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INTRODUÇÃO 
 
 

A cozinha brasileira é formada pelo intercâmbio das práticas culturais 

de vários segmentos da população. A formação de pratos, como símbolos 

regionais e nacionais, reforça a dimensão da culinária como 

representação da diversidade.  

 

A culinária de um país é o registro de sua história e da intensidade das 

trocas entre diferentes culturas em um território. Os desafios 

centrais colocados para as políticas públicas de cultura são os de 

registrar e preservar a memória dos costumes brasileiros, diagnosticar, 

nacionalmente, as diversas culinárias existentes, difundir o 

conhecimento da culinária nacional e garantir condições de segurança 

alimentar por intermédio de uma política de difusão da nossa culinária 

que garanta a apropriação por parte da população. 

 

As comidas regionais do Brasil são bastante ricas e variadas. As 

diferenças alimentares entre uma região e outra acontecem por fatores 

ambientais (clima, tipo de solo, disposição geográfica, fauna) e pelo tipo 

de colonização. 

 

Para aproveitar as delícias que a rica cozinha brasileira oferece, nada 

melhor do que conhecê-la. Por este motivo, os alunos dos 7os anos A e B 

fizeram uma pesquisa sobre essa diversidade culinária e aqui está o 

resultado. 

 

As receitas pesquisadas são fornecidas por diversos amadores e 

profissionais da cozinha, desde aqueles que apreciam os pratos e 

quitutes mais saborosos até cozinheiros, quitandeiras e doceiras que 

atuam no ramo. 



 

 

 

 

 

 

Que este trabalho nos possibilite repensar a nossa culinária e a nossa 

postura enquanto cidadãos, pois além de dar prazer, a comida é um bom 

pretexto para nos reunirmos com outras pessoas. 

 

Já sabe qual será o cardápio de hoje? Então confira se temos o que 

você deseja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um abraço, 

Marilda Borges de Oliveira 

Professora de Português / 7os anos AeB - 2014 

 
 
 



 

 
 
 

I. REGIÃO NORTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A cultura amazônica ou nortista, de influência indígena, utiliza os peixes 

de água doce da bacia local, como: pirarucu, tucunaré e tambaqui. 

 

Característicos dessa área são o pato no tucupi, refogados e sopas de 

carne de tartaruga, casquinhas de muçuã, feijão de coco, caldeiradas de 

peixe, tacacá e refresco de açaí. 

 

Os índios nativos da Região Norte tinham como alimento básico a 

mandioca. Esta raiz é, até hoje, o prato típico local, servindo, além de 

outros usos, para o preparo do tucupi, um molho feito a partir do “suco” 

da mandioca ralada e espremida, que depois é decantado e fervido. Ao 

caldo obtido são adicionadas alfavaca e chicória. O pato no tucupi é o 

prato mais famoso do Pará. 

 

Os frutos são verdadeiros pratos, como o açaí, o piquiá, a pupunha e o 

pripriá. A Amazônia oferece maravilhas como o bacuri, metade flor, 

metade fruto, que se come fresco, em calda, em sorvete, creme e 

pudins, disputando com o cupuaçu a preferência local. Outro fruto 

muito apreciado é o murici (ou muruci), um grãozinho amarelo ou oliva, 

de sabor adocicado e convidativo: a cereja tropical, porque sua 

temporada é curta, do qual se faz vinho, doce, geleia, rebuçado, 

compota, e exporta-se enlatado em calda. Ainda tem as castanhas, dita 

do Pará (Bertholeia excelsa), que o mundo come chamando de brazilian 

nut (a noz brasileira).  

 

No que diz respeito às sobremesas, foi marcante a influência 

portuguesa que associou o açúcar às frutas da Região - açaí, cupuaçu, 

guaraná, maná cubiu, pequi, pupunha, murici -, e transformou-as em 

exóticos sucos, sorvetes, pudins, doces, bolos, mousses e compotas. 

 
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=182 

– Acesso em 22/06/2014 

 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=182


 

 

BRIGADEIRO DE CASTANHA 
 

 

 

Ingredientes: 

 500 gramas de leite integral 

 250 gramas de castanha do Pará 

 390 gramas de leite condensado 

 40 gramas de chocolate branco 

 230 gramas de leite de castanha do Pará 

 80 gramas de castanha do Pará 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela, ferva a castanha do Pará. 

2. Transfira para um liquidificador e bata até homogeneizar 

3. Passe por um chinoy e reserve o líquido 

4. Em uma panela cozinhe o leite condensado, o leite de castanha do Pará e a 

castanha do Pará até o ponto de brigadeiro mole. 

5. Retire do fogo e acrescente o chocolate branco 

6. Misture até homogeneizar 

7. Aplique sobre taças refrigeradas até o momento de servir 

 

 

 

Arthur Calzavara Fonseca 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?url=http://brigadeiropa.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KsKsU5v8NpWksQS92IDoBQ&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=mLuCtHFZSLZIANmyF3kqnw&usg=AFQjCNEWUTRfG61ZrwflnE3AP93caGqPyw


 

TACACÁ 

 

Ingredientes: 

 2 Litros de Tucupi (líquido 

retirado da mandioca brava) 

 4 dentes de alho 

 1 colher (chá) de sal 

 2 maços de jambu (uma verdura) 

 ½ kg de camarão (seco) 

 ½ xícara (chá) de goma de 

mandioca 

 Pimenta de cheiro a gosto 

 

 

Modo de preparo: 

1. Coloque o tucupi em uma panela, tempere-o com alho e sal. Leve a panela ao fogo, 

e quando começar a ferver, abaixe o fogo.  

2. Tampe a panela, e deixe cozinhar por 30 minutos.  

3. Em outra panela, cozinhe o jambu, até os talos ficarem macios. Depois retire do 

fogo, e escorra. 

4. Em outro recipiente, retire a cabeça dos camarões, e deixe-os de molho na água 

para retirar o sal.  

5. Ferva 4 xícaras de água com sal (a gosto). 

6. Em outra vasilha, dissolva a goma em água fria.  

7. Aos poucos vá juntando a água fervente à vasilha com água fria em que está a 

goma, até formar um mingau grosso. 

8. Na hora de servir, utilize uma cuia, e faça dessa forma: uma concha de goma, 

uma concha de tucupi, algumas folhas de jambu, e alguns camarões. Pimenta e sal 

a gosto.  

 

 

Arthur Souza Otarola 

 



 

 

CALDO DE TAMBAQUI 
 

Ingredientes: 

  1 tambaqui limpo de 2kg 

  Suco de 3 limões 

  Sal a gosto 

  Pimenta do reino a gosto 

  1/3 xícara de chá de óleo 

  3/4 xícara de chá de azeite 

  5 dentes de alho picados 

  2 cebolas picadas 

  1 maço de coentro picado 

  Sal a gosto 

  2 litros de tucupi 

  1 cebola cortada ao meio 

  2 dentes de alho inteiros 

  3 folhas de chicória rasgadas 

  5 pimentas de cheiro 

  1 maço de jambu cozido al dente 

 

Modo de preparo: 

1. Para temperar o peixe use limão, o sal e a pimenta do reino. 

2. Deixe marinar por 15 minutos. 

3. Ponha o peixe em uma assadeira untada com óleo e leve ao forno pré-aquecido a 

180ºC, por 30 minutos. 

4. Aguarde esfriar e desfie o peixe, retirando as espinhas e reserve. 

5. Aqueça o azeite e refogue o alho, as cebolas e o coentro. 

6. Coloque o peixe desfiado, acerte o sal e reserve. 

7. Ferva dois litros de tucupi com pimenta de cheiro, seis dentes de alho, meio 

maço de alfavaca e  meio maço de chicória para temperar o Tucupi. 

8. Em uma panela, coloque o tucupi e junte a cebola, o alho, a chicória e a pimenta 

do cheiro. 

9. Ferva por dois minutos, coe e acrescente o peixe reservado e o jambu. 

 
 

Daniel Oliveira Sabbagh 
 



 

CAMARÃO POTIGUAR 

 

Ingredientes: 

 Para o caldo de camarão: 

 2 colheres (sopa) de azeite 

 500 g de cabeças de camarão 

 1/4 de xícara (chá) de cebola 

 1/4 de xícara (chá) de cenoura 

 1 cabeça de alho 

 1/4 de xícara (chá) de alhoporó picado 

 1/4 de xícara (chá) de tomate picado 

 2 folhas de louro 

 1 xícara (chá) vinho branco seco 

 Sal a gosto 

 

 Para o camarão: 

 380 g de camarões limpos 

 Sal a gosto  

 Pimenta-do-reino a gosto 

 2 colheres (sopa) de azeite-de-dendê 

 1/4 de xícara (chá) de cebola 

 1 cabeça de alho picada 

 1/4 de xícara (chá) de pimentão verde em tiras 

 1/4 de xícara (chá) de tomate picado 

 1/3 de xícara (chá) de leite de coco fresco 

 

 Para o arroz de caranguejo: 

 1 colher (sopa) de azeite 

 1 colher (sopa) de tomate cortado em cubos 

 1 colher (sopa) de cebola 

 1/2 dente de alho picado 

 1/2 xícara (chá) de carne de caranguejo 

 1/2 xícara (chá) de leite de coco 

 2 xícaras (chá) de arroz cozido 

 

 

 

 

 



 

 

Modo de preparo: 

 Faça o caldo de camarão:  

1. Aqueça o azeite em uma panela grande e refogue as cabeças de camarão por 

cinco minutos. Retire as cabeças e reserve. Adicione os legumes, o alho, o 

alhoporó e as folhas de louro e refogue por mais cinco minutos. Coloque 

novamente as cabeças de camarão na panela, acrescente o vinho e cozinhe 

até que o volume se reduza pela metade. Acerte o sal e cubra com água, 

deixando cozinhar em fogo médio por trinta minutos. Coe e reserve.  

 

 Faça o camarão:  

2. Tempere os camarões com o sal e a pimenta. Em uma frigideira, aqueça o 

azeite-de-dendê e refogue os camarões e os legumes por três minutos. 

Acrescente o caldo de camarão e o leite de coco e deixe cozinhar por três 

minutos. Acerte o sal, retire do fogo e reserve. 

 

 Faça o arroz de caranguejo:  

3. Aqueça o azeite em uma panela e refogue o tomate, a cebola e o alho por dois 

minutos. Acrescente a carne de caranguejo e o leite de coco e deixe cozinhar 

até que o leite evapore. Misture ao arroz já cozido e reserve. Sirva os 

camarões com o arroz. 

 

 

Dificuldade:média 

Tempo:1h30 minutos de preparo 

Rende:duas porções 

 

 

 

 

Iran Carminati Silva 

 
 
 



 

 

BOLO DE MACAXEIRA 
 
 

 

Ingredientes: 

 1 Kg de macaxeira (aipim) 

 2 colheres (sopa) de margarina 

 3 ovos 

 2 xícaras (chá) de açúcar 

 1 lata de leite condensado  

 1 pacote de coco ralado 

 1 garrafa de leite de coco (200 ml) 

 2 xícaras (chá) de leite de vaca integral 

 1 pacote de queijo ralado (50 g) 

 1 colher (chá) de sal  

 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Descasque a macaxeira e corte em pequenos pedaços. 

2. Misture todos os ingredientes no liquidificador, junto com a macaxeira, e bata.  

3. Unte a forma e despeje a mistura.  

4. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. 

 
 

João Lucas Perin Bastos 

 
AÇAÍ NA TIGELA  



 

 

Ingredientes: 

 350g de polpa de açaí 

 1 xícara de chá de xarope de guaraná 

 2 bananas ou 1 polpa de fruta de sua 

preferência 

 Granola a gosto 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Coloque as duas bananas ou a fruta que preferir e os 60 ml do xarope de guaraná 

no liquidificador. 

2. Bata bem até desmanchar toda a fruta. 

3. Ponha aos poucos o açaí. 

4. Bata bem até formar um sorvete. 

 

Coloque numa tigela e sirva com granola, a gosto. 

 

 

 

 

 

 

 

João Victor Gonçalves Mattos 
 
 

 

 



 

II. REGIÃO 
NORDESTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Além das influências indígena, portuguesa e 

negra, os nordestinos receberam contribuições de 

holandeses, franceses e ingleses que invadiram o território e o 

dominaram durante uma época. O resultado é uma culinária rica e 

variada que caracteriza a comida da região. 

 

A região Nordeste está dividida em duas partes: a primeira compreende 

o litoral, que se estende desde o Piauí até o Sul da Bahia e é conhecida 

como zona da mata; a segunda compreende o sertão nordestino e é 

chamada de polígono das secas. Na zona da mata, o solo é fértil e as 

plantas encontram condições adequadas para se desenvolverem bem. Os 

alimentos mais usados nessa área são a farinha de mandioca, o feijão, a 

carne seca, a rapadura e o milho. 

 

No sertão, a população se dedica à criação de gado bovino e caprino, 

usando a carne, leite, queijo e a manteiga. Consome-se feijão, batata-

doce, mandioca e alguns legumes e frutas. 

 

Outros pratos típicos do nordestino são angu, cuscuz, carne de sol e 

combinações exóticas como a abóbora com leite, queijo com rapadura, 

batata-doce com café, doce de leite com banana etc. Na maioria dos 

estados, as influências estrangeiras foram preservadas pela dona de 

casa branca, portuguesa de origem fidalga. A galinha ao molho pardo, 

feita com o sangue da ave dissolvido em vinagre, é uma adaptação da 

chamada galinha de cabidela, prato do Portugal quinhentista. 

 

Mas na Bahia, quem dominou o forno e o fogão foram as escravas 

africanas com seus pratos sagrados, o que caracterizou a culinária pelo 

encontro entre o real e o imaginário religioso. O acarajé e o abará são 

duas especialidades sempre presentes nos tabuleiros das baianas, 

impecavelmente vestidas com roupas brancas, babados e rendas. O 

caruru e o vatapá também são pratos famosos desse estado. Constituem 

ingredientes essenciais da cozinha baiana:o coco, o azeite de dendê, o 

quiabo e a pimenta. 

 



 

 

 

A carne de sol é um alimento indispensável no Nordeste e parece ter 

tido origem no hábito indígena de assar a caça para conservá-la por 

algumas semanas. A industrialização da carne de sol, comum no Rio 

Grande do Norte e no Ceará, teve início no final do século XVII. No 

litoral da região, merecem destaque as moquecas e frigideiras de 

frutos do mar, saborosas e cheirosas pelo toque dos temperos 

africanos e portugueses. 

 

Na costa, são comuns os mariscos, e, em toda a região, as frutas 

tropicais. As mais conhecidas são as mangas, mamões, goiabas, 

laranjas, maracujás, abacaxis, fruta-do-conde, e cajus (a fruta e a 

castanha), mas são muito consumidas também frutas menos frequentes, 

como o cajá, a seriguela, a cajarana, a pitomba e o buriti. O pequi é 

também comum em algumas partes do Nordeste, como no sul do Ceará, 

e é usado em comidas regionais. Diversas variedades de doce são 

comumente produzidas a partir dessas frutas tropicais, assim 

como mousses e bolos. 

 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_do_Brasil – Acesso em 22/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goiaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maracuj%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anan%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Annona_coriacea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caj%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seriguela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cajarana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pitomba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buriti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mousse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_do_Brasil


 

BOLO DE PÉ-DE-MOLEQUE 

 
Ingredientes: 

 3 xícaras de chá de castanha de caju torrada e triturada 

 2 1/2 xícaras de chá de água 

 2 xícaras de chá de leite de coco 

 1/2 xícara de chá de manteiga 

 1/2 colher de sopa de café solúvel 

 1/2 colher de sopa de canela em pó 

 1/2 colher de sopa de cravo triturado 

 1/2 colher de sopa de erva-doce triturada 

 1/2 colher de chá de sal 

 1kg de massa de mandioca úmida e peneirada 

 500g de rapadura escura em pedaços 

 4 ovos 
 

Modo de preparo: 

1. Bata no liquidificador a rapadura com a água até dissolver.  

2. Leve ao fogo até ferver, desligue e acrescente a manteiga, a erva-doce, o cravo, 

a canela e o café. Misture bem, deixe esfriar e reserve. Bata os ovos e o sal até 

espumar.  

3. Com a batedeira desligada, coloque a massa de mandioca e misture com uma 

colher de pau.  

4. Com a batedeira ligada, junte aos poucos o leite de coco, até ficar homogêneo.  

5. Desligue a batedeira e acrescente a rapadura já fria. Misture bem.  

6. Volte à batedeira, em velocidade baixa, e acrescente a castanha triturada. Bata 

até obter uma mistura homogênea.  

7. Aqueça o forno em temperatura média. Unte a fôrma com manteiga e, se 

desejar, coloque um pouco de leite de coco nos lados da fôrma, sobre a 

manteiga.  

8. Ponha a massa. Leve ao forno médio, por 1 hora e 40 minutos ou até que, ao 

espetar um palito, ele saia quase limpo. Retire do forno e deixe esfriar.  

9. Desenforme sobre um prato e decore com as castanhas. 

 
 

Ana Carolina Vieira Poyares 
 



 

 
TAPIOCA 

 
 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 Polvilho doce 

 Água 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Umedeça 1 kg de polvilho e deixe na geladeira por doze horas 

2. Passe na peneira e misture uma pitada de sal 

3. Está pronta 

4. É só aquecer uma frigideira e colocar uma pequena quantidade, deixar a farinha 

ficar úmida e vire com uma espátula 

5. Estápronta para colocar o recheio do seu gosto 

 

 

 
 

Gabriel Pimentel Costa Gomes 

 
 



 

 
VATAPÁ DE CAMARÃO 

 

Ingredientes: 

 500g de camarão seco  

 2 litros de leite de coco (de preferência 

natural)   

 150g de amendoim torrado e sem a pele 

 150g de castanha de caju 

 ½ molho de cheiro verde 

 ½ molho de coentro 

 4 tomates picados 

 2 cebolas grandes picadas 

 2 xícaras de azeite de dendê 

 1 colher de azeite de oliva 

 3 xícaras de farinha de trigo ou aproximadamente dez pães franceses 

amanhecidos 

 sal 

 1 pequeno pedaço de gengibre ralado 

 

 

Modo de preparo: 

1. Limpe os camarões, tirando a calda e a cabeça, separando a metade.  

2. Bata no liquidificador o amendoim, as castanhas e metade dos camarões até 

virar uma farofa homogênea.  

3. Dissolva a farinha de trigo em ½ litro de leite de coco frio.  

4. Se estiver usando pão, coloque de molho na mesma quantidade de leite de coco. 

Coloque o restante do leite de coco na panela.  

5. Bata os temperos no liquidificador, coloque a panela no fogo e acrescente a 

farinha dissolvida, ou os pães, os temperos batidos e a farofa de camarão, 

amendoim e castanha.Nãopare de mexer para não embolar.  

6. Acrescente o dendê, o azeite de oliva a outra metade dos camarões inteiros, o 

sal e o gengibre. Continue a mexer até ferver bem. O vatapá deve ficar com uma 

consistência firme, mas cremosa.  

7. Se ficar muito duro, acrescente mais leite de coco, se ficar muito mole, 

acrescente mais farinha de trigo ou pão. 

 

Iasmim Menezes de Paula 



 

 

ACARAJÉ 

 

Ingredientes: 

 500 g de feijão fradinho cru 

 500 g de cebola 

 Sal a gosto 

 1 cebola pequena com casca 

 500 ml de óleo 

 500 ml de azeite de dendê 

 2 xícaras de chá de vatapá 

 150 g de camarão seco 

 

 

Modo de preparo: 

1. Coloque os feijões inteiros num processador de alimentos e bata por alguns 

segundos para quebrar os grãos. 

2. Cuidado para não esmigalhar. 

3. Coloque os feijões num recipiente e cubra com água. 

4. Deixe de molho por no mínimo doze horas. 

5. Agite os feijões com uma colher e com uma peneirinha vá retirando todas as 

cascas que se desprendem dos feijões. 

6. Depois de retirar bastante as cascas, lave os feijões sob a água corrente e 

continue retirando o olho e o restante das cascas. 

7. Retire o máximo possível. 

8. Reserve. 

9. Descasque as cebolas. 

10. Corte em pedaços. 

11. Reserve. 

12. Num processador, coloque os feijões e as cebolas. 

13. Bata por três minutos, ou até obter uma pasta lisa e uniforme. 

 



 

 

 

 

14.   Retire toda a pasta do processador e coloque dentro de uma panela grande e 

funda. 

15.   Com uma colher de pau, bata a massa do acarajé até que a massa triplique de 

volume. 

16.   Esse processo é bastante demorado, mas é importantíssimo para a 

fermentação. 

17.   Coloque o óleo, o azeite de dendê e a cebola com casca numa panela média e 

leve ao fogo alto para esquentar. 

18.   Com duas colheres de sopa, modele os acarajés encha uma das colheres com a 

massa, passe de uma colher para a outra até que a massa fique com formato de 

bolinho. 

19.   Coloque os bolinhos no óleo bem quente e frite por três minutos de um lado. 

20.   Com uma escumadeira, vire os bolinhos e deixe fritar até que fiquem dourados 

21.   Regule a temperatura do óleo. 

22.   Se for necessário, abaixe a chama do fogo para que o óleo não queime. 

23.   Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque sobre papel absorvente. 

24.   Corte os bolinhos ao meio e recheie com vatapá. 

25.   Coloque o camarão seco dentro do acarajé e feche. 

26.   Sirva a seguir! 

 

 

Luísa SimonassiZamprogno 
 
 

 
 
 



 

 
DOCE DE CAJU EM CALDA 

 

 

Ingredientes: 

 1 kg de caju 

 3 xícaras (chá) de açúcar cristal 
 Suco de 4 limões  
  Receita de Bife na pressão 

  Receita de Torta de chocolate com 
chantily 

 Receita de Omelete diferente de 
forno 

 

Modo de preparo: 

1. Descasque os cajus.Use uma faca bem afiada para não machucar a fruta. 
2. Coloque-os em uma panela e cubra com o açúcar cristal. 
3. Adicione água, de modo que o líquido fique dois dedos acima das frutas. 
4. Adicione o suco de limões. 
5. Cozinhe em fogo baixo até que a calda engrosse. 
6. Não mexa o doce de modo algum. 
7. O segredo é sacudir a panela, virando os cajus sem o auxílio de uma  colher,para 

que não desmanchem.  
8. Deixe que cozinhem por inteiro até ficarem com uma cor escura antes de tirar 

do fogo.  
 

Tempo de preparo: 1 h30. 
 

 
MellKusterCavati 

 

http://www.comidaereceitas.com.br/carnes/bife-na-pressao.html
http://www.comidaereceitas.com.br/tortas-doces/torta-de-chocolate-com-chantily.html
http://www.comidaereceitas.com.br/tortas-doces/torta-de-chocolate-com-chantily.html
http://www.comidaereceitas.com.br/ovos/omelete-diferente-de-forno.html
http://www.comidaereceitas.com.br/ovos/omelete-diferente-de-forno.html


 

 
BAIÃO DE DOIS 

 

 

Ingredientes: 

 ½ Kg de feijão verde 

 200 g de toucinho defumado             
 1 paio (cortado em rodelas) 
 2 tabletes de caldo de bacon 

 1 cebola (picada ou ralada) 
 1 dente de alho (amassado) 
 4 colheres (sopa) de óleo 

 1 colher de salsinha (picada) 
 2 e ½ xícaras (chá) de arroz 

 150 g de queijo coalho (cortado em fatias finas) 
 1 pimenta de cheiro amarela 

 

 

Modo de preparo: 

1. Lave o feijão, e deixe de molho um dia antes. 

2. No outro dia, cozinhe-o 1 hora em fogo baixo, junto com o caldo de bacon e com 

o paio. Dissolvidos em dois litros e meio de água. 

3. Em outra panela, coloque óleo e doure o alho e a cebola.  

4. Nessa mesma panela, acrescente o arroz e o coentro, e refogue. 

5. Acrescente o feijão e o paio que já estão cozidos, junto com o arroz e o coentro 

refogado. 

6. Misture tudo, tape a panela, e deixe até o arroz cozer. Se for necessário, vá 

adicionando água. 

7. Depois coloque a salsinha, e cubra a mistura com as fatias de queijo.  

 

 
Sara Eduarda Ibanez Muniz 



 

 
ESCONDIDINHO DE CAMARÃO 

Ingredientes: 

 120 g de camarões cinzas limpos 

 1/2 dente de alho 

 2 colheres (chá) de cebola picada 

 3 colheres (sopa) de molho de tomate 

 1 colher (sopa) de vinho branco 

 2 1/2 colheres (sopa) de requeijão 

culinário 

 1 colher(sopa) de salsinha picada  

 1/4 folha de couve manteiga 

 50 g de abóbora moranga picada 

 1 colher (sopa) de azeite 

 2 1/2 colheres (sopa) de purê de mandioca 

 10 g de parmesão ralado 

 Sal a gosto 

 

 

Modo depreparo: 

1. Saltear os camarões temperados com sal em azeite.  

2. Adicionar a cebola e o alho até que fiquem translúcidos.  

3. Adicionar o vinho branco e aguardar até que todo o álcool evapore.  

4. Adicionar o molho de tomates, a salsinha picada o requeijão culinário, a abóbora 

picada e a couve rasgada.  

5. Verificar o tempero e reservar.  

6. Colocar essa mistura em um recipiente que possa ir ao forno e cobrir com o purê 

de mandioca e o parmesão.  

7. Levar para gratinar. 

 

Thalita Pugirá Pavan 



 

 
 

III. REGIÃO CENTRO-OESTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A abertura da rodovia Belém-Brasília, na época da mudança da capital 

do Rio de Janeiro para Brasília, representou um marco de 

desenvolvimento da região Centro-Oeste. A rodovia permitiu que 

inúmeras famílias de colonos dos estados do Sul fossem como 

proprietários das novas terras cultiváveis. Dessa forma, sua culinária 

estava condicionada aos recursos do meio ambiente, especialmente da 

pesca e da caça. 

 

A região é banhada pelas duas maiores bacias hidrográficas do 

continente: a da Amazônia e a do Prata.Alguns dos produtos da pesca e 

caça regionais são pacu, piranha, dourado, pintado, anta, cotia, paca, 

capivara, veado e jacaré. Dos peixes, frutas e carnes do Centro-Oeste 

surgem pratos típicos como o peixe na telha (assado na telha), peixe 

com banana, carne com banana, costelinha, bolinhos de arroz, pamonha.  

 

Pela fronteira com Minas Gerais vieram o feijão tropeiro, a carne seca, 

o toucinho e a banha de porco. Com a influência da culinária do Sul, os 

hábitos alimentares se ampliaram bastante, mas sem comprometer a 

manutenção dos pratos que existiam anteriormente. Exemplos de pratos 

que surgiram com a migração dos sulistas são o churrasco gaúcho e o 

virado paulista. Brasília pode ser considerada uma reunião dos 

diferentes costumes, sotaques e hábitos alimentares das mais diversas 

localidades brasileiras. 

 

A culinária pantaneira, antes da construção da estrada de ferro 

Noroeste do Brasil (finalizada em 1914) tinha uma dependência do rio 

Paraguai, pois navios estrangeiros ali aportavam trazendo mercadorias, 

passageiros e consequentemente seus costumes (geralmente 

fronteiriços). Deste período pode-se destacar o “puchero” (cozido) da 

Argentina, que é diferente do similar mineiro: do Paraguai veio a chipa, 

a sopa paraguaia e o locro; de Cuiabá, as farofas de banana e de carne, 

o pacu ensopado, frito ou assado e o caribéu (abóbora com carne seca). 

 



 

 

 

Merece destaque especial o Tereré, também de origem paraguaia. 

Trata-se da mais popular bebida sul mato-grossense, uma espécie de 

chimarrão dos gaúchos, preparado com a erva mate (llex paraguariensis) 

e bebido frio ou gelado. Sua chegada deu-se por meio das cidades 

fronteiriças de Ponta Porã e Bela Vista, região rica em ervais nativos. 

Depois da finalização da estrada de ferro ligando Corumbá a Santa 

Cruz de La Sierra, a Bolívia contribuiu com a saltenha e o arroz 

boliviano (espécie de risoto com ervilhas, banana da terra frita, 

pedaços de galinha, ovos cozidos e milho verde). 

 

 

Distrito Federal: 

Localizado em Goiás, o Distrito Federal é onde podemos encontrar 

Brasília, capital da República. Podemos encontrar diversos tipos de 

pratos exóticos - e não só pizza, diriam alguns.  

Esses são os pratos típicos de Brasília: filé de tatu, bife de capivara, 

pato no tucupi, carnes de sol e de jacaré. Além disso, a gastronomia do 

Distrito Federal  também possui uma variedade de temperos que está 

presente em toda a região centro-oeste: jurubeba, pequi, açafrão, 

gengibre etc. 

 

http://culinarianomundo.blogspot.com.br/ - Acesso em 22/06/2014 

 

 

 
 
 
 



 

 

BANANA CARAMELADA 
 

 

Ingredientes: 

 Massa: 

 1 colher (sopa) de açúcar 

 2 ovos 

 1 pitada de sal 

 1/2 xícara de leite 

 1 1/2 xícara de farinha de trigo 

 6 bananas nanicas 

 

 Caramelo: 

 1 xícara bem cheia de açúcar 

 1/2 xícara de água 

 1 colher (sopa) de mel 

 

 

Modo de Preparo: 

 Massa: 

1. Bata no liquidificador o açúcar, os ovos, o sal, o leite e a farinha de trigo. Deixe 

descansar por quinze minutos. Corte as bananas em rodelas grossas, passe, uma 

a uma, na massa e frite em óleo quente. Escorra em papel absorvente e 

reserve. 

 

 Caramelo: 

2. Ferva todos os ingredientes do caramelo até obter uma calda em ponto de 

caramelo. Passe os bolinhos de bananas e coloque sobre uma superfície untada. 

Deixe esfriar e sirva. 

 
Arthur Rodrigues Vieira Rios 



 

 
BOLO DE FUBÁ MINEIRINHO 

 

 

Ingredientes: 

 3 ovos 

 1/2 copo de óleo de girassol 

 1 copo de iogurte natural 

 1 copo de fubá 

 1 copo de açúcar 

 1 colher (sopa) de fermento químico 

em pó 

 1 pitada de sal 

 1 colher (sopa) de sementes de erva-doce 

 1 colher (sopa) de manteiga de leite 

 1 copo de queijo tipo minas ou mussarela ralada 

 

Modo de preparo: 

1. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata.  

2. Acrescente o fermento e o queijo no final e bata mais um pouco.  

3. Despeje a massa numa fôrma de 24 cm de diâmetro (pode ser redonda ou 

redonda com furo central), untada com margarina ou manteiga e polvilhada com 

farinha.  

4. Leve ao forno quente a 200ºC, pré-aquecido. Asse por 40 minutos ou até que 

enfiando um palito no centro, ele saia limpo.  

5. Deixe esfriar um pouco e desenforme. 

6. O meu bolo fica pronto em 30 minutos, mas isso depende de cada forno. 

7. A medida usada do copo é de 250 ml.  

8. A decoração da foto foi feita com suspiros doces.  

Augusto Paulo Schmitt 
 



 

 
SOPA PARAGUAIA 

 

 

Ingredientes: 

 80 g de cebola em rodelas 

 30 g de manteiga 

 250 ml de leite fervente 

 100 g de fubá 

 60 g de queijo de Minas 

 2 unidades de gema de ovo 

 2 unidades de clara de ovo em neve 

 10 g de fermento químico em pó 

 

 

 

Modo depreparo: 

1. Salteie a cebola na manteiga até amolecer.  

2. Junte o leite quente e misture bem.  

3. Hidrate o fubá com um pouco de leite frio ou água e adicione ao leite mexendo 

bem até obter um angu mole.  

4. Retire do fogo, adicione o queijo, as gemas, mexendo bem e tempere.  

5. Adicione delicadamente as claras em neve 

6. Aqueça o forno a 200ºC. Coloque a massa em uma assadeira untada e leve 

aoforno (cerca de 40 minutos).  

7. Deixe esfriar uns 5 minutos antes de desinformar. 

 
 

Leonardo Viana Beck  
 

 

http://cybercook.com.br/lightbox-exibir-videos-receita.php?cod_video_tecnica=29&area=278&canal=19
http://cybercook.com.br/lightbox-exibir-videos-receita.php?cod_video_tecnica=29&area=278&canal=19
http://cybercook.com.br/lightbox-exibir-videos-receita.php?cod_video_tecnica=36&area=278&canal=19


 

 

 

 BROA DE FUBÁ 

Ingredientes: 

 1 copo de leite 

 1 copo de óleo não muito cheio 

 1 copo de água 

 1 colher (sopa) rasa de sal 

 1 copo de farinha de trigo 

 1 copo de fubá 

 1 copo de polvilho 

 1 copo de queijo ralado 

 6 a 8 ovos grandes 

 1 colher (sopa) de fermento em pó 

Modo de Preparo: 

1. Escaldar o leite, o óleo, a água e o sal até ferver.  

2. Adicione o polvilho, o fubá e mexa até cozinhar bem. (não parar de mexer, para 

não grudar no fundo da panela).  

3. Colocar em uma tigela e acrescentar o polvilho, ainda quente.  

4. Mexa novamente, para o polvilho ser absorvido na massa.  

5. Espere esfriar, coloque o queijo ralado, o fermento em pó e vá acrescentando os 

ovos, e amassando.  

6. Ponto mais duro que dê pra enrolar igual ao pão de queijo.  

7. Passe no fubá e leve para assar, em forno quente, a 180ºC, ou até dourar em 

cima e dobrar de tamanho. (Algumas podem rachar, por causa do queijo.) 

 

Dica: 

Use copo de 300ml para medida. 

  

 

 

Lucas Santos Cordeiro 



 

 
 

 
 

PUDIM DE LEITE DE COCO DE LIQUIDIFICADOR 
 
 
 
 

Ingredientes: 

 1 xícara (chá) de açúcar 

 4 ovos 

 1 vidro de leite de coco 

 1 lata de leite condensado 

 3/4 de xícara (chá) de leite 

 2 colheres (sopa) de queijo 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Com o açúcar, caramelize uma forma para pudim.  

2. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o leite de coco, o leite condensado e o 

queijo.  

3. Despeje na fôrma preparada e asse em banho-maria no forno pré-aquecido, por 

aproximadamente 40 minutos.  

4. Deixe esfriar e leve à geladeira por 30 minutos antes de desenformar. 

 

 

 

MatheusLeite Ribeiro  



 

 

 

FAROFA DOCE ESPECIAL 

 

Ingredientes: 

 3 xícaras (chá) de farinha de mandioca 

 5 bananas da terra, cortadas e já fritas 

 1 cenoura grande ralada 

 1 cebola grande picadinha 

 2 linguiças calabresa em rodelas 

 200g de bacon picado 

 1 pacote de uvas passas 

 1 tomate picado 

 1/2 abacaxi picado 

 castanha de caju 

 tempero verde a gosto 

 

 

Modo depreparo: 

1. Coloque em uma frigideira o bacon e a calabresa para fritar.  

2. Adicione a cenoura ralada, a cebola, e deixe amolecer bem.  

3. Adicione a farinha.  

4. Desligue o fogo e adicione o tempero verde, a banana já frita, as uvas passas, o 

tomate, o abacaxi e um pouco de castanha de caju.  

5. Misture tudo e sirva. 

 

 

Pedro Andrade da Silva 



 

 
GALINHADA 

 

Ingredientes: 

 2 unidades de Coxa com sobrecoxa de frango  

 150 g de arroz 

 50 g de cebolas médias 

 Cheiro-verde picado a gosto 

 2 folhas de louro 

 Óleo de soja a gosto 

 Quanto baste de limão 

 50 g de pimentão verde 

 2 dentes de alho 

 200 g de tomate sem pele e sem 

sementes 

 Quanto baste de pimenta-do-reino 

branca 

 Quanto baste de sal 

 Quanto baste de colorau 

 

Modo de preparo: 

1. Limpar bem a galinha, deixando-a de molho um pouco na água com limão.  

2. Escorrer e cortá-la em pedaços não muito pequenos.  

3. Aquecer bem o óleo, juntando o colorau, a cebola, o alho, o pimentão, os tomates, 

o louro, a pimenta, o cheiro verde.  

4. Juntar a galinha em pedaços e deixar refogando bem  

5. Acrescentar água fervente aos poucos e deixar cozinhando até que esteja macia 

e o caldo quase seco.  

6. Adicionar o arroz lavado e escorrido, fritando-o um pouco.  

7. Acrescentar água suficiente para cozinhar o arroz com a panela tampada e em 

fogo brando. 

 

 

Rodolfo Franco Ribeiro 

 



 

 

 
 

IV. REGIÃO SUDESTE 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na região Sudeste estão os estados mais ricos do país. Sua comida 

recebeu diversas influências, que acompanham a história da colonização: 

a atuação dos jesuítas que conseguiram manter os índios no litoral; o 

desbravamento de novas terras em Minas Gerais pelos bandeirantes, 

em busca de ouro e diamante; a influência dos imigrantes italianos, que 

se fixaram no estado de São Paulo; dos espanhóis e árabes no Rio de 

Janeiro, e dos alemães e italianos no Espírito Santo. 

 

No litoral do Espírito Santo, o prato típico que traduz fortemente a 

cultura indígena, sem qualquer influência africana, é a moqueca de peixe 

e camarão à base de coentro e urucum. O urucum é um tipo de corante 

vendido no mercado sob o nome de colorau. Outros pratos famosos do 

Espírito Santo são o quibebe de abóbora, que é uma espécie de purê e a  

torta capixaba, feita com bacalhau, peixe fresco, camarão, ovos e 

tempero e preparada no forno ou frigideira. 

 

Em suas viagens à procura de pedras preciosas em Minas Gerais, os 

bandeirantes tinham de carregar alimentos enquanto viajavam. Optavam 

pelo milho e grãos de feijão, o que mais tarde seria conhecido como o 

“virado paulista”, hoje uma preparação que também inclui toucinho, 

cebola e alho. Quando o ouro acabou, os bandeirantes se viram 

obrigados a optar por outra atividade rentável. Começaram, então, a 

criar animais domésticos e se dedicar à pecuária leiteira. A produção 

tomou tão grandes proporções que transformou o estado no maior 

produtor de queijos e doces de leite do país. A comida mineira 

permaneceu fiel à tradição do feijão, milho e porco. O tutu com 

torresmo, feijão tropeiro, angu com quiabo, couve à mineira, canjiquinha 

com carne, costela e lombo de porco e os inúmeros e variados quitutes à 

base de milho, como bambá de couve (milho com couve e carne de 

porco), curau, pamonha, broa, cuscuz de fubá, farofa de farinha de 

milho e canjica são algumas das delícias mineiras. O Maneco com jaleco 

e a vaca atolada também são pratos tradicionais. O primeiro consiste  

 



 

 

em lombo de porco cozido com temperos e couve e o 

segundo em carne bovina cozida com mandioca. O feijão tropeiro 

recebeu esse nome porque o feijão era servido, na época, durante as 

longas viagens em tropas de burro. Quanto às sobremesas, há fartura 

de doces e compotas: doce de buriti, de leite, rocambole recheado, 

geleias com queijo de Minas, doces de amendoim etc. 

 

São Paulo e Rio de Janeiro destacam-se pelo cosmopolitismo de suas 

cozinhas, resultante não só das imigrações, mas do grande número de 

visitantes que recebem de outras regiões do país e do exterior, em 

busca de lazer ou a negócios. O cardápio dessas cidades é, portanto, 

não só uma variante dos cardápios de todo o Brasil, como também de 

outras partes do mundo.  Em são Paulo, os imigrantes italianos foram os  

que mais influenciaram nos hábitos brasileiros: lasanha, canelone, 

nhoque, pizza, pães etc. No Rio de Janeiro encontra-se forte influência 

portuguesa, pois foi nessa cidade que se instalou a corte de Portugal. 

 

Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ainda têm em 

comum os botecos e seus acepipes, que começaram a se espalhar com a 

industrialização e hoje são verdadeiras instituições da região. Em 

Minas, há até um festival para os petiscos de botequim. 

 
http://panelabrasil.blogspot.com.br – Acesso em 22/06/2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://panelabrasil.blogspot.com.br/
http://2.bp.blogspot.com/_Pxq_h3M12-w/TN8ZsxYc3fI/AAAAAAAACLI/FF0kuu4KLXQ/s1600/boteco.bmp


 

BOLO DE MILHO CREMOSO 
 

 

 

 

Ingredientes: 

 1 lata de milho verde com água e tudo 

 1/2 lata da mesma de óleo 

 1 lata da mesma de açúcar 

 1/2 lata da mesma de fubá 

 4 ovos 

 2 colheres bem cheias de farinha de trigo 

 2 colheres de coco ralado 

 1 colher e 1/2 de chá bem cheia de fermento em pó 

 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Bata bastante todos os ingredientes no liquidificador, depois de bem 

batido,acrescente o coco ralado e o fermento e misture, coloque para assar. 

2. Pode colocar na fôrma redonda de buraco e na quadrada. 

3. O tempo de preparo na redonda é mais rápido, mas a receita fica menor, para 

aumentar faça duas vezes 

4. O bolo fica parecendo pamonha, bem cremoso, fica uma delícia. 

 

 

 

 

Amanda Reis Fabres 
 

 
 



 

 

GALINHA AO MOLHO PARDO 

Ingredientes: 

 1 galinha grande de 3 kg 

aproximadamente 

 2 folhas de louro 

 1 molho de cheiro verde 

 Tomates sem casca e sem 

sementes 

 1 a 2 cebolas 

 ½ cabeça de alho 

 6 batatas grandes 

 Sal e pimenta a gosto 

 Óleo (o necessário)  

 Pimenta do reino a gosto 

 

 

Modo de preparo: 

1. Mate a galinha. (tem que ser uma viva, para poder tirar o sangue). 

2. Tire toda a penugem e passe um esfregão com água e limão para retirar a gosma 

das juntas. 

3. Coloque num prato fundo ou pote vinagre com sal. 

4. Depene o pescoço da galinha e faça ali um corte para extrair o sangue. Deixe o 

sangue escorrer para o pote de vinagre e sal. Mexa para não coalhar e reserve.  

5. Corte a galinha em pedaços, o peito em quatro, por exemplo, e tempere com sal e 

pimenta do reino. Deixe descansar um pouco.  

6. Em uma panela grande, de preferência de barro, coloque um pouco de óleo, alho 

socado e cebola picada. 

7. Deixe alourar. 

 

 



 

8. Acrescente o louro, o cheiro verde e 

o tomate bem picado.Coloque a galinha para cozinhar nesse 

refogado.  

9. Acerte os temperos. 

10. Descasque as batatas e corte-as em quatro pedaços.Cozinhe-as em água e sal em 

uma panela separada.Reserve. 

11. Quando a galinha já estiver bem cozida, adicione as batatas.Depois, despeje o 

sangue por cima e mexa os ingredientes sacudindo a panela pelas alças, ou pelos 

dois lados, de baixo para cima. 

12. Deixe cozinhar por mais alguns minutos e está pronto.  

13. Sirva com arroz branco e uma farofa feita na gordura de toucinho cortado 

miudinho. 

 

 

Lara Vitória Trancoso Costa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

BABA DE MOÇA 
 

 

Ingredientes: 

 meia xícara (chá) de açúcar 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 6 gemas 

 1 lata de Leite Moça 

 1 vez a mesma medida de leite de coco 

 1 pedaço de casca de limão 

 

 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Misture o açúcar com três colheres (sopa) de água e leve ao fogo baixo, sem 

mexer,até formar uma calda em ponto de pasta. 
2. Junte a manteiga e retire do fogo 
3. Passe as gemas por uma peneira e junte-as à calda 
4. Acrescente o Leite Moça, o leite de coco e a casca de limão 
5. Mexa bem e levenovamente ao fogo baixo, sem parar de mexer, com uma colher 

de pau até obter consistência cremosa 
6. Separe em copos ou tacinhas e sirva gelado. 
 

 

 

 

Luísa Gonzaga Barcelos 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

TORTA PAULISTA 

 

Ingredientes: 

 1 lata (300 g) de creme de leite 

 200 g de margarina 

 2 gemas de ovo 

 1 pote (200 g) de creme de amendoim 

tradicional 

 1 pacote (200g) de biscoito maisena 

 Amendoim torrado e moído a gosto 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Bata em batedeira a margarina, as gemas e o creme de amendoim.  

2. Desligue a batedeira e acrescente o creme de leite (sem o soro). Misture até 

formar um creme. Se necessário, acrescente o soro para atingir o ponto 

cremoso. 

3. Em um refratário ou em uma fôrma desmontável, monte a torta intercalando 

camadas de biscoito com camadas do creme. A última camada deve ser de creme. 

4. Polvilhe o amendoim torrado e moído por cima. Sirva gelada. 

 

 

Mariana Bromana Hautequestt Craus 

 
 
 



 

 
MOQUECA DE CAMARÃO 

 

 

 

Ingredientes: 

 1/2 kg de camarão médio 

 1/2 xícara de café de azeite de dendê 

 2 cebolas médias cortadas em rodelas 

 1/2 xícara de chá de coentro 

 1/2 xícara de chá de salsinha picada 

 2 cebolinhas verdes cortadas 

 3 tomates cortados em rodelas 

 Sal a gosto 

 1 vidro de leite de coco 

 

 

 

Modo de preparo:  

1.  Limpar os camarões e temperar com sal e o suco de limão. Reserve 

2.  Refogue todos os temperos por 15 minutos no azeite-de-dendê 

3.  Acrescente os camarões e cozinhe por 5 minutos com a panela tampada 

4.  Por último, acrescente o leite de coco 

5.  Sirva com arroz branco 

 

Tempo de preparo20min 

Rendimento2 porções. 

Rafaela de Barros Cotta 

 
 
 
 
 



 

MOQUECA CAPIXABA 
 

 

Ingredientes:                        

 1,5 Kg de peixe (fresco) 

 3 maços de coentro 

 3 maços de cebolinha verde 

 2 cebolas (brancas) 

 3 dentes de alho (amassados) 

 3 limões 

 4 tomates 

 Azeite de oliva 

 Óleo 

 Pimenta malagueta  

 Sal a gosto 

 

 

Modo de preparo: 

1. Depois de limpar o peixe, corte-o em postas de mais ou menos cinco centímetros 

de largura. 

2. Lave-o com limão e deixe em um recipiente com água e sal. 

3. Na panela (de preferência de barro), coloque duas colheres de óleo, 1 colher de 

azeite, o sal, e o alho.  

4. Retire o peixe do recipiente com água e sal e coloque-o na mesma panela. 

5. Pique os temperos (coentro, tomate e cebola), e coloque por cima das fatias de 

peixe. 

6. Adicione um pouco mais de óleo e limão. 

7. Deixe no fogo por 25 minutos e vá experimentando para ver se a dosagem de sal 

está adequada. 

 

Dica: 

 Só coloque água se for necessário. 

 

 

Yasmin AlburquerqueRollemgerg Costa 
 

 



 

 
V. REGIÃO SUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

A região Sul foi a que recebeu maior influência de 

imigrantes. Isso porque o clima temperado da região era 

mais parecido com o clima europeu, facilitando a adaptação dos 

italianos, alemães, poloneses e ucranianos, que se estabeleceram 

preferencialmente em atividades agrícolas. 

 

Os poloneses radicados no Paraná contribuíram para a alimentação local 

com pratos como repolho à moda, pão de leite e sopas. Os italianos 

introduziram o cultivo da uva, o interesse pelo vinho, a elaboração 

artesanal de pães, queijos, salames, massas em geral e sorvete. Os 

alemães conservaram o cultivo da batata, centeio, carnes defumadas, 

linguiças e laticínios, além do hábito do café colonial – uma refeição 

farta que reúne preparações de um chá da tarde e de um jantar. 

 

Os descendentes de imigrantes mantêm viva a cultura de seus 

ancestrais e comemoram a colheita através de festas realizadas 

anualmente, tais como a festa da uva, em Caxias do Sul, e a da maçã, em 

Santa Catarina. 

 

Até hoje ainda existe a figura do peão gaúcho, nas extensas planícies 

do Rio Grande do Sul. Enquanto pastoreia as boiadas a caminho das 

pastagens, o gaúcho se aquece ao lado da brasa, onde pendura uma 

manta de carne para assar e ferver água para preparar a infusão do 

mate nativo. Assim, nasceram o churrasco, que se transformou em 

paixão da população nacional, e uma bebida famosa do local: o 

chimarrão. 

 

Em Santa Catarina, destacam-se diversos tipos de peixes e camarões, 

em especial a tainha. Também são famosos os doces de maçã e a cuca, 

um pão ou bolo coberto com frutas e farofa açucarada. 

 

 

 

 

 



 

Na região Sul estão concentrados grandes 

rebanhos, lavouras e muitas indústrias alimentícias, o que 

colabora para o consumo de carnes, cereais, verduras e produtos 

industrializados. O arroz de carreteiro reúne dois elementos básicos e 

muito apreciados da produção rio-grandense: o arroz e o charque. O 

encontro dessas diferentes culturas resultou num cardápio bastante 

rico e variado. 

 

Barreado  

O barreado incorporou-se à culinária cabocla por meio dos tropeiros 

que desciam até o litoral pelos caminhos das serras e que ao final da 

tarde acampavam para descansar. Ao cair da noite faziam uma densa 

refeição. Alguns explicam que o louro é utilizado como tempero em 

função das suas propriedades digestivas, já que o barreado é um prato 

“pesado”.  Afirma-se também que no passado, o barreado era levado a 

um braseiro e deveria permanecer por 24 horas no fogo, até “ficar 

pronto”. Símbolo de fartura, de festa e alegria, o nome do prato vem da 

expressão “barrear a panela”, isto é, vedar com pirão de farinha de 

mandioca e cinza para não se 

perder a fervura. Outros 

dizem que a origem do termo 

está ligada ao utensílio de 

barro utilizado para fazer o 

cozido. Hoje, o barreado 

ultrapassou as fronteiras 

culturais e há a disputa entre 

Morretes, Antonina e 

Paranaguá para se tornar o 

único prato mais típico do 

litoral paranaense. 
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CHIMARRÃO 

 

Ingredientes: 

 Erva mate para chimarrão (opte pela erva mais verde) 

 1 bela cuia 

 1 bomba de prata folheada à ouro (caso não seja rico, pode ser um bomba comum 

mesmo) 

 1 aparador (pode ser uma tampa plástica lisa) 

 1 térmica com água quente 

 1 copo de água morna 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Esquente a água. 

2. O ponto certo é chamado de chiado, então, quando a chaleira começar a chiar ou 

tremer um pouco apague o fogo. 

3. Despeje a erva na cuia até que cubra o pescoço. 

4. Tampe a cuia com o abafador. 

5. Tombe a cuia de lado e agite na horizontal para posicionar a erva corretamente. 

6. Levante a cuia um pouco. 

7. Retire o abafador e verifique se a erva ficou acomodada. 

8. Pegue o copo com água e derrame sobre a parede da cuia bem devagar. 

9. Pegue a bomba e tampe o bocal com o dedão. 

10. Coloque a parte de trás da bomba contra a parede da erva e leve até o fundo. 

11. Gire a bomba em sentido horário. 

12. Retire o dedo do bocal. 

13. Tome devagar. 

 

Dica:Se a água esquentar demais vai queimar a erva e o chimarrão ficará ruim.   

 

 

Ana Clara Bisi Ferreira 



 

 
 

ARROZ DOCE - REGIÃO SUL 
 

 

 

 

Ingredientes: 

 500 g de arroz 

 3 litros de leite 

 250 g de açúcar 

 6 gemas de ovo 

 Canela  

 Erva doce  

 

 

 

 

Modo de preparo: 

1. Lave o arroz e ponha para cozinhar com dois litros de leite. 

2. Em separado, bata as gemas com o açúcar e um litro de leite, pondo-os a 

ferver durante cinco minutos. 

3. Junte então o arroz e a erva-doce, fervendo ainda até ter o ponto de papa. 

4. Sirva em tigelas, polvilhando com canela moída. 

 

 

 

Camila Maria Tiberio Oliveira 

 

 



 

 

 

BRIGADEIRO DA PAIXÃO 

 

 

Ingredientes: 

 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 25 morangos 

 1 xícara (chá) de chocolate granulado 

 manteiga para untar 

 

 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela, coloque o leite condensado com o chocolate em pó e a manteiga. 

2. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da 

panela (que corresponde a cerca de 10 minutos). 

3. Retire do fogo, passe para um prato untado. 

4. Com as mãos untadas, envolva os morangos com o brigadeiro e passe-os no 

granulado. 

5. Sirva em forminhas de papel. 

 

 

DICAS: 

 Seque bem os morangos antes de envolvê-los com a massa de brigadeiro. A 

validade deste docinho é de 24 horas. 

 Se desejar, reserve os cabinhos dos morangos para decorar. 
 

 

Isabella Serrano Antunes 

 



 

 

 
 

PAELLA DO RIO GRANDE DO SUL 
 

 

Ingredientes: 

 1 pimentão verde picadinho 

 1 pimentão amarelo picadinho 

 1 pimentão vermelho picadinho 

 2 tabletes de caldo de costela 

 2 cebolas em rodelas 

 2 dentes de alho picados 

 3 colheres (sopa) de extrato de tomate 

 3 tomates em rodelas 

 3 xícaras de arroz branco cozido 

 250g de pernil de porco em cubos 

 250g de coxão duro em cubos 

 250g de linguiça calabresa em rodelas 

 sal e pimenta do reino a gosto 

 salsinha e cebolinha picada a gosto 

 

Modo de preparo: 

1. Frite todas as carnes separadamente, depois coloque a cebola o alho e o extrato 

de tomate para refogar um pouco. 

2. Ponha o arroz e aqueça juntamente com todas as carnes. 

3. Quando o arroz estiver quente ponha as rodelas de tomates, os pimentões, a 

salsinha e a cebolinha para finalizar o prato. 

 

 

Juliana Costalonga Bueno 

 

 



 

 
 

 

ARROZ CARRETEIRO 
 

 

 

Ingredientes: 

 1 kg de charque 

 6 colheres (de sopa) de óleo 

 3 dentes de alho 

 1 cebola 

 2 1/2 xícaras de arroz 

 

 

 

Modo de Preparo: 

1. Afervente o charque, trocando uma vez a água. Se o charque for caseiro, basta 

deixar cinco horas de molho. Se for comprado, deixe-o de molho por uma noite. 

2. Pique o charque em cubos médios e coloque na panela com o óleo para fritar. Se o 

charque for gordo, coloque menos gordura. 

3. Esmague o alho e pique a cebola. Quando o charque estiver bem dourado, coloque 

a cebola e o alho picados para fritar. Junte o arroz (o gaúcho campeiro não lava 

o arroz) e deixe-o fritando um pouco. 

4. Coloque água fervendo até dois dedos acima do arroz. Prove o sal e cozinhe em 

fogo baixo até o arroz ficar macio. 

 

 

 
 
 
 

Lívia Cezar Ghisolfi 



 

 
ALCATRA NA PANELA 

 

Ingredientes: 

 ½ litro de caldo de carne 

 1 cenoura em rodelas 

 1 copo de vinho 

 1 cebola picada 

 100 gramas de bacon picado 

 500 gramas de alcatra em bifes 

pequenos e finos 

 Azeitonas pretas picadas 

 Óleo o suficiente 

 Sal a gosto 

 

Modo de preparo: 

1. Numa panela, esquente o óleo e refogue o bacon. 

2. Coloque a cenoura e a cebola picada. 

3. Refogue levemente. Ponha a carne e refogue bastante. Junte o vinho e o caldo 

de carne. 

4. Tampe a panela e deixe a carne cozinhar por cerca de 40 minutinhos, em fogo 

brando. 

5. Depois, junte a azeitona e cozinhe por mais cinco minutinhos.  

6. Sirva. 

 

 
 

 
Victoria Toniato Salviato 

 



 

 
 

CURIOSIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Antigamente a ideia de uma alimentação 

relacionava-se com o aspeto do corpo, isto é, 

com a ideia de manter um corpo 

bonito.Atualmente, devido à evolução e 

divulgação de conhecimentos para a 

população, as pessoas começam a preocupar-

se também em manter hábitos saudáveis e 

não prejudiciais à saúde.Vejamos algumas 

curiosidades relacionadas à alimentação que muitas pessoas não têm conhecimento: 

 

 Saltar refeições é um erro, pois o metabolismo humano é acelerado cada vez 

que ingerimos alimentos. O fato de comermos menos vezes durante o dia faz 

com que o metabolismo seja acelerado menos vezes, o que provocará um 

aumento de peso ao invés de perda; 
 

 A ingestão de bebidas importa, pois algumas bebidas que ingerimos possuem 

mais colorias que os alimentos sólidos. É necessária uma devida atenção quanto 

ao que bebemos, não nos esquecendo da necessidade de ingerirmos boa 

quantidade de água por dia; 
 

 A influência genética não é justificativa, pois muitas pessoas tentam justificar 

o excesso ou a falta de peso por fatores genéticos ou hereditários. Contudo, 

uma dieta deve ser correta em qualquer caso. 
 

 O fator psicológico e a vontade que temos de conseguir os nossos objetivos são 

fundamentais. 

 

No fundo, não existem receitas nem dietas milagrosas, mas a nossa alimentação 

deve ser cuidada, equilibrada e tendo em conta todas as etapas das refeições. 

 

Todas as refeições são importantes e tudo aquilo que ingerimos, quer sejam 

alimentos, quer sejam alimentos sólidos ou líquidos, terá o mesmo impacto no nosso 

organismo e na forma como isso poderá refletir no nosso corpo. 

 
WWW.emforma.net/38238-curiosidades-alimentares 

 



 

 
GRUPOS DE ALIMENTOS: 

 

Os alimentos estão divididos em três grupos. Combinados em todas as refeições, 

constituem uma alimentação equilibrada. 

 

 Alimentos reguladores: 

Os alimentos reguladores têm como nutriente, as vitaminas e os minerais. Tais 

alimentos conservam e fortalecem o sistema imunológico, regulam a digestão, a 

circulação sanguínea e proporcionam o bom funcionamento dos intestinos, pois são 

ricos em fibras. Eles também têm a função de manter o corpo bem hidratado. 

Os alimentos reguladores são as frutas que devem ser consumidas em maior 

quantidade, o pão, cereais, arroz e massa que são a base mais larga da pirâmide 

alimentar. 

 

 Alimentos construtores: 

Alimentos construtores são os alimentos que têm a função de "construção" do 

corpo, isto é, de fabricar mais matéria viva para o organismo. 

A necessidade de proteínas varia de pessoa para pessoa. Uma criança precisa de 

muito mais proteínas que um adulto, já que está em fase de crescimento e, 

portanto, de construção do corpo. O adulto precisa apenas da proteína necessária 

para reparar os tecidos desgastados. 

Os alimentos construtores são as carnes, leite e derivados (iogurtes, queijos, 

coalhada), os ovos, leguminosas como feijão, lentilha, ervilha e grão-de-bico e 

outros. 
 

 Alimentos energéticos: 

Os alimentos energéticos são aqueles que 

fornecem energia para todos os processos 

metabólicos e para os exercícios e 

atividades, realizados pelo corpo. Funciona 

de forma semelhante ao combustível de um 

carro. Na ausência desses nutrientes o 

organismo fica sem força, o que pode causar  



 

 

tensões musculares, lentidão nos movimentos, falta de animo e 

vitalidade. Alguns exemplos de alimentos energéticos são:batata, arroz, massa, pão, 

cereais, feijão, ervilha, milho soja, atum sardinha, ovo, carne de frango, vaca, peru, 

leite e outros. 

 

COMO DEVE SER UMA DIETA ALIMENTAR SAUDÁVEL 

Para uma alimentação saudável e equilibrada, é necessário escolher alimentos 

variados e procurar fazer refeições que combinem diferentes porções de cereais, 

raízes, hortaliças, frutas, carnes, leite e ovos. A pirâmide dos alimentos é um guia 

para auxiliar numa alimentação saudável, pois apresenta exemplos de como montar 

refeições. Ela é dividida em grupos para facilitar estas escolhas.  

 

Nos três grupos da base, encontram-se os cereais, frutas e hortaliças, que devem 

ser consumidos em maior quantidade. 

No topo, encontram-se os alimentos que devem ser consumidos em menor 

quantidade. Na própria pirâmide, há a indicação de quantas porções de cada grupo 

de alimentos devem ser consumidas por dia. 

"A alimentação é fonte de prazer. Não se torne escravo de dietas e calorias, pois 

existem cada vez mais estudos que evidenciam que pessoas que se preocupam 

demais com a forma física tendem a sofrer maiores oscilações de peso, além de 

serem insatisfeitas com o próprio corpo. Estar bem consigo mesmo e cuidar do 

corpo com atividade física e alimentação saudável são as melhores formas de obter 

uma boa qualidade de vida." (Carla Fiorillo, nutricionista da Universidade Federal de São 

Paulo)  

 

 

 

 

 

 



 

 

PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algumas dicas para deixar sua dieta mais saudável são: 

1. Evite dietas milagrosas em que há uma grande eliminação de peso em um curto 

período de tempo. 

2. Não faça uma alimentação baseada em um único tipo de alimento ou nutriente. 

3. Mesmo tendo exagerado nos dias anteriores, faça, pelo menos, cinco refeições 

por dia. 

4. Pequenos lanches entre as refeições principais irão evitar a vontade de devorar 

o primeiro prato que encontrar pela frente. 

5. Não belisque entre as refeições. 

6. Esqueça dos salgadinhos e da bolacha recheada. 



 

 

 

7. Deixe na gaveta do escritório barrinha de cereais, bolacha integral (ingira, no 

máximo, três unidades). 

8. Frutas e iogurtes light são excelentes lanches. 

9. Se tiver vontade de comer um doce, coma-o. Mas lembre-se: somente um pedaço 

ou unidade. Isso é melhor do que devorar uma caixa de bombom no final do dia. 

10. Comece sempre a refeição com um caprichado prato de saladas. 

11. Evite o uso de óleos para temperar as saladas. Use vinagre ou suco de limão. 

12. Macarrão é permitido, mas cuidado com o molho. 

13. Molho branco, quatro queijos, bolonhesa são muito mais calóricos quando 

comparados com o ao sugo. Portanto, não abuse! 

14. Não repita a refeição. 

15. Evite beber refrigerantes, mesmo os light ou diet. 

16. Evite água gaseificada. Bebidas com gás dilatam o estômago dando uma falsa 

sensação de saciedade. 

17. Bebidas isotônicas devem ser evitadas. São calóricas e, para não atletas, a água 

ainda é o melhor hidratante. 

18. Prefira sucos naturais. 

19. Utilize adoçante nos sucos e no cafezinho. 

20. Beba, no máximo, quatro xícaras pequenas de café por dia. 

21. Ingira bastante água durante o dia. 

No mínimo, 1,5 litro ou oito copos. 

22. Leve sempre uma barrinha de cereais 

na bolsa. Quando bater aquela vontade 

de comer alguma coisa, você já sabe a 

que recorrer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter cuidados com a alimentação e saber escolher bem os alimentos não é novidade 

para ninguém. Muitas doenças são o reflexo da nossa má alimentação e são fáceis de 

tratar se diagnosticadas rapidamente – como a maioria dos tipos de câncer de pele, 

infecções e viroses – por isso é importante sempre consultar um especialista. Hoje 

é um dia para se pensar em tudo isso, já que se comemora o Dia da Nutrição. 

Uma alimentação saudável deve fornecer ao organismo, em quantidades necessárias, 

carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais e água. Além dessa 

recomendação geral, é necessário ter cuidado com a dieta. 

 

A HIGIENE 

A higiene é uma recomendação básica quando se trata dos cuidados com alimentos. 

A água destinada para beber e preparar os alimentos precisa ser filtrada, 

retirando, assim, possíveis resíduos e verificando se ela é procedente de estação de 

tratamento. Caso não seja, deve ser também fervida, pois a simples refrigeração da 

água não elimina os resíduos e os microorganismos que possivelmente possam 

existir. 

É necessário lavar muito bem antes de ingerir as frutas e verduras, pois elas podem 

trazer consigo microorganismos, ovos de vermes parasitas ou resíduos de 

agrotóxicos. O cozimento elimina as possíveis larvas de parasitas causadoras de  

 



 

 

 

doenças que as carnes podem conter, como por exemplo, as larvas da tênia. Por isso, 

é preciso evitar o consumo de carnes mal cozidas ou mal passadas. 

A palavra “pasteurizado” deve ser verificada sempre na embalagem do leite, pois, 

preferencialmente, é o recomendado. Qualquer outro tipo deve ser fervido antes do 

consumo. 

É importante lavar com sabão e água corrente os utensílios usados para preparar e 

servir os alimentos: panelas, pratos, talheres, copos etc. Também deve ser 

adquirido o hábito, antes das refeições, de lavar as mãos com sabão para evitar 

doenças graves como o cólera e as verminoses. 

Além dos cuidados citados e da higiene, são recomendações importantes para a 

alimentação saudável: mastigar bem os alimentos, evitar comida muito condimentada 

(muito sal, pimenta etc.), não comer em excesso e fazer as refeições em horários 

regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

É importante que: 
 

 Não consuma ovos crus nem alimentos que levam ovo cru em sua preparação, tais 

como maionese caseira, gemada, mousse, glacês, ovo pochê. Para esses tipos de 

pratos, utilize ovos pasteurizados ou em pó. Utilize maionese industrializada ou 

prepare o creme da maionese com ovo cozido. 

 Não utilize ovos com a casca rachada. 

 Não deixe alimentos prontos em temperatura ambiente (em cima do fogão, no forno, 

sobre a pia) por mais de 30 minutos. 

 Quando comprar os alimentos, coloque por último no carrinho de compras as 

carnes, peixes, queijos, iogurtes e outros alimentos perecíveis que necessitam de 

refrigeração. 

 Na geladeira, armazene nas prateleiras superiores alimentos prontos para o 

consumo; os semi-prontos ou pré-preparados, nas prateleiras do meio e os 

produtos crus, nas prateleiras inferiores, separados entre si e dos demais 

produtos. 

 Nunca utilize produtos vencidos. 

 Utilize, de preferência, pescados congelados. No uso de peixe fresco, optar pelo 

manuseio, tempero e preparação no mesmo dia. 

 Evite o contato entre alimentos crus e cozidos. 

 Não deixe o lixo exposto ou aberto na área de preparação dos alimentos. 

 Limpe a caixa d'água a cada seis meses. 

 Despreze as latas de alimentos que estejam estufadas, enferrujadas ou com 

vazamento. 

 Não consuma alimentos que ficaram por muito tempo fora de refrigeração ou 

calor (enquanto são assados, cozidos e fritos), alimentos mal cozidos, fora do 

prazo de validade, com cor e cheiro alterados ou com presença de mofo e 

bolores. 

 Pelo fato de os nutrientes (substâncias químicas contidas nos alimentos) 

reagirem facilmente com o ar e alguns materiais constituintes de utensílios, e 

também porque o calor pode modificar a estrutura dos nutrientes, devemos 

ficar atentos a todos os passos e ao tempo gasto no preparo dos alimentos para 

conservar ao máximo seu valor nutricional. 

 



 

 

 Para cozinhar verduras, de preferência refogue-as sem 

adição de água para evitar a perda de vitaminas e sais minerais. Ao utilizar 

legumes, corte a casca bem fina, pois a concentração de nutrientes se 

encontra próxima à casca. 

 Legumes conservam melhor seus nutrientes se mantiverem a casca durante a 

cocção. Cozinhe somente o suficiente para que fiquem macios. 

 Hortaliças como repolho, couve-flor e brócolis (com folhas e talos) devem ser 

cozidas em panela destampada. 

 Sempre que possível, utilize a água de cocção (cozimento) no preparo de 

arroz, sopa, molho ou outros pratos. 

 Evite o uso de bicarbonato de sódio ou outras substâncias químicas para 

cozinhar os legumes. Essas substâncias reagem com os nutrientes, inibindo 

sua ação. 

 Sucos e saladas de frutas devem ser consumidos logo após o preparo, para 

não perderem suas vitaminas. 

 Para facilitar a cocção, é aconselhável deixar a leguminosa de molho e 

cozinhá-la na mesma água para evitar perda de nutrientes.Porém, essa 

prática libera uma substância tóxica – o fitato 

– que pode ser eliminada fervendo a 

leguminosa, por dois minutos, em panela 

destampada. 

 É aconselhável não lavar ou mergulhar qualquer 

tipo de carne ou peixe em água para que não se 

percam seus sucos, ricos em nutrientes. 

 A carne não deve ser corada em temperatura 

muito alta, pois nessa condição, ela perde 

maior quantidade de suco natural, encolhendo 

mais do que se for submetida à cocção em temperatura média 

(aproximadamente 150ºC). 

 

COMO CONSERVAR OS ALIMENTOS 

 



 

Para que um alimento dure mais tempo, há alguns 

processos para sua conservação, que são: 

 Compotas: São doces feitos com frutas e legumes inteiros, cozidos em calda 

rala. Depois de cozidos, coloca-se em potes, que podem ser consumidos durante 

todo o ano. São feitas com frutas e legumes da estação. 

 Salgamento: O sal é aplicado na superfície de carne e tende a retirar toda a 

umidade e penetrar até que a concentração de água seja uniforme em todo o 

produto. 

 Defumação: Baseia-se na exposição de um alimento a fumaça da queima de 

madeira, carvão, serragem, etc. Normalmente é um processo usado em carnes 

bovinas, suínas e pescados. 

 Pasteurização: É um processo que consiste em 

submeter um produto (leite, por exemplo) às 

altas temperaturas e logo depois as baixas 

temperaturas. 

 Isolamento: Essa técnica consiste em manter 

os alimentos na embalagem a vácuo, de onde se 

retira o ar. 

 

 Além desses processos, para que os alimentos sejam conservados da melhor 

maneira e não estraguem, é preciso prestar atenção nas condições de 

temperatura, umidade, e no local de armazenamento, entre outros fatores, 

como: 

 Observar a data de validade do produto é essencial.  

 Alimentos não perecíveis, ou seja, que duram muito tempo, não precisam de 

refrigeração e podem ser armazenados à temperatura ambiente.  

 O local da armazenagem deve ser arejado, limpo e livre de umidade. A 

temperatura ideal é de 25ºC (temperatura ambiente). 

 Para evitar prejuízos, quanto mais perto do prazo de validade estiver o 

produto, mais rápido ele deverá ser usado.  

 Raízes e tubérculos que não estiverem maduros devem ser guardados em 

locais secos e livres de insetos.  

 As frutas e hortaliças não podem ficar expostas ao sol. Precisam estar em 

local fresco e seco ou serem mantidas na geladeira, para que não acabem 

ressecadas ou apodrecidas.  



 

 

 

 A temperatura ideal para a conservação varia de um produto para outro.  

 

 

O QUE GUARDAR NA GELADEIRA 

 

 Os produtos que precisam de refrigeração são aqueles que estragam mais 

facilmente e não podem ficar armazenados por muito tempo. Mas, fique atento: 

nas temperaturas de refrigeração também pode haver crescimento de micro-

organismos. É importante que a geladeira não esteja com excesso de produtos, 

pois isso pode afetar sua capacidade de resfriamento, prejudicando a 

conservação dos alimentos e causando perdas. 

  Não misture alimentos crus e cozidos na mesma prateleira, pois os crus podem 

contaminar os já preparados.  

 

 Atenção: Nunca forre as prateleiras da geladeira com plásticos ou toalhas, pois 

isso dificulta a circulação do ar frio, prejudicando o bom funcionamento do 

aparelho. Coloque os alimentos em recipientes bem fechados. Observe o prazo 

de validade, sempre.  

 

 

Todas as pesquisas foram feitas pelos alunos do 7º ano A.  

Alguns dos sites pesquisados: 

 Coluna Gourmet - WWW.TVCHURRASCO.COM.BR 

 http://cybercook.com.br 

 www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=9buoU9JM2i8weL5IHoDA&gws_rd=ssl#q=piram

ide+alimentar 

 http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/alimentos5.php 

 WWW.google.com.br (imagens) 

 

 

http://www.tvchurrasco.com.br/
http://cybercook.com.br/
http://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=9buoU9JM2i8weL5IHoDA&gws_rd=ssl#q=piramide+alimentar
http://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=9buoU9JM2i8weL5IHoDA&gws_rd=ssl#q=piramide+alimentar
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/alimentos5.php
http://www.google.com.br/
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