. Os dois são queridos demais e, com o irmão  
Alfredo e os sobrinhos, fazem parte da terceira e da quar-
ta gerações do Empório Chiappetta, que está no Mercadão 
desde 1933, mas que já existia desde 1908, no início no 
Mercadinho São João, que foi desmontado e deu espaço ao 
Theatro Municipal e aos Correios, e mais tarde sob o via-
duto Santa Ifigênia. O capricho da família Chiappetta chama 
a atenção de quem passa por perto, tudo limpíssimo, orga-
nizado, com produtos de primeira linha. Eles são o grande 
importador do Bacalhau da Noruega no Brasil, comercializam 
o que há de melhor e “cuidam” de um produto tão nobre como 
ele merece, mantendo as peças resfriadas, tudo com perfei-
ção. O bacalhau que eles vendem é excepcional. As azeitonas 
são sempre deliciosas, as frutas desidratadas são saborosas 
e suculentas, os azeites fazem sempre a diferença. Por que 
estar no Mercadão? Eduardo diz: “para poder participar do so-
nho gastronômico e empresarial dos clientes e fornecedores”.

De lá, dou um pulo na banca de cerais da Telma, mais 
uns minutos de prosa, e saio com 1 quilo do mix de feijões 
Termutis, que de tão famoso virou nome da banca. Mas dá 
pra fazer o seu próprio mix? Claro que sim, mas é preci-
so comprar uns 10 tipos de feijão pra conseguir o efeito 
lindo, colorido e cheio de texturas diferentes que tem o 
mix original. Como eles não cozinham por igual, melhor é 
deixar de molho de véspera e, como a Telma explica, cozi-
nhar até que o branco esteja macio. 

Passeio então pelos corredores das frutas, sempre tu-
multuados, mas lindos, com tudo arrumado e com um colorido 
impressionante. Há de tudo um pouco, mas as do mundo tro-
pical são um caso à parte. Caras? Sem dúvida. Mas enchem 
os olhos. As tâmaras são deliciosas, é fato, mas eu fico 
com os abacaxis, dos miúdos que se “desmontam” em gomos e 

“ Fazer compras no Mercadão, voltar pra 
casa com uma sacola recheada de delícias e ir 
pra cozinha é um ritual. ” 
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Em seguida, vem a banca de laticínios Roni, que é 
parada mais do que obrigatória. Tudo começou com um la-
ticínio pequeno em São Lourenço, no final do século XIX, 
mas os queijos do italiano Pedro Talarico conquistaram os 
paulistanos e estão no Mercadão desde 1933. O laticínio 
cresceu e hoje é comandado pelo bisneto “Seu Roni”, como 
eles mesmos dizem, e pelo sobrinho Rafael, da quinta ge-
ração. Não consigo passar por perto sem levar ao menos um 
pacote de 500 g de manteiga de puro creme de leite, que, 
além de deliciosa, vem numa caixa linda, e o melhor quei-
jo frescal da vida, saboroso e ultracremoso. Depois vario 
entre o meia cura, as ricotas fresca e defumada, que é 
maravilhosa, as mussarelas, o butirro, o caciocavallo, o 
provolone, tudo muito bom e tentador. 

A outra parada acontece na Levi queijos. Os queijos 
são ótimos, tanto os brasileiros, como os importados – e 
isso desde o tempo em que a oferta de queijos de fora era 
pequena. As castanhas, nozes, amendoins doces, salgados e 
picantes, alcaparras, tomates secos, aliche, azeite, lin-
guiças, salames e presuntos são tudo de bom e valem cada 
mordida. As azeitonas são um capítulo à parte e mostram 
por A + B a quem quer que simplesmente olhe pro balcão 
que variedades não faltam e que dá pra fazer uma volta ao 
mundo por elas. Há miúdas, médias e graúdas, mais e me-
nos amargas ou suculentas, verdes, arroxeadas e pretas, 
conservadas em salmoura ou em azeite, com ou sem temperos 
ou pimentas. Se, durante a visita, ainda der sorte de en-
contrar o Seu Levi, muito melhor: além das mil histórias, 
pois ele está lá há uns 60 anos, conhece queijos e o Mer-
cadão como poucos, é violeiro, faz poesia e canta. 

“ São bancas tradicionais, com pessoas 
que passam a maior parte da vida ali dentro, 
que gostam dos produtos que vendem, que 
gostam do contato com o público, que gostam 
de vender e sabem vender, que amam aquele 
lugar e que têm o maior orgulho de dizer que 
estão no Mercadão. ”

dispensam facas, aos mais alongados ou arredondados, pois 
amo abacaxi!!! Se preciso de um desses abacaxis, compro na 
Amazon Frutas Exóticas, a banca da família do Juca, que co-
meçou empurrando carrinhos, depois passou a vendedor e mais 
tarde a proprietário de um box de frutas pra ninguém botar 
defeito e pioneiro na venda de frutas tão especiais no varejo.
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Se o assunto é feijoada, o Empório Zucchini resolve 
tudo de um jeito delicioso e, ainda por cima, recheado 
de história e tradição. O Seu Cláudio e o filho, que é da 
terceira geração, atendem num espaço conservado da mesma 
maneira que era no tempo da abertura do Mercado. Quer di-
zer, dá pra imaginar quantas pessoas já encostaram naquele 
balcão de mármore e compraram os chamados “pertences” pra 
uma feijoada completa, ou pra enriquecer um simples cal-
deirão de feijão? São metros de linguiças mais ou menos 
condimentadas, salsichas de vários tipos, mantas de touci-
nho defumado, peças de carne-seca de dianteiro e traseiro, 
de jabá e de carne de sol e todas as possibilidades de 
suíno e bovino salgadas e defumadas. Ah, o feijão-preto, 
que dá caldo grosso, e a boa farinha de mandioca também 
valem a pena. 

Temperos, condimentos e especiarias, pimentas, sais 
especiais, manteiga de garrafa, tripa pra fazer linguiça 
em casa, podem ser da G.Frederico ou da Casa São Paulo, no 
corredor central. As duas bancas são do tipo “perdição”, 
com tudo junto, misturado e perfumado ao mesmo tempo, com 
aqueles montes de saquinhos pendurados, forrando a banca 
de ponta a ponta. E quem quiser saber pra que serve cada 
uma das mil coisas que oferecem, e olhe que é item que não 
acaba mais, é só perguntar, que eles explicam tim-tim-por-
-tim-tim e avisam que, como um tico de tempero rende muito 
e perde as características em pouco tempo, é sempre bom 
comprar quantidades pequenas. Ou seja, só isso já justifica 
uma volta ao Mercadão. 

Se o assunto é açougue, é pro Porco Feliz que eu vou. Um 
açougue que começou forte com carnes de porco e de cordei-
ro, foi se especializando no que chamam de “exóticas” (ca-
brito, javali, avestruz, pato, marreco, angola, codorna, 
perdiz, ganso, paca, cateto, capivara), cresceu e passou a 
ser também Boi Feliz. Ao que consta, o dono anterior era um 
palmeirense fanático, daí o nome, que ganhou fama, a qual 
se manteve com os novos donos, que já estão lá há pouco 
mais de 10 anos. Hoje, estão à frente do mega-açougue, que 
tem um time de aproximadamente 60 açougueiros, o Thiago, da 
família de José Gaspar, e Silvio de Oliveira. Impressiona 
ver a sintonia da equipe, a agilidade com que seus membros 
trabalham as peças de porco e de boi. Tudo impecável, lim-
píssimo, preparado na hora, facas e bancadas brilhando, e 
o seu pedido sendo montado no ato, com cortes perfeitos. Se 
quero barriga carnuda pra fazer bacon caseiro, costelinhas 
suculentas “da presidencial”, pernil suíno tradicional ou 
de leitão, cordeiro ou cabrito, lombo perfeito, é no Porco 
Feliz, e não tem pra ninguém.

Quem gosta de tudo que vem das águas não tem como 
deixar de olhar os balcões cheios de gelo e com pescados 
de rios e mares daqui e de fora expostos na Ki-peixe, 
que fica logo na entrada da Avenida Mercúrio. Eu adoro 
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“dar a volta” no balcão, que começa com aqueles atuns 
espetaculares, passa pros peixes inteiros imensos e lin-
dos, depois pros lagostins, lagostas e camarões, polvos 
e lulas, filés prontos, caranguejos e mariscos. Ao lado, 
fica o canto das ostras, tão irresistíveis que vão bem 
até de café da manhã. Limpam tudo na hora, com capricho 
impressionante, e respondem com seriedade à pergunta: 
qual o melhor peixe de hoje? E, desde que estão por ali, 
há uns 25 anos, num tempo em que a maioria ainda enro-
lava o pescado em plástico solto, papel comum ou mesmo 
jornal, que se encharcava em minutos, eles já colocavam 
tudo em sacos limpos e fechados, além do gelo  de água 
limpa. Também adoro a peixaria Takeda, com peixes lin-
dos e sempre fresquíssimos, e o Rei do Camarão, que tem 
todos os tamanhos e tipos possíveis do crustáceo e limpa 
da maneira perfeita pra receita escolhida pro dia.

Enfim, dessa vez eu não fui ao Mercadão pra almoçar, 
ou pra tomar um lanche farto, mas, sim, pra fazer umas 
compras, trazer tudo pra cozinha de casa e, em seguida, 
preparar receitas gostosas. 

Da minha sacola, tirei azeite, manteiga comum e de gar-
rafa, queijo frescal, queijo meia cura, queijo de coalho, 
bacalhau, azeitonas, frutas desidratadas, castanhas, carne-
-seca, paio, costelinha defumada, pernil de leitão, frango 
caipira, mix de feijões, arroz, feijão-de-corda, farinha de 
milho, camarões, filé de namorado, colorau, banana, laranja 
e abacaxi. E ainda coentro, salsa e cebolinha, cebola, alho, 
tomate, pimentão, mandioquinha, ovo... Muita coisa!!! E tudo 
comprado no mercado de verduras que fica em frente, é só atra-
vessar a rua. 

As receitas não são nada complicadas ou difíceis, to-
dos podem preparar em casa e deixar a mesa mais gostosa. 
Algumas são clássicas, mas feitas “do meu jeito”; outras 
nem tanto, mas, com certeza, são receitas que têm tudo a 
ver com a cozinha que se faz no Brasil e levam ingredien-
tes que a gente tanto adora. 

“ As receitas não são nada complicadas ou 
difíceis, todos podem preparar em casa e deixar 
a mesa mais gostosa. ”
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Receitas: 
AZEITONAS MARINADAS COM MEL E CÍTRICOS

Azeitonas do Empório Chiappetta e do Levi Queijos; laranja 
e limão da Banca do Juca - pg. 16

POTINHO CREMOSO DE QUEIJO FRESCO E CHEIRO-VERDE
Queijo minas frescal e manteiga sem sal do Roni - pg. 18 

PÃOZINHO DE TAPIOCA COM QUEIJO
Queijo minas padrão e manteiga sem sal do Roni; parmesão 

do Levi Queijos 

BACALHAU À BRÁS BRASILEIRINHO
O verdadeiro bacalhau Gadus Morhua da Noruega - Empório 

Chiappetta
 

CUSCUZ PAULISTA COM CAMARÃO E PALMITO
Camarão médio limpo da Ki-peixe

FILÉ DE PEIXE COM FAROFA E BANANA NA FOLHA DE BA-
NANEIRA

Filé de namorado da Ki-Peixe e banana da Banca do Juca

PAÇOCA DE CARNE-SECA
Carne-seca de coxão traseiro e farinha de mandioca do 

Empório Zucchini

CALDEIRÃO DE FEIJÕES COM COSTELINHA E PAIO
Mix de feijões da Termutis; costelinha defumada e paio do 

Empório Zucchini

BAIÃOZINHO BOM 
Feijão-de-corda e arroz da Termutis; carne-seca de coxão  

traseiro do Empório Zucchini; queijo de coalho da Levi Queijos

PERNIL DE LEITÃO DOURADO COM ERVAS E CACHAÇA
Pernil de leitão suíno do Porco Feliz

GALINHADA COM FRANGO CAIPIRA
Frango caipira do Porco Feliz; colorau da G.Frederico 

BOLO DE FRUTAS E CASTANHA-DO-BRASIL
Mix de frutas desidratadas do Empório Chiappetta;

castanhas da Levi Queijos

 BOLO BEM ABACAXI
Abacaxi da Banca do Juca
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PREPARO

Numa tigela misture as azeitonas, o suco e as raspas 
da laranja e do limão, o mel e as ervas e regue com azeite 
bastante pra envolver bem. Cubra e deixe repousar na gela-
deira por pelo menos 3 e por até 24 horas. Sirva com pão.

AZEITONAS  AZEITONAS  
MARINADAS COM MEL MARINADAS COM MEL 

E CÍTRICOSE CÍTRICOS

Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

2 xícaras de azeitonas variadas (tipos, cores e tamanhos 
diferentes)
Suco e as raspas de 2 laranjas de cascas bem alaranjadas
Raspas de 1 limão
1 colher (sopa) de mel
1 colher (sopa) de orégano fresco ou tomilho
Azeite de oliva
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PREPARO

Aqueça a manteiga e a farinha e misture sem parar até 
amarelar e borbulhar. Junte o alho, adicione o leite aos 
poucos e mexa por mais uns 5 minutos, até ferver e en-
grossar. Retire do fogo, descarte o alho, junte o queijo, 
a mostarda, as ervas e as gemas e mexa de 5 em 5 minutos 
até amornar.

Enquanto isso, aqueça o forno a 160°C (baixo), ferva 1 
litro de água pro banho-maria e coloque 4 potinhos unta-
dos com manteiga e polvilhados com farinha de rosca numa 
assadeira média.  

Bata as claras em neve até obter picos firmes. Misture 
⅓ das claras e o fermento ao creme de queijo, depois in-
corpore o restante. Coloque nos potinhos sem ultrapassar 
¾ da sua capacidade e polvilhe com o parmesão. 

Despeje a água fervente na assadeira e asse os po-
tinhos por uns 20 minutos, até que o creme esteja firme, 
crescido e dourado (ao enfiar um palito no centro, ele de-
verá sair limpo). Sirva em seguida.

POTINHO CREMOSO POTINHO CREMOSO 
DE QUEIJO FRESCO  DE QUEIJO FRESCO  

E CHEIRO-VERDEE CHEIRO-VERDE
Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

25 g de manteiga
¼ de xícara de farinha de trigo
1 dente de alho pequeno, inteiro, sem casca
1 xícara (chá) de leite 
100 g de queijo fresco, esmagado com um garfo
1 colher (chá) de mostarda de Dijon
2 colheres (sopa) de cebolinha e salsinha picadinhas
2 ovos, clara e gema separadas
¼ de colher (chá) de fermento em pó 
1 colher (sopa) de parmesão ralado
Manteiga pra untar e farinha de rosca pra polvilhar
sal
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PREPARO

Coloque a tapioca numa tigela média, reserve.
Numa panela média, aqueça o leite com o sal e a man-

teiga. Quando ferver, despeje sobre a tapioca e deixe re-
pousar por 45 minutos, até que ela absorva o leite total-
mente e perca a textura de grão duro.

Aqueça o forno a 180ºC (médio) e unte com óleo uma 
assadeira média.

Coloque o polvilho, o ovo e os queijos na tigela da 
tapioca e misture até conseguir uma massa homogênea, mas 
grudenta. Ajuste o sal, que depende dos queijos escolhidos. 

Unte as mãos levemente com óleo, molde umas 16 boli-
nhas de massa e coloque na assadeira, mantendo uns 2 cm de 
espaço livre entre elas. 

Asse os pãezinhos por uns 20 minutos, até que estejam 
crescidos e bem dourados. Transfira para uma travessa e 
sirva em seguida, pois eles murcham em pouco tempo. 

Rendimento: 16 unidades

INGREDIENTES

1 xícara de tapioca para bolo (aquela granulada quebrad))
2 xícaras de leite
1 colher (chá) de sal, ou a gosto
15 g de manteiga à temperatura ambiente
1 colher (sopa) de polvilho azedo
1 ovo grande 
1/3 de xícara de queijo parmesão ralado 
1/3 de xícara de queijo minas meia cura ralado grosso
Óleo de girassol para untar

PÃOZINHO DE TAPIOCA PÃOZINHO DE TAPIOCA 
COM QUEIJOCOM QUEIJO
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PREPARO

Descasque e rale a mandioquinha como palha, lave e 
seque bem com um pano limpo. Frite a mandioquinha em óleo 
quente até ficar dourada e crocante, então escorra, seque 
sobre papel absorvente e reserve. 

Regue uma panela grande com um fio de azeite, doure a 
cebola e junte o alho. Quando perfumar, acrescente o ba-
calhau e, cuidando para não desmanchar demais os pedaços, 
deixe o peixe mudar de cor e de textura. Junte os ovos e 
mexa de leve, só até o ovo firmar. Ajuste o sal e a pimen-
ta, regue com mais azeite, misture a salsinha, a azeitona 
e a mandioquinha.

BACALHAU À BRÁS BACALHAU À BRÁS 
BRASILEIRINHOBRASILEIRINHO

Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

600 g de mandioquinha 
800 g de bacalhau Gadus Morhua dessalgado em pedaços  
médios, sem pele e sem espinhas (usei pedaços das laterais)
1 cebola grande em fatias finas 
2 dentes de alho picadinhos
8 ovos ligeiramente batidos
6 colheres (sopa) de salsinha bem picadinha 
½ xícara de azeitona verde em lascas
900 ml de óleo vegetal para fritar
Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino
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Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

1 xícara de farinha de milho flocada biju
¼ de xícara de farinha de mandioca pouco torrada
1 cebola média em cubinhos 
1 dente de alho picadinho
4 colheres (sopa) de salsinha e cebolinha picadinhas 
4 colheres (sopa) de pimentão vermelho em cubinhos
250 g de camarão médio limpo e sem casca 
1/2 xícara (chá) de ervilha fresca ou congelada
150 g de palmito em conserva picado 
1 xícara de molho pronto de tomate 
2 colheres (sopa) de azeitona verde em lascas
azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino
molho de pimenta pra servir

PREPARO

Aqueça ¼ de xícara (chá) de azeite numa panelinha. 
Numa tigela média, esfarele as farinhas de milho e de 
mandioca e ½ colher (sopa) de sal até virar pó, faça uma 
cavidade no centro e nela coloque metade da cebola, do 
alho e das ervas. Quando o azeite estiver quase fervendo, 
despeje sobre os temperos e mexa até umedecer. Reserve.

Aqueça um fio de azeite numa panela grande e doure o 
resto da cebola e do alho e o pimentão. Junte o camarão e 
sal, deixe mudar de cor e separe uns 6 pra decorar. Adi-
cione a ervilha, o palmito e o molho de tomate ao refogado 
e, quando ferver, misture a azeitona e as ervas restantes. 
Ajuste o sal, junte a mistura de farinhas ao refogado e, 
sempre mexendo, cozinhe até a massa se soltar da panela 
(se levantar uma colherada de massa, ela deverá cair de 
uma vez, e não derramando). Se a massa estiver secando 
rápido demais, junte umas 2 colheres (sopa) de água.

Unte com azeite uma fôrma pequena pra pudim, ou umas 6 
pra bombocado, e decore com os camarões reservados e mais 
o que quiser. Preencha as forminhas com a massa e pres-
sione de leve para acertar, sem socar. Aguarde 5 minutos, 
solte a beirada da borda com a lâmina de uma faca, só mes-
mo para entrar ar, e desenforme sobre o prato de servir. 
Sirva quente, à temperatura ambiente ou frio. 

CUSCUZ PAULISTA CUSCUZ PAULISTA 
DE PANELADE PANELA
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PREPARO

Tempere o peixe com limão e sal e deixe repousar por 
10 minutos na geladeira. Enquanto isso, pra farofa, der-
reta a manteiga e um fio de azeite numa frigideira média e 
doure a cebola. Junte o alho, espere perfumar, misture a 
farinha, umas pitadas de sal e mexa até umedecer o biju e 
depois ficar crocante. Acrescente as ervas, acerte o sal, 
reserve. 

Aqueça o forno a 180ºC (médio). Com cuidado, passe os 
pedaços de folha de bananeira sobre a chama do fogão pra 
amolecer e brilhar, reserve. 

No centro de cada pedaço de folha, espalhe uma parte 
da banana, por cima coloque o peixe e cubra com a farofa. 
Dobre pra fechar e amarre com um barbante. 

Coloque os pacotes numa assadeira e asse por uns 30 
minutos, até que a folha esteja dourada. Sirva em seguida 
com arroz branco (cada um desembrulha o seu pacote).

Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

4 filés de peixe branco limpo, sem pele e sem espinhas (uns 
220 g cada) 
suco de 1 limão
50 g de manteiga
1 cebola grande em cubinhos
1 dente de alho picadinho
6 colheres (sopa) de salsinha e cebolinha picadas 
1 ½ xícara de farinha de milho biju 
1 banana-da-terra em rodelas de 1 cm 
azeite de oliva e sal
4 retângulos de aproximadamente uns 20 cm x 15 cm de folha 
de bananeira (ou de papel-manteiga) e barbante

FILÉ DE PEIXE COM FILÉ DE PEIXE COM 
FAROFA E BANANA NA FAROFA E BANANA NA 
FOLHA DE BANANEIRAFOLHA DE BANANEIRA
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PREPARO

Numa frigideira grande, doure a cebola num fio de óleo, 
junte o alho, espere perfumar e acrescente a carne. Aguar-
de 1 minuto, só até aquecer, misture as ervas e a farinha, 
acerte o sal e retire do fogo. 

Soque no pilão até conseguir uma farofa úmida e homo-
gênea ou passe pelo processador. Ajuste o sal e sirva com 
arroz, feijão, pimenta ou acompanhando churrasco.

Rendimento: 6 porções

INGREDIENTES

1 cebola grande em cubinhos
4 colheres (sopa) de óleo vegetal
1 dente de alho picadinho
500 g de carne-seca dessalgada, cozida e bem macia 
6 colheres (sopa) de salsinha e cebolinha picadas 
2 xícaras (chá) de farinha de mandioca não muito torrada
sal

PAÇOCA DE PAÇOCA DE 
CARNE-SECA CARNE-SECA 
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PREPARO

Afervente a costelinha e o paio em água por uns 15 
minutos, escorra e reserve. 

Regue o fundo de uma panela média com um pouco de óleo e 
doure ligeiramente a cebola. Junte o alho e espere perfumar. 

Misture todo o feijão, tendo o cuidado de deixar os 
grãos inteiros, o louro, a costelinha e umas pitadas de 
sal e deixe ferver por uns 30 minutos, ou até conseguir 
um caldo grosso (se necessário, junte mais água). Acerte 
o sal e sirva com arroz, farofa e um molho de pimenta. 

Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES

500 g de costeleta defumada em tiras largas, que peguem 
uns 2 ossinhos cada uma
1 paio em rodelas de 1 cm
1 cebola grande em cubinhos
1 dente de alho picadinho
4 xícaras de um mix bem variado de feijões cozidos 
2 xícaras do caldo do cozimento dos feijões 
1 folha de louro
óleo vegetal e sal

CALDEIRÃO DE  CALDEIRÃO DE  
FEIJÕES COM  FEIJÕES COM  

COSTELINHA E PAIOCOSTELINHA E PAIO
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PREPARO

Regue o fundo de uma panela média com um pouco de óleo 
e junte o bacon. Quando os cubinhos estiverem dourados, 
acrescente a cebola, deixe dourar um pouco e adicione o 
alho. Quando perfumar, junte a carne-seca e o feijão com 
3 xícaras do caldo do cozimento (se necessário, complete 
com um pouco de água). Deixe ferver por 5 minutos para 
encorpar, acrescente o arroz e o cominho, abaixe o fogo 
e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando com 
colher de pau, até que o arroz esteja cozido, mas com os 
grãos inteiros. Acerte o sal, junte o coentro e a ceboli-
nha e coloque na travessa de servir. 

Aqueça um fio de óleo numa frigideira antiaderente e 
nele doure os quadradinhos de queijo dos dois lados. Espa-
lhe o queijo por cima do baião e sirva com molho de pimenta. 

BAIÃOZINHO BOMBAIÃOZINHO BOM

Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

250 g de bacon em cubinhos 
1 cebola grande em cubinhos
1 dente de alho picadinho 
1  ½ xícara (chá) de carne-seca cozida e separada em lascas
4 xícaras de feijão-de-corda cozido 
3 xícaras do caldo do cozimento do feijão
1 xícara (chá) de arroz branco lavado e escorrido 
¼ de colher (chá) de cominho 
4 colheres (sopa) de folhas de coentro e cebolinha picadinhas
100 g de queijo de coalho em quadradinhos
Óleo vegetal e sal
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PREPARO

Besunte o frango com a pasta de alho, pimenta e o li-
mão e deixe repousar por pelo menos 1 e por até 12 horas 
na geladeira. 

Numa panela grande, aqueça um fio de óleo e doure o 
frango de todos os lados. Misture o colorau, a cebola e o 
pimentão, espere murchar, acrescente o tomate e a água. 
Cozinhe em fogo baixo por uns 45 minutos, até que o frango 
esteja bem macio. 

Deixe o molho na panela, retire os pedaços de fran-
go, descarte pele e ossos e volte com a carne pra panela. 
Aqueça, ajuste o sal, misture o arroz e cozinhe por uns 15 
minutos, até que os grãos estejam macios. Junte as ervas, 
passe pra uma travessa e sirva. 

GALINHADA COM GALINHADA COM 
FRANGO CAIPIRA FRANGO CAIPIRA 

Rendimento: 6 porções

INGREDIENTES

1,5 kg de frango em pedaços 
2 dentes de alho esmagados com 1 colher (sopa) rasa de sal
suco de 1 limão
1 colher (sopa) de colorau
1 cebola grande em cubinhos
1 pimentão vermelho grande em cubinhos
4 tomates maduros, sem sementes, em cubinhos
6 xícaras de água 
1  ½ xícara de arroz branco lavado e escorrido 
4 colheres (sopa) de salsinha ou coentro picados
óleo vegetal, sal e pimenta-do-reino 
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PREPARO

Umas 10 horas antes de servir, ou até de véspera, regue 
com azeite o fundo de uma assadeira que acomode justinho o 
pernil, forre com a cebola, os ramos das ervas, o louro e os 
dentes de alho inteiros. Tempere o pernil com sal, pimenta, o 
suco de limão e o alho esmagado e coloque na assadeira com o 
couro pra cima. Regue com a cachaça, cubra com papel-alumínio 
e leve à geladeira por pelo menos 6 e por até 12 horas. 

Aqueça o forno a 160ºC (baixo) por 10 minutos. Leve a 
assadeira ao forno por umas 3 horas, regando de meia em 
meia hora com o líquido da assadeira, até que a carne este-
ja muito macia (espete uma faca de lâmina fina no centro da 
peça, aguarde uns 10 segundos, retire e verifique se a lâmi-
na está bem quente e se os sucos que brotam estão claros).

Descarte o papel-alumínio, aumente a temperatura pra 
210ºC (alto) e mantenha no forno por mais uns 30 a 45 
minutos, até que o couro esteja bem dourado, sequinho, 
translúcido e com umas pururucas. 

Transfira a carne pra travessa de servir, descarte as 
ervas murchas, coloque as rodelas de cebola ao lado da 
carne e prepare o molhinho. Leve a assadeira diretamente 
ao fogo com 1/2 xícara (chá) de água, raspe o fundo com 
uma colher de pau, deixe ferver por alguns minutos, coe, 
retirando o excedente de gordura, ajuste o sal e a pimenta 
e sirva ao lado do pernil. 

PERNIL DE LEITÃO PERNIL DE LEITÃO 
DOURADO COM  DOURADO COM  

ERVAS E CACHAÇAERVAS E CACHAÇA
Rendimento: 4 porções

PREPARO

4 cebolas grandes em rodelas finas
1 maço de ervas variadas (ramos de salsinha, cebolinha, 
manjericão)
2 folhas de louro
4 dentes de alho, sendo 2 esmagados e 2 inteiros e com casca
1 pernil de leitão com couro (de 800 g a 1 kg)
Suco de 1 limão 
1 e 1/2 xícara de cachaça 
Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino
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PREPARO

Aqueça o forno a 180ºC (médio). Unte com manteiga e 
polvilhe com farinha uma fôrma grande pra bolo inglês. 

Coloque o açúcar e as castanhas no liquidificador e 
bata até triturar. Junte o iogurte, o óleo, os ovos, a fa-
rinha e o fermento no liquidificador e bata até obter uma 
massa lisa. 

Coloque as frutas numa tigela, junte 1 colher (sopa) 
de farinha, misture pra envolver e junte à massa. Acres-
cente as raspas de limão, mexa com uma espátula e despeje 
a massa na fôrma. Asse o bolo por uns 35 minutos, até que 
esteja dourado, crescido, se soltando das laterais e firme 
(ao enfiar um palito no centro, ele deverá sair limpo). 

BOLO DE FRUTAS E BOLO DE FRUTAS E 
CASTANHA-DO-BRASILCASTANHA-DO-BRASIL
Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES

2 xícaras (chá) de açúcar
1  ¼ de xícara de castanha- do-brasil 
1 xícara de iogurte natural 
2/3 de xícara (chá) de óleo vegetal                      
4 ovos                                
2 xícaras de farinha de trigo      
1 colher (sopa) de fermento em pó
2 xícaras de uma mistura de frutas desidratadas e crista-
lizadas em cubinhos
1 colher (sopa) de farinha de trigo pra envolver as frutas
Raspas de ½ limão
Manteiga pra untar e farinha pra polvilhar se não for 
utilizar fôrmas descartáveis
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PREPARO

Coloque o abacaxi e 1/2 xícara de açúcar numa panelinha 
e deixe em fogo baixo por uns 10 minutos, até que o abacaxi 
comece a ficar macio e brilhante. Transfira metade desse aba-
caxi pro liquidificador, reserve. Mantenha o abacaxi res-
tante no fogo e, mexendo de vez em quando, deixe o caldinho 
secar e os pedaços de abacaxi ficarem dourados, reserve.

Aqueça o forno a 180ºC (médio), unte com manteiga e 
polvilhe com farinha uma assadeira média. 

Coloque o restante do açúcar, o óleo, os ovos, a bau-
nilha, a farinha, o fermento e o sal no liquidificador e 
bata até conseguir uma massa homogênea. Despeje a massa na 
assadeira e, por cima, espalhe o abacaxi dourado. 

Asse o bolo por uns 35 minutos, até que esteja cresci-
do, dourado, firme e se soltando das laterais da assadeira 
(ao enfiar um palito no centro, ele deverá sair limpo). 
Deixe o bolo amornar, desenforme e sirva. 

BOLO BEM ABACAXIBOLO BEM ABACAXI

Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES

4 xicaras de abacaxi fresco e bem maduro em cubinhos (1 
abacaxi médio)
1 e ¼ de xícara de açúcar 
½ xícara de óleo vegetal
2 ovos
1 colher (chá) de essência de baunilha 
1 xícara de farinha de trigo
1 ½ colher (chá) de fermento químico 
1 pitada de sal
Manteiga pra untar e farinha de trigo pra polvilhar
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