
 

Parceria Su Casa Gastronomia/APUFPR 

 

Semana 1 de Preparos 

 

Dia 1 

Arroz sem medo 

Ferver uma panela com água que baste para cobrir o arroz, colocar o sal, o refogado, 
um fio de óleo e o arroz (lembre-se de que o arroz dobra de tamanho quando 
hidratado). Deixar cozinhar por 15 minutos e experimentar. Se pronto, retirar para o 
escorredor de macarrão e lavar. 

Reaquecer para servir. Armazenar em geladeira por no máximo 3 dias na prateleira 
mais alta. 

Feijão de Vó 

Escolher de leve e colocar de molho na véspera (ou no mínimo 2 horas antes). Colocar 
o feijão na panela de pressão e encher de água até cobri-lo com o dobro de água. 
Juntar uma ou duas folha de louro. Fechar a panela e colocar no fogo, quando ferver 
(fizer barulho), baixar o fogo e contar 25 minutos. 

À parte preparar um refogado com cebola e alho (bacon, calabresa em rodelas, caso 
goste) e reservar. Abrir a panela com cuidado, retirando a pressão e levando à pia para 
molhá-la esfriando-a mais rápido. 

http://sucasagastronomia.com.br/receitas-exclusivas-para-alunos/receitas-do-modulo-me-salve/#me-salve-arroz-sem-medo


Verificar o ponto do feijão. Se estiver ao gosto, misture o refogado e ferva sem tampar 
até reduzir e engrossar o caldo (alguns costumam retirar um pouquinho do feijão para 
espremer e voltar à panela), temperar com sal e pimenta. Depois de pronto pode 
congelar em porções. Dura 4 meses congelado. 

Farofa de Ovos 

Quebrar os ovos em uma tijela e bater de leve com um garfo até a clara e a gema se 
misturarem. Colocar uma frigideira no fogo e derreter uma boa colherada de 
manteiga. 

Sem deixar queimar, colocar cebola picadinha, murchar um pouco a cebola, colocar o 
ovo batido, temperar com sal e mexer com uma colher para quebrar o ovo em pedaços 
menores. 

Para finalizar colocar mais uma colher de manteiga e misturar a farinha de mandioca 
ou de rosca. Desligar o fogo ainda misturando, provar o sal e acertar, caso necessário. 

Carne 

Cortar sempre contra as fibras, nunca as acompanhando. Sempre com uma frigideira 
pesada bem quente e fogo alto, colocar uma gordura da sua preferência que pode ser 
manteiga (para não queimar, misturar um pouco de azeite), óleo de milho, girassol ou 
azeite.Temperar a carne com sal e pimenta no último momento (já na frigideira). Selar 
sempre preferindo o ponto menos (fazer teste do ponto). Quando pronta, tirar do fogo 
e deixar ela descansar por uns 2 minutos para os líquidos assentarem. 

 

Dia 2 

Arroz A la Piemontese 

Em uma panela de bom tamanho, derreter uma colher de sopa de manteiga sem sal, 
juntar uma bandeja de cogumelos frescos em fatias, refogue até dourar, acrescente 30 
ml de vinho branco seco, deixe evaporar, misture um pote de nata ou 300ml de creme 
de leite fresco, quando ferver, junte o arroz previamente cozido, aqueça, jogue um 
punhado de parmesão ralado, acerte sal e pimenta e sirva 

Filet de Frango à Parmegiana 

Corte o peito de frango em bifes finos, tempere com sal e pimenta; passe os bifes pela 
farinha de trigo (batendo bem o excesso), ovo batido e farinha de rosca (batendo bem 
o excesso). Derreta duas colheres de sopa cheias de manteiga, coloque os bifes e 
doure bem dos dois lados, tire e reserve sobre papel toalha. 

http://sucasagastronomia.com.br/receitas-exclusivas-para-alunos/receitas-do-modulo-me-salve/#me-salve-farofa-de-ovos
http://sucasagastronomia.com.br/receitas-exclusivas-para-alunos/receitas-do-modulo-me-salve/#me-salve-carne


Numa frigideira, em fogo alto, coloque azeite, uma folha de louro, cebola picada e dois 
dentes de alho amassados, quando isso dourar, misture os tomates sem pele e sem 
sementes cortados grosseiramente. Cozinhe um pouco, mexendo, até ficarem bem 
macios, depois coloque meio copo de vinho branco seco, espere reduzir a 1⁄4 da 
quantidade, misture duas colheres de sopa de Tomate Pelatti ou de extrato de tomate, 
junte um copo de água. Deixe reduzir para encorpar um pouco, prove e coloque uma 
pitada de açúcar se achar muito ácido, tempere com sal e pimenta, desligue o fogo, 
jogue folhas de manjericão e misture. 

*Se quiser encorpar um pouco mais, misture uma colher de amido de milho com um 
pouco do molho em um recipiente e depois misture na panela, com ela fora do fogo. 

Em um refratário, coloque molho no fundo, acomode os bifes sobre o molho, coloque 
fatia de muçarela sobre os bifes e cubra com o molho e queijo em abundância por 
cima. Leve ao forno até o queijo derreter e dourar. 

Brownie 

• 350g de chocolate; 
• 240g de cacau 50%; 
• 380g de açúcar; 
• 5 ovos; 
• 240g de farinha de trigo; 
• 200g de manteiga. 

Modo de preparo: 

Levar para a batedeira o açúcar, os ovos e a manteiga e bater até formar uma mistura 
esbranquiçada. Derreter o chocolate e misturar ao preparo anterior. Misturar o cacau 
com a farinha de trigo e juntar as misturas. Por fim, espalhar as amêndoas de 
macadâmia sobre o Brownie. Colocar para assar em forno a 180ºC por 40 min. Deixar 
esfriar e cortar. 

 

Dia 3 

Torre de Tomate e Berinjela 

Lave bem as berinjelas e os tomate, corte as berinjelas em rodelas, acomode-as em 
uma assadeira e salpique sal grosso. Tente colocar essa assadeira inclinada. Espere 
cerca de uma hora. A berinjela vai perder água. Tire as berinjelas e tire o excesso do sal 
grosso com o papel toalha. Aqueça uma frigideira, coloque um bom azeite e doure as 
berinjelas dos dois lados, acerte sal e pimenta e reserve. Corte os tomates em rodelas 
da espessura das rodelas de berinjela. Na mesma frigideira, coloque mais azeite e 
doure rapidamente os tomate, acerte sal e pimenta. Quando os vegetais esfriarem, 

http://sucasagastronomia.com.br/receitas-exclusivas-para-alunos/receitas-do-modulo-sobremesas-classicas-sabor-brasileiro/#sobremesas-classicas-sabor-brasileiro-brownie-com-macadamia


coloque uma rodela sobre a outra, intercalando-as e intercalando também com 
pedaços de queijo (gouda ou Emmental, ou Gruyere ou Estepe ou Prato). Salpique 
parmesão ralado por cima e coloque em forno pré aquecido a 180 graus por cerca de 8 
minutos ou até os queijos começarem a derreter. Derrame azeite (ou azeite de 
manjericão) por cima e sirva. 

Antes das receitas dos molhos, vamos à forma correta de se 
cozinhar uma massa. 

Ferva uma boa quantidade de água, coloque um punhado de sal grosso e prove (tem 
que ter o gosto do mar) e jogue a massa. Sempre lembrando que ela quase dobrará de 
quantidade depois de pronta. Siga a risca o tempo da embalagem sugerido pelo 
fabricante, prove e cuidado para que ela fique al dente. Quando chegar no ponto, 
escorra a água e sirva. Se ainda não for servir, jogue água fria pra parar o cozimento e 
misture um pouco de algum vegetal. Reaqueça para servir com o molho. Cuidado pra 
não perder o ponto da massa!!!! 

Molho Pesto 

Num liquidificador, coloque um punhado de castanhas do pará ou amêndoas 
previamente descascadas e tostadas, meio dente de alho picado grosseiramente, 
bastante folhas de manjericão e 150 ml de azeite extra virgem. Bata tudo muito bem e 
acerte sal e pimenta. Não aqueça e sirva sobre massa muito quente polvilhada com 
queijo parmesão ralado. 

Molho Gorgonzola 

Numa frigideira, em fogo alto, coloque uma colher de sopa de manteiga, doure meia 
cebola bem picada, misture meio copo de vinho branco seco, reduza a 1⁄4 da 
quantidade, baixe o fogo e coloque um pote de nata ou creme de leite fresco, deixe 
ferver e vá colocando pedaços de queijo gorgonzola, conforme for derretendo vá 
provando e chegue no seu ponto. Acerte sal e pimenta e sirva. Acompanha massas e 
carnes. 

 

Dia 4 

Arroz de Côco 

Em uma panela, doure pimenta dedo de moça sem sementes e alho bem picado, junte 
uma garrafinha de leite de côco. Deixe ferver e junte o arroz já cozido. Aqueça bem, 
salpique um pouco de côco ralado e amêndoas tostadas, acerte o sal. 

 

http://sucasagastronomia.com.br/receitas-exclusivas-para-alunos/receitas-modulo-4-molhos/#molhos-antes
http://sucasagastronomia.com.br/receitas-exclusivas-para-alunos/receitas-modulo-4-molhos/#molhos-antes
http://sucasagastronomia.com.br/receitas-exclusivas-para-alunos/receitas-modulo-4-molhos/#molhos-molho-pesto
http://sucasagastronomia.com.br/receitas-exclusivas-para-alunos/receitas-modulo-4-molhos/#molhos-molho-gorgonzola


Filet de Peixe à Dorè 

Tempere o filet de peixe (tilápia, pescada, abrótea) com sal e pimenta, passa na farinha 
de trigo e bata bem para tirar o excesso. Doure em uma frigideira com uma colher 
generosa de manteiga. Retire e descanse sobre folhas de papel toalha 

Molho Agridoce Thai 

Coloque em uma panelinha, uma garrafa de leite de côco, duas colheres de sopa de 
açúcar, e esprema um limão. Deixe ferver até ganhar um pouco de consistência, acerte 
sal e pimenta e sirva sobre o peixe. 

Farofa de Castanhas  

Pegue as castanhas da sua preferência (de caju, do pará, amêndoas, etc), doure em 
forno, deixe esfriar e processe no mixer (se for no liquidificador, tenha cuidado pra não 
virar pasta). Em uma frigideira, derreta uma colher generosa de manteiga, doure 3 
dentes de alho bem picados, junte as castanhas processadas e doure tudo, junte 
farinha de rosca ou de mandioca à gosto. Acerte sal e pimenta e sirva. 

 

Dia 5 

Purê de Batatas 

Cozinhar 2 ou 3 batatas salsa e a mesma quantidade de batata inglesa juntas em água 
pura, ambas com casca. Depois de 10 minutos de fervura, retirar as batatas salsa e 
descascar, voltar para a panela, deixar cozinhar até o garfo atravessar as batatas sem 
resistência alguma, porém antes da batata salsa se desfazer. Retirar a água da panela e 
descascar as batatas ainda quentes, jogar 2 colheres generosas de manteiga nas 
batatas quentes e misturar. Amassar tudo até o seu gosto (pode ser amassada ou pode 
ser menos amassada e com pedacinhos). 

Ferve leite integral com uma amarrado de ervas fresca (bouquet garni) e meia cebola 
com um folha de louro e 3 cravos (cebola piquet) e reserve. Numa panela, derreta uma 
colher de manteiga e junte a batata amassada; refogue; Coloque duas conchas do leite 
reservado e duas colheres de nata. Cozinhe mexendo sempre até descolar do fundo 
(como brigadeiro). Desligue o fogo, rale um pouco de noz moscada e tempere com sal 
e pimenta a gosto, misture tudo e sirva. 

 

 



Carne de Panela ao Vinho Tinto 

Aqueça uma panela de pressão, coloque o óleo, acrescente o bacon e um pouco do 
músculo cortado em cubos, coloque um pouco de sal e pimenta e deixe dourar. Separe 
um lado da panela e doure a cebola e a cenoura picados em cubinhos (brunoise), deixe 
dourar e fazer um fundo. Junte o alho picado e 2 folhas de louro e coloque o resto do 
músculo, mexa um pouco pro músculo dourado ficar por cima. Junte um pouco do 
vinho tinto seco e deglace o fundo da panela até descolar o máximo do fundo. Acerte 
um pouco mais de sal e pimenta e misture. Acrescente o extrato de tomate e misture. 
Despeje o resto do vinho e jogue bouquet garni (amarrado de ervas). Coloque água até 
cobrir a carne (cuidado com o limite da panela). Tampe a panela e deixe em fogo alto 
até pegar pressão. Baixe o fogo e cozinhe de 45 minutos a uma hora (caso queira 
desfiar). Retire a pressão e abra a panela. Fogo máximo com panela aberta e deixe o 
líquido reduzir à metade. Acerte sal e pimenta e sirva. 

Banoffe 

Processe 200g de biscoito de maisena ou maria ou rosquinha. Junte 100g de manteiga 
derretida e misture. Deve ficar uma massa úmida. Faça uma base com essa massa em 
uma forma de fundo falso. Doure em forno pré aquecido a 180 graus por cerca de 5 
minutos. Deixe esfriar bem e reserve. Coloque uma lata de leite condensado numa 
panela de pressão e cubra com água. Tampe a panela e coloque-a no fogo, quando 
pegar pressão, marque 35 minutos. Leve a panela à pia e jogue água enquanto tira a 
pressão; cuidadosamente tire a lata e coloque numa vasilha com água e gelo para que 
esfrie rápido. Abra a lata (nunca abra a lata quente) e espalhe o doce de leite sobre a 
base na forma e resfrie em geladeira. Acomode bananas cortadas em rodelas sobre o 
doce de leite. Bata um pote de nata com 3 a 4 colheres de sopa de açúcar até o ponto 
de chantilly (deve ficar firme mas cuidado pra não passar do ponto e amanteigar). 
Cubra totalmente as bananas. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas e depois 
desenforme cuidadosamente e sirva. 
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