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Barriga de porco crocante

Ingredientes

1,5kg de Barriga de porco    6 de Folhas Louro
750ml de Leite      6 dentes de alho amassados
1 colher de sopa de paprica defumada  1kg batata asterix
30g de Sal       Pimenta do reino a gosto
2 limões       50ml de cachaça 
1 cebola roxa pequena     2 tomates italiano ou outro
Azeite a gosto      Salsa e coentro a gosto

Modo de preparo

1. Retire a semente dos tomates e corte em cubos pequenos, corte a cebola em cubos 
pequenos, e repique o coentro e a salsa, misture tudo e tempere com sal, pimenta 
do reino, azeite, suco de limão e reserve.

2. Tempere a barriga com sal, suco de limão, cachaça, pimenta do reino a gosto e 
reserve por 2 horas. Aqueça o forno a 240º e coloque-a em uma assadeira de 
tamanho médio, precisa sobrar um espaço para acrescentar as batatas. Deixe um 
espaço ao redor (cerca de 6-8 cm) para caber nas batatas, mas não muito, ou 
quando você adiciona o leite, ele não cobrirá a carne o suficiente para cozinha-lá 
suavemente.

3. Leve a carne de porco ao forno e asse por 40 minutos até que a pele comece a 
ficar crocante. Cozinhe por mais 10 minutos se a pele ainda não começou a ficar 
crocante. Retire do forno e reduza a temperatura para 150ºC.

4. Com cuidado, despeje o leite em volta da carne de porco - ele deve subir pelas 
laterais da carne, mas não por cima da pele. Junte as folhas de louro e os dentes de 
alho e polvilhe com a páprica, temperando com um pouco mais de sal e pimenta. 
Coloque a carne de volta no forno e cozinhe por 45 minutos.

5. Corte as batatas ao meio no sentido do comprimento e depois a cada metade 
novamente, para obter 4 fatias finas. Assim que a carne de porco tiver o seu escaldo 
inicial no leite, retire do forno e junte as rodelas de batata, pressionando suavemente 
para que fiquem o mais possível debaixo do leite.

6. Volte ao forno e cozinhe por mais 1 hora e 15 minutos, quando as batatas devem 
estar macias e o leite praticamente absorvido (você pode retirar o excesso de leite 
se não absorver todo). Mexa as batatas algumas vezes durante o cozimento para 
garantir que estejam cozinhando uniformemente - a camada superior das batatas 
desenvolverá uma crosta dourada adorável conforme o leite é absorvido e evapora.

7. Para servir, corte a carne de porco em quadrados de uns 7 cm e coloque as batatas 
e o vinagrete em volta.
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Barriga de porco com goiabada picante

Ingredientes

BARRIGA DE PORCO CONFITADA
1kg de barriga de porco   
30g de sal
1kg de banha de Porco    
3g de pimenta do reino

GOIABADA PICANTE
250g de goiabada cremosa 
10g de malagueta ou dedo de moça

PICLES DE CEBOLA-ROXA
400g de cebola roxa
100 g de gengibre
750ml de vinagre de maça
8g de Sal 
550g de açúcar cristal  
  

Modo de preparo

1. Tempere a barriga, coloque em um tabuleiro fundo e cubra com a banha derretida 
e leve ao forno por 2h30 horas a 100ºC. Também pode ser feita em panela no 
fogo, mas tem que ser em baixa temperatura, onde a gordura não pode passar 
dos 80ºC. Após esse período, retire a barriga da banha, escorra e leve à geladeira 
para firmar. Após 4 horas corte em cubos. Eles podem ser congelados e utilizados 
posteriormente. 

2. No liquidificar coloque a goiabada e a pimenta malagueta ou dedo de moça, bata 
tudo até formar um creme homogêneo. Coloque em uma bisnaga.

3. Corte como cebolas ao meio e doure em uma grelha ou frigideira. Em uma panela 
misture todos os ingredientes e leve ao fogo até levantar fervura. Desligue o fogo 
e coloque como cebolas dentro do líquido. Reserve na geladeira. Aguarde pelo 
menos 1 dia para consumir.

4. Frite os cubos de barriga de porco em gordura quente.

5. Na hora de servir coloque a goiabada em cima da barriga e finalize com picles de 
cebola roxa.
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Costelinha marinada na cerveja  
com duas texturas de abóbora 

Ingredientes

COSTELINHA 
2kg de costelinha cortada em tiras  
de 10 a 12 cm
5g de páprica doce
2 limãos tahiti
4g de cominho 
5g de pimenta do reino a gosto
40g de sal
5 dentes de alho amassados
5g de coentro em grãos (opcional)
600ml de cerveja Pilsen 
  
PURÊ DE ABÓBORA
500g de abóbora
100 g de manteiga
15 g de sal
1 g de pimenta do reino branca
200ml de caldo de legumes 
  

ABÓBORA ASSADA
400g de abóbora 
30ml de azeite
6g de sal
5g de pimenta do reino
3g de páprica defumada
5g de coentro em grão
2g de cominho   

Modo de preparo

1. Descasque a abóbora e corte em cubos e cozinhe em agua fervendo até ficarem 
bem macias.

2. Ainda quente passe pela peneira para ficar bem fina, como uma massa.

3. Em uma panela acrescente a abóbora e o fundo de legumes, mexa até ficar um 
creme homogêneo, tempere com sal se pimenta do reino e finalize com manteiga.

4. Corte a abóbora e retire a semente, mas deixe a casca.

5. Junte todos os temperos em um processador ou pilão, e deixe em pó.

6. Passe o azeite na abóbora e passe os temperos secos.

7. Leve ao forno para assar até ficarem macias. Aproximadamente 20 minutos.
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Paleta prensada, com mousseline de 
baroa e vegetais na manteiga 

Ingredientes

MOUSSELINE DE BAROA 
200g de batata baroa
250ml de leite
150ml de creme de leite
40 g de parmesão

LEGUMES NA MANTEIGA
100g de brócolis
100g de cenoura
100g de vagem
40g de manteiga

Modo de preparo

1. Cozinhe a batata baroa e passe no espremedor, leve ao fogo e acrescente o leite 
e o creme de leite, deixe ferver, acrescente o parmesão e tempere a gosto, deixe 
chegar na textura desejada e reserve.

2. Corte os brócolis em pequenas árvores, as vagens e cenouras em tamanho de uns  
8 cms. Em uma panela coloque um pouco de água e deixe ferver, cozinhe os brócolis 
por 3 minutos retire e coloque na agua gelada para parar a cocção, faça o mesmo 
com as vagens e cenouras. Na hora de servir aqueça um frigideira com manteiga 
coloque os vegetais e tempere com sal e pimenta do reino.

3. Para a paletra prensada, misture todos os ingredientes secos e massageie a carne por 5 
minutos. Em um saco plástico coloque a carne e acrescente a água e o suco de laranja. 
Deixe descansar por 12 horas. Em uma assadeira coloque a paleta, e coe a marinada e 
acrescente o liquido na assadeira e cubra com papel alumínio. Asse por 4 horas a 150ºC.  
A peça tem que estar desfiando. 

4. Retire do tabuleiro e desfie toda a carne e espere esfriar.

5. Abra um papel filme coloque uma quantidade que ao enrolar ela fique com uns 8 
centímetros de diâmetro. Leve a geladeira por 1 hora.

6. Corte na espessura de 2 dedos, retire o plástico e coloque em um tabuleiro untado 
e leve a forno pré-aquecido a 180º por 10 minutos.

7. Sirva com o mousseline de baroa e legumes na manteiga.

PALETA PRENSADA
2kg de paleta de porco (dianteiro)
30g de sal
200ml de suco de Laranja
5g de pimenta do reino
2 de cominho 
2g de gengibre ralado
30g de cebola ralada
5g de alho ralado
100ml água
5g tomilho



Burger 
de Paleta
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Burger de Paleta

Ingredientes

BURGER DE PALETA 
150g de paleta de porco moída
30g de fatias de bacon
5g de sal
1 pão de hambúrguer 
2g de pimenta do reino
2 fatias de queijo prato
Pitada de cominho
½ cebola roxa picada fina
Pitada de paprika
2 folhas de alface roxa

BARBECUE DE JACK DANIEL´S
50g de cebola picada
60g massa de tomate
10g Alho picados
350g de catchup
100ml de Jack Daniels
80ml de vinagre
80ml de melaço
60ml de molho inglês
3g de pimenta do reino preta
80g de açúcar mascavo
4g de sal
5ml de tabasco

Modo de preparo

1. Peça o açougueiro para moer a carne duas vezes para ajudar a quebrar as fibras. 
Tempere com sal, uma pitada de cominho em pó, pimenta do reino moída na hora 
e sal, se tiver pode colocar uma pitada de páprica doce. Misture bem a carne e os 
temperos, faça uma bola e bata de uma mão para outra, para sair o ar e molde o 
hambúrguer. 

2. Lave as folhas de alface e pique a cebola roxa finamente.

3. Em uma frigideira frite as fatias de bacon e reserve. Na própria frigideira do bacon 
coloque o Burger de paleta, frite por 4 minutos de cada lado e leve ao forno por 
5 minutos a 180ºC. Quando levar o Burger ao forno coloque as tirar de bacon e 
o queijo para finalizar. Em um frigideira sele o pão com um pouco de manteiga, 
coloque as folhas de alface, o Burger com bacon e queijo, finalize com as tiras de 
cebola roxa picada e molho barbecue de Jack Daniels.

4. Para o barbecue, em uma panela coloque a cebola, alho, e o Jack Daniels (ou a 
cerveja porter). Refogue por 10 minutos. Adicione todos os outros ingredientes. 
Quando ferver abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos, mexendo sempre.

Dica: substitua 
o whisky por 
200 ml de 
cerveja preta 
tipo porter 
com um toque 
de café
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Schnitzel de Filé mignon suíno com  
salada de maionese e pesto 

Ingredientes

SCHNITZEL
500g de filet mignon suino
100ml de leite
15g de sal
100g de farinha de trigo
4g de pimenta do reino
150g de panko ou farinha de rosca
2 ovos  

MOLHO PESTO
15g de alho
30g de castanha-do-pará, castanha de caju
nozes ou pecan (escolha uma das oleaginosas) 
7g de sal
100g de parmesão ralado
1 xícara de manjericão
200ml de azeite
Pimenta do reino a gosto

MAIONESE
150g de batata Asterix
200g de maionese
150g de cenoura
10g de salsa
100g de maça verde ou outra
1 limão

Modo de preparo

1. Abra o file mignon e 3 bifes, coloque os bifes numa tábua de carne, cubra com 
papel-filme e, com um batedor de carne, deixe-os bem fininhos. Tempere com sal 
e pimenta.

2. Num prato, coloque os ovos e bata-os com um garfo ou batedor de arame. Em 
outro prato, coloque a farinha de trigo e, em outro, o panko ou  farinha de rosca.

3. Passe os bifes na farinha, depois no ovo e depois no panko ou na farinha de rosca.
Certifique-se de que a camada fique bem feita.

4. Em uma frigideira, coloque o óleo e espere aquecer. Quando estiver quente, frite o 
bife até que fique dourado. Vire-o para que fique dourado dos dois lados.

5. Bata todos os ingredientes do pesto no liquidificador e reserve.

6. Para a maionese, corte as batatas e as cenouras em cubos médio, cozinhe e deixe 
al dente. Corte as maças em cubos e deixe na água com suco de limão para não 
escurecer. Corte a salsa finalmente. Misture todos os ingredientes e tempere com 
sal e pimenta do reino a gosto.

7. Sirva o  Schnitzel com maionese e pesto.



Picanha  
suína,  
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e molho de  
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Picanha suína, arroz a provençal e  
molho de mostarda  

Ingredientes

ARROZ A PROVENÇAL  
1 Xic. de Arroz
10g de açafrão da terra
2 Xic. de água fervendo
10g de sal
20 g de alho
100g de tomate confitado escorrido
30 de cebola em brunoise
30ml de azeite de tomate
30g salsinha picada   
 
TOMATINHOS CONFITADOS
200g de tomatinhos grape
5g de alecrim picado
5g de alho
10g de tomilho desfolhado
50ml de azeite
5g de sal
2g de pimenta do reino

Modo de preparo

1. Em uma panela coloque a água para ferver com o açafrão. Em outra panela coloque 
o azeite de tomate, o alho e refogue o alho, acrescente a cebola, doure e coloque 
o arroz, torre por 5 minutos. Após coloque a água com açafrão, cubra a panela e 
deixe cozinhar até estar ao dente.

2. Para finalizar coloque os tomates confitados, a salsinha picada e sirva.

3. Em um tabuleiro coloque todos os ingredientes e leve ao forno a 100ºC, por 30 
minutos. Espere esfriar e coloque em um pote e guarde na geladeira.

4. Porcione a picanha em 2 bifes de 150 grs, tempere com sal, alho amassado, 
pimenta do reino e páprica doce e reserve por 30 minutos. Corte a cebola em cubos 
pequenos.

5. Em uma frigideira sele a picanha dos dois lados por 5 minutos, coloque em um 
tabuleiro e leve ao forno a 160º por 6 minutos. Na mesma frigideira coloque um 
fio de azeite, refogue a cebola, deglace com o vinho branco, acrescente o mel e a 
mostarda corrija o sal e finalize com a manteiga. Volte a picanha para o molho e 
finalize. Sirva com o arroz a provençal.

PICANHA SUÍNA COM MOLHO  
DE MOSTARDA
300g de picanha suina 
1 cebola picada
10g de sal
2 c.s de mostarda escura
10g de alho amassado
2 c.s de mel
2g de pimenta do reino
50ml de vinho branco
2g de páprica doce
15g de manteiga gelada



Tomahawk 
suíno,  

relish de  
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e cebola e 
gremolata 
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Tomahawk suíno, relish de pimentão  
e cebola e gremolata  

Ingredientes

TOMAHAWK SUINO  
600g de tomahawk
20g de tomilho 
Sal a gosto
50g de manteiga 
Pimenta do reino a gosto
3 dentes de alho
 
RELISH DE PIMENTÕES E CEBOLA ROXA
1 pimentão vermelho
20 folhas de basilico ou manjericão
1 cebola roxa
15ml de shoyo 
10g de açúcar
Pimenta do reino a gosto
5 grs de sal 
10ml de azeite 

GREMOLATA
1 maço de salsa
1 limão raspas e caldo
2 dentes de alho
50ml de azeite 
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
50ml de vinho branco
2g de páprica doce
15g de manteiga gelada

Modo de preparo

1. Tempere os tomahawks com sal e pimenta do reino, e deixe descansar por  
15 minutos.

2. Em uma frigideira grande coloque um fio de azeite e quando estiver quente coloque 
as 2 peças, sele por 5 minutos de cada lado acrescente o tomilho, o alho e a 
manteiga e vá regando as peças por 4 minutos.

3. Para o Relish, corte o pimentão e a cebola em tiras. Em um frigideira coloque o 
azeite e deixe aquecer, coloque o pimentão, a cebola, coloque o sal e açúcar e 
deixe cozinhar até murchar. Adicione o shoyo, tempere com a pimenta do reino e 
finalize com folhas de basilico ou manjericão picado.

4. Para a Gremolata pique a salsa finamente, o alho, em um bowl misture tudo e junte 
as raspas de limão. Tempere com sal e pimenta. E reserve.

5. Sirva os tomahawks com o relish e a gremolata.



Lombo  
em manta  
com pesto  

e bacon.  
Acompanhado 

de salada  
de folhas 



Lombo em manta com pesto e bacon. 
Acompanhado de salada de folhas 

Ingredientes

MOLHO PESTO  
15g de alho
30g de castanha-do-pará, castanha de caju
nozes ou pecan (escolha uma das oleaginosas) 
7g de sal
100g de parmesão ralado
1 xícara de manjericão
200ml de azeite
1 limão raspas e suco
Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

1. Bata todos os ingredientes do pesto no liquidificador e reserve.

2. Pré-aqueça o forno a 180°C. Coloque o lombo em uma tábua de cortar com a 
tampa larga na tábua e a ponta pequena voltada para você. Com uma faca bem 
afiada, corte o lombo no sentido do comprimento até cerca de 1/2 polegada da 
parte inferior da carne de porco, cortando, mas não através do outro lado. Abra a 
carne de porco cortada como um livro. Repita o processo com cada metade, tendo 
o cuidado de cortar até 1/2 polegada da parte inferior da carne de porco, mas não 
completamente. Porco em borboleta com filme plástico; bata suavemente com um 
martelo de carne ou rolo de massa até obter uma espessura de 1/2 polegada.

3. Remova o filme plástico e descarte. Polvilhe 1 1/2 colher de chá de sal sobre a carne 
de porco; espalhe uniformemente com o pesto. Top pesto com presunto; polvilhe 
uniformemente com parmesão. Enrole a carne em uma espiral apertada e usando 
barbante de açougueiro, amarre o rolo em 6 lugares. Tempere todos os lados com 
pimenta e 1 colher de chá de sal restante.

4. Aqueça uma frigideira própria para forno em fogo médio-alto. Esfregue o assado 
com azeite. Começando a selar com a gordura voltada para baixo e virando o assado 
ocasionalmente, até que o assado esteja uniformemente dourado, 10 a 12 minutos. 
Coloque a frigideira no forno pré-aquecido e asse até que um termômetro de carne 
inserido no centro indique 60° C, 45 a 50 minutos. Transfira para uma placa de corte. 
Deixe a carne de porco descansar, levemente coberta com papel alumínio, por pelo 
menos 15 minutos. Para servir, remova os fios e corte como desejar.

5. Em um frigideira aqueça a manteiga e o açúcar mascavo e caramelize os figos 
cortados em 4 partes. Em um bowl misture as folhas os figos caramelizados, tempere 
com sal e pimenta do reino.

LOMBO EM MANTA
1,5kg de lombo
10 fatias de bacon
15g de sal
60g de parmesão ralado
10g de pimenta do reino
30ml de azeite
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Arroz caldoso com copa lombo, quiabo 
tostado e crisp de couve  

Ingredientes

COPA LOMBO  
2kg de copa lombo
5g de cominho moido
150ml de suco de laranja
5 dentes de alho picados
50ml de suco de limão
30g de sal
1 c.s de raspas de laranja
5g de coentro moido
3 c.s de coentro picado
3 cs de hortelã picado

                                              ARROZ CALDOSO
2 xic. de arroz      400 g de copa lombo desfiada
4 xic. de água caldo de porco    1/2 molho de salsa picada
10 g de alho      6 folhas de couve
30g de cebola em brunoise    6 quiabos 

Modo de preparo

1. Para o copa lombo, em uma tigela, misture todos os ingredientes, exceto o sal, a 
pimenta e a carne de porco. Misture 1 colher de chá de sal e pimenta. Transfira a 
marinada para um saco plástico grande que possa ser fechado e adicione a carne 
de porco. Feche o saco e gire para fechar; definido em uma assadeira e leve à 
geladeira durante a noite.

2. Retire da embalagem e em uma frigideira quente sele a carne de todos os lados, 
coloque em uma panela de pressão coloque agua até cobrir a carne e cozinhe por 
25 minutos na pressão.

3. Abra e confira se está bem cozida cozida, desfiando. Se não estiver deixe mais 15 
minutos e confira a quantidade de liquido. Depois desfie e reserve. Guarde o caldo 
do cozimento da carne.

CALDO DE PORCO
1kg de suã
600ml de cerveja preta
1 cenoura picada
3 litros de água 
1 cebola grande picada 
1 talo de salsão picado
1/2 Alho-poró picado
10ml de Azeite 
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4. Para o caldo de porco, em uma panela coloque o azeite deixe esquentar e acrescente 
o suã, quando estiver dourado, acrescente os vegetais e deixe caramelizar. Após 
esse processo, deglace a panela com a cerveja presta, raspe o fundo da panela e 
depois coloque a agua e deixe reduzir até a metade em fogo médio sem ferver. 
Depois coe e reserve. A sobra do caldo pode ser congelada e usada depois.

5. Em uma panela coloque o caldo de porco para ferver. Em outra panela coloque o 
azeite, o alho e doure, acrescente a cebola, doure e coloque o arroz, torre por 5 
minutos. Após coloque 3 xicaras do caldo de porco, cubra a panela e deixe cozinhar 
até estar ao dente. Acrescente a copa lombo desfiada e 1 xicara de caldo. Finalize 
com a salda picada. 

6. Para o Crisp de couve, corte a couve fina e frite por imersão. Corte os quiabos ao 
meio e sele com um fio azeite em uma frigideira e prense com uma panela, faça 
esse processo dos 2 lados e sirva.

Arroz caldoso com copa lombo, quiabo 
tostado e crisp de couve  
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