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INGLATERRA 
 

A Inglaterra, como todos sabem, nada contra a corrente. Na ilha, as tradições têm um valor especial – o que 

se verifica não só na persistência em circular à esquerda, como também nos hábitos alimentares dos britânicos que 

se isolaram dos acontecimentos no continente europeu. A Inglaterra já não é conquistada pela força das armas 

desde 1066, mas ao longo dos tempos, continuaram a chegar ao país membros de outros povos. O império britânico, 

ainda soberano de metade do mundo há um século atrás, deixou-se influenciar por ideias e costumes externos e 

integrou-os no seu quotidiano, apesar da forte consciência da tradição. Ao regressarem à pátria, os oficiais das 

colônias britânicas trouxeram hábitos de vida e de alimentação, receitas de pratos exóticos e, por vezes, até o seu 

cozinheiro indiano ou chinês. Quando o império se transformou na Commonwealth, afluíram à Inglaterra, inúmeros 

asiáticos e africanos, americanos, australianos e todos contribuíram para uma ementa variada. 

A Inglaterra tem dois “pratos nacionais”: o roastbeef com Yorkshire pudding, assim como o fish and chips. O 

rosbife é a comida típica dos oficiais; é consumido tanto nos clubes ingleses como em casa e até deu o seu nome a 

uma atividade profissional: os homens da guarda, em frente à Torre de Londres, onde estão guardadas as joias da 

coroa, chamam-se beefeater. O fish and chips, peixe frito com batatas fritas, alimentou gerações de dockers, os 

estivadores ingleses, e é vulgarmente conhecido como a comida do povo. 

Surpreendentemente, este prato tornou-se hoje em dia uma comida típica yuppie, sendo o peixe de 

excelente qualidade, servido em pura porcelana e acompanhado com um vinho francês selecionado. 

O que se manteve inalterado, apesar de todas as oscilações dos gostos culinários, foi a tradição do pub 

inglês: a tendência parar ir beber uma cerveja à noite na companhia dos amigos e de ficar no pub até à hora 

inevitável de encerramento oferece uma resistência eficaz à americanização contínua da vida culinária. 
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FICHAS TÉCNICAS: 
 

FISH & CHIPS 
(Peixe e fritas ou Fish and chips é um prato típico da culinária do Reino Unido. Consiste em peixe frito envolvido numa 

massa, acompanhado por batatas fritas. Inicialmente era vendido embrulhado em folhas de jornal, como ainda 

acontece em algumas regiões do país.) 

 

Rendimento: 4 porções  

Filé de peixe branco 500 g  

Farinha de trigo 225 g  

Cerveja 285 ml  

Fermento químico 5 g  

Sal Qb  

Pimenta do reino Qb  

Batata Asterix 600 g (*pode usar batata frita 

congelada) 

Óleo (*para fazer fritura)  

 

Modo de Preparo:  

• Misture a cerveja com a farinha de trigo, o fermento, até ficar com a consistência homogênea. (Acrescente 

uma pitada de sal e pimenta do reino.  

• Corte as batatas em palitos, com 1 centímetro de espessura e coloque em água, enxugue.  

• Aqueça o óleo a 120ºC, branqueie as batatas, deixe escorrer.  

• Aumente a temperatura para 180ºC e frite até ficarem douradas. Deixe escorrer em papel absorvente e 

polvilhe com sal.  

• Tempere o peixe com sal e pimenta. Empane na farinha e mergulhe na massa.  

• Frite em óleo 180ºC até ficarem dourados.  

• Sirva com as batatas fritas e molho tártaro. 

 

MOLHO TÁRTARO 

Maionese 150 ml  

Alcaparras 30 g 

Ovo 1 unidade cozido 

Cebola 30 g 

Sal Qb 

Molho inglês Qb 

Tabasco Qb 

 

Modo de preparo: 

• Pique na faca a cebola, as alcaparras e ovo cozido na faca para ficar bem pequeno. 

• Misture com a maionese. 

• Tempere com sal, molho inglês e tabasco. 
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POT PIE 
 

 
Rendimento: 4 porções  

Massa:  

Banha de porco 100 g (temperatura ambiente) 

Farinha de trigo 250 g  

Gema 2 Unidades  

Sal 3g  

Bicarbonato de sódio 1 g  

Recheio:  

Bacon 30 g (cubos pequenos) 

Cebola 100 g (brunoise) 

Pernil de porco 250 g (cubos pequenos) 

Cogumelos frescos 100 g (cubos pequenos) 

Cenoura 70 g (brunoise) 

Salsão 80 g (brunoise) 

Sal Qb  

Tomilho fresco Qb  

Pimenta do reino preta Qb  

Água  400 ml  

Creme de leite fresco 200 ml (*pode ser o de caixinha)  

 

Modo de Preparo:  

• Para a massa: misture todos os ingredientes e apenas uma gema até que fique bem homogênea, sem 

trabalhar muito, deixe descansar meia hora na geladeira.  

• Abra a massa com o auxílio de um rolo e forre os ramequins. Recheie e cubra a torta com o restante da 

massa pincele com a gema restante e abra uma chaminé.  

• Asse até que a massa esteja dourada.  

• Para o recheio: derreta o bacon e refogue tudo, acrescente a água e cozinhar para amaciar bem, formando 

um guisado quase seco, junte o creme de leite, reduza um pouco e acerte o tempero.  

• Caso precise acrescente um pouco de farinha de trigo. 
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CRUMBLE WITH CUSTARD 
(Os crumbles surgiram na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Devido ao racionamento, não havia 

ingredientes para as tortas tradicionais, que exigiam muita farinha, gordura e açúcar para a massa. Usavam uma 

simples mistura de farinha, manteiga e açúcar para cobrir a torta. Muitas vezes, é servido com creme, nata ou 

sorvete, como uma sobremesa substanciosa após uma refeição quente) 

 

Rendimento: 6 porções 

Crosta:  

Manteiga 60 g  

Açúcar 60 g  

Farinha de trigo 60 g   

Farinha de amêndoas 60g  

Sal 1 g  

 

 

Recheio:  

Creme de leite fresco 150 ml (*pode ser o de caixinha)  

Açúcar 60 g  

Ovo 1  

Manteiga 30 g  

Maça 1 kg  

Uvas passas 60 g  

Nozes 80 g (picada)  

Essência de baunilha 2 ml  

 

Modo de Preparo:  

• Crosta: Corte a manteiga em pedacinhos, misture em um bowl com o açúcar e o sal, a farinha de trigo e a 

farinha de amêndoa. Com uma colher de pau ou as pontas dos dedos misture até formar uma farofa.   

• Conserve essa farofa num prato na geladeira até a hora de usar.  

• Recheio: Descasque as maças corte em cubos pequenos  

• Derreta a manteiga numa frigideira, junte as maças, as passas e o açúcar, e mexa até que as maças estejam 

douradas,   

• Deixe esfriar um pouco e misture as nozes, o creme de leite, ovo e a essência de baunilha  

• Colocar num refratário, cobrir com a crosta  

• Levar para assar por 20 minutos a 160°C.  

• Servir com creme inglês.  

  

CUSTARD “Creme Inglês” 

 

Leite 400 ml  

Açúcar 100 g   

Baunilha 10 ml  

Gema 100 g  

 

Modo de preparo:  

• Coloque o leite com metade do açúcar para ferver  

• Bata separadamente a gema com a outra metade do açúcar e a baunilha. (Bater com uma colher)  

• Misture o leita na gema com cuidado para não coagular a gema.   

• Volte ao fogo e cozinhe até o ponto napa (Deixar em fogo baixo). 
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STUFFED PORK WITH MINT SAUCE OR CUMBERLAND SAUCE 
(Lombo Suíno Recheado) 

 

Rendimento: 4 poções 

Lombo de porco 1,300 g (aproximadamente) 

Manteiga 60 g 

Fundo de carne 400 ml 

Sal Qb 

Pimenta-do-reino  

Recheio:  

Manteiga 80 g 

Farinha de rosca 200 g 

Cebola 150 g (brunoise) 

Tomilho qb (picado) 

Sálvia qb (picado) 

Salsa qb (picada)  

Limão zest ½ unidade  

Ovo 2 unidades 

 

Modo de Preparo: 

• Prepare o recheio: Refogue a cebola na manteiga, em seguida doure a farinha de rosca, até que esta seja 

inteiramente absorvida.  

• Coloque num bowl, e mistures as ervas, o zest de limão e os ovos, ajuste o sal e a pimenta do reino. 

• Para o lombo: abra o pedaço de lombo, peça auxílio do chef. 

• Coloque o recheio, enrole e prenda com barbante ou palitos.  

• Em uma panela grande derreta a manteiga, e sele todos os lados do lombo, até ficar bem dourado, 

acrescente o caldo de carne e deixe cozinhar por 1 hora, caso seque regue com mais caldo ou água.  

• Retire o lombo corte em fatias de 1 a 2 cm, e sirva com o molho que formou na própria panela ou molho de 

hortelã “mint sauce” ou molho cumberland “cumberland sauce”. 

  

 

MINT SAUCE “MOLHO DE HORTELÃ” 

Hortelã 1 maço  

Açúcar ou açúcar mascavo 60 g  

Fundo de carne 200 ml  

Vinagre 200 ml 

Sal Qb 

 

Modo de preparo:  

• Lave a hortelã e desfolhe, coloque no processador e pique, acrescente o sal e o açúcar.  

• Aqueça o fundo de carne e despeje na hortelã para fazer a infusão. 

• Quando a mistura estiver fria acrescente o vinagre e deixe por mais 30 minutos.  

• Leve para uma panela e reaqueça e sirva com carne suína ou carneiro. 
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CUMBERLAND SAUCE “MOLHO CUMBERLAND” 

Cebola roxa 100 g  

Laranjas 2 unidades (o suco e ¼ da casca ralada) 

Limão 1 unidades (o suco e ¼ da casca ralada) 

Geleia de amora 150 g  

Vinho o porto 100 ml  

Mostarda inglesa forte 10 g (*substitua por mostarda dijon ou americana) 

Pimenta do reino Qb 

Sal Qb 

Gengibre ralado 5 g  

Amora em pedaços 50 g Opcional 

 

Modo de preparo: 

• Pique a cebola roxa em brunoise e depois repique na faca, para ficar bem moída, e reserve. 

• Misture o suco da laranja e do limão em uma panela com as raspas, acrescente a geleia e deixe derreter em 

fogo baixo. 

• Quando tiver dissolvida a geleia no suco, acrescente o vinho do porto, a cebola moída, a mostarda, a 

pimenta, o gengibre e o sal.  

• Deixe a mistura cozinhar e reduzir até ficar numa consistência de molho, não precisa ser tão grosso. 

• Deixe esfriar e sirva acompanhado de carne de porco ou cordeiro.  
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SALMON FISH CAKES 
(Bolinhos de Salmão) 

 

Rendimento: 4 porções  

Batata asterix 450 g  

Salmão 350 g  

Ketchup 30 g  

Mostarda Inglesa 10 g  

Limão ½ unidade (zest) 

Salsa Qb 

Dill fresco Qb 

Pimenta do reino Qb 

Sal Qb 

Farinha de trigo 100 g 

Ovo 1 unidade (batido) 

Farinha de rosca 100 g (preferência farinha panko ou farinha de rosca caseira) 

Óleo Qb (para fritura) 

 

Modo de preparo: 

• Asse as batatas sem casca embrulhadas em papel alumínio até ficarem macia, depois amasse elas e faça um 

purê, e reserve. 

• Grelhe o pedaço de salmão em uma frigideira com um fio de óleo, até ele ficar cozido, espere esfriar e 

quebre ele em pedaços. E reserve. 

• Misture o purê de bata, com o ketchup, a mostarda, o zest de limão as ervas e tempere com sal e pimenta 

do reino. 

• Misture os pedaços de peixe cuidadosamente na mistura do purê de batata.  

• Modele os fishcakes no formato de hambúrguer só que mais alto. 

• Empane na farinha de trigo, no ovo batido e depois na farinha de rosca 

• Frite por imersão por 3 a 4 minutos, até ficar dourado. 

• Sirva com salada e pedaços de limão.  
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TRIFLE 
(Trifle é uma sobremesa composta por pão-de-ló, colocado numa taça de servir, de preferência transparente, em 

camadas frutas em calda “tipicamente amoras, framboesas ou morangos” e creme. Finalizado com uma camada de 

nata batida ou chantili, fruta fresca em fatias ou amêndoas torradas e fatiadas) 

 

Rendimento: 4 porções.  

Leite 500 ml 

Fava de baunilha 1 Unidade (substitua por essência) 

Gemas 4 Unidades 

Açúcar 75 g 

Amido de milho 10 g 

Massa de pão de ló 200 g 

Morango em calda 300 g  

Creme de leite fresco 200 ml (substitua por chantilly 

industrializado) 

Morango 30 g 

Amêndoa em lasca 30 g (opcional)  

 

Modo de preparo: 

• Ferver o leite com a fava de baunilha cortada ao meio. Resfrie um pouco. 

• Bater as gemas com açúcar e o amido, reserve. 

• Retire do leite a fava de baunilha e misture o leite na mistura de gemas, temperando. 

• Cozinhe a mistura acima em fogo baixo, até nappé leve. Reserve. 

• Montagem: Numa taça coloque uma camada de pão de ló, o morango em calda o creme de baunilha, Decore 

com creme de leite batido em picos firmes, morangos e amêndoas em lascas.  

• Resfrie e sirva. 

 

PÃO DE LÓ 

Ovos 5 unidades 

Açúcar 150 g 

Farinha de Trigo 150 g 

Fermento Químico 5 g 

Modo de preparo:  

• Bater (na batedeira) os ovos com o açúcar até a mistura aerar média de 10 a 12 minutos.. 

• Desligue a batedeira e adicione a farinha de trigo e o fermento peneirado, aos poucos, mexendo 

delicadamente. 

• Coloque em uma assadeira untada.  

• Leve para assar em forno a 180°C por 20 a 35 minutos. 

 

MORANGO EM CALDA 

Morango 500 g  

Açúcar 80 g 

Água 80 ml 

Limão 5 ml 

Modo de preparo: 

• Lavar os morangos e corte em pedaços grandes. 

• Em uma panela, coloque a água e o açúcar, e leve para ferver (cuidado para os morangos não 

desmancharem). Retirar do fogo e deixar esfriar. 
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IRLANDA 
 

Inúmeros povos deixaram vestígios na Irlanda e todos eles deram o seu contributo para a história e cultura 

do país. Também a eles se devem diversas facetas da arte culinária, para a qual até mesmo os vikings contribuíram 

com um quinhão importante. O fato de o método atual de grelhar não ser muito diferente do modo como os celtas 

assavam um grande alce irlandês ou um veado vermelho sobre a fogueira é surpreendente. 

O queijo, uma parte integrante da alimentação primitiva, desapareceu enquanto alimento durante o período 

de Oliver Cromwell, quando em meados do século XVII os povos primitivos irlandeses, na sequência da colonização 

pelos ingleses, foram expulsos dos campos férteis do Leste do país e perseguidos to hell or to Connacht, para o 

inferno ou para Connacht. As zonas a oeste da ilha eram então pobres, que as manadas não conseguiam alimentar-

se nelas, e a maioria dos animais acabavam por serem abatidos para o aprovisionamento dos soldados de Cromwell. 

As populações tiveram primeiro de tornar a terra arável, principalmente para cultivar batatas. As inúmeras rochas e 

pedras que “cresciam” do solo foram utilizadas para construir muros de pedra para proteção contra os ventos fortes. 

Esta paisagem caracterizada por estes muros e que impressiona todos os viajantes mantém até os dias de hoje. 

Em cada período marcado pela fome e escassez desenvolvia-se uma pronunciada atitude de arrependimento 

perante o ato de comer (no entanto pela bebida), à qual apenas os dias de festa religiosa, como o Natal e Páscoa, 

constituíam exceção. A Quaresma era escrupulosamente respeitada, mas em relação aos viajantes, os irlandeses 

eram sempre hospitaleiros, e podiam sê-lo graças à batata, por muito pobres que fossem. 

A pátria e a família desempenham um importante papel na vida diária dos irlandeses. Apesar das casas 

irlandesas, regra geral, hoje em dia já não terem uma lareira aberta, a cozinha continua a ser, como antigamente, o 

ponto central da vida familiar. Numa irlandesa discutem-se as atividades diárias, conversa-se com amigos, ouve-se 

música, contam-se histórias e, em harmonia, restabelece-se a ordem do mundo.  
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FICHAS TÉCNICAS: 
 

IRISH STEW  
(O Irish Stew é um dos pratos nacionais da Irlanda. Trata-se de um guisado muito conhecido internacionalmente, que 

figura no guia de cozinha de Auguste Escoffier.) 

Rendimento: 4 porções  

Lombo de cordeiro 500 g (substitua por carne bovina) 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

Cebola 200 g 

Alho 3 dentes 

Batata 300 g  

Cenoura 300 g 

Louro 2 folhas 

Tomilho Qb 

Fundo de carne 600 ml 

Creme de leite fresco 200 ml (pode ser de caixinha) 

Salsa Qb 

Manteiga Qb 

 

Modo de preparo: 

• Corte o lombo em cubos grandes, tempere com sal e pimenta e reserve. 

• Pique o alho e a cebola em brunoise, reserve. 

• Descasque as batatas e as cenouras e corte em cubos médios. 

• Cozinhe em água e sal e tomilho. Reserve a água da cocção. 

• Sele o cordeiro temperado na manteiga, em seguida acrescentar a cebola e o alho, deixe murchar. 

• Acrescente o louro, o tomilho e o fundo de carne. 

• Processe metade das batatas e cenouras cozidas com um pouco da água da cocção e acrescente na panela. 

• Mantenha em fogo baixo até a carne estar cozida. 

• Finalize com creme de leite, os legumes cozidos e salsinha picada finamente. 

• Ajuste o sal e a pimenta. 

• Sirva com fatias de pão.   
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DUBLIN CODDLE 
 

Rendimento: 4 porções 

Cebola 1 Unidade 

Maçã 1 Unidade 

Bacon 150 g 

Salsicha para hot dog 3 Unidades 

Batata Asterix 500 g 

Sal refinado Qb 

Pimenta do reino Qb 

Salsa fresca Qb 

Água 300ml 

 

Modo de Preparo: 

• Corte as cebolas em rodelas, o bacon em cubos pequenos e as maçãs descascadas em cubos, as salsichas em 

rodelas já defumadas e as batatas em rodelas. 

• Misture os ingredientes acima em uma vasilha, junte a salsa picada, o sal e a pimenta do reino. Em uma 

panela média coloque os ingredientes acima, adicione 300 ml de água. 

• Cozinhe em fogo baixo até que a água evapore e tudo esteja bem cozido. 

• Polvilhe salsa picada e servi. 

 

MÉTODO PARA DEFUMAR A SALSICHA 

 

Aniz estrelado 2 Unidades 

Canela em pau 2 Unidades 

Louro 1 Folha 

Laranja (zest) 1 Unidade 

Limão (zest) 1 Unidade 

Arroz agulhinha 250 g  

Açúcar refinado 75 g 

Papel Alumínio 

 

Modo de Preparo: 

• Forre uma panela com papel alumínio. 

• Coloque a mistura de arroz, açúcar, anis estrelado, canela em pau, louro, zests de laranja e limão. 

• Acomode o steamer sobre a panela e distribua as salsichas, tampe e deixe defumar por aproximadamente 

15 minutos em fogo baixo. 
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TRADITIONAL BARN BRACK 
(Pão de fruta é uma especialidade muito importante na época do Halloween) 

 

Rendimento: 2 pães médios 

Farinha de trigo 500 g  

Sal 5 g  

Manteiga 50 g 

Uva passas 175 g (amolecida em água fria por 30 minutos) 

Casca de laranja e limão cristalizada 50 g (picada se estiver em tiras) 

Açúcar 80 g 

Fermento biológico 25 g 

Água 200 ml 

Ovo 2 unidades  

 

Modo de preparo: 

• Misture a manteiga na farinha de trigo e o sal, até parecer uma farofa. 

• Junte as uvas passas escorridas, as cascas de laranja e limão e 50 g açúcar, misture bem. 

• Dissolva o fermento na água morna (cuidado para água não estar muito quente) 

• Faça uma cova na mistura de farinha de trigo acrescente água e os ovos. 

• Misture tudo até formar uma massa, trabalhe numa superfície polvilhada com farinha de trigo, adicione mais 

água se precisar. 

• Coloque em bowl e deixe descansar até dobrar de volume. 

• Divida a massa ao meio e faça bolas com cerca de 20 cm, coloque em duas assadeiras untadas.  

• Deixe fermentar por mais 60 minutos.  

• Aqueça o forno a 180°C e leve para assar por 30 minutos.  

• Dilua os 30 g restante de açúcar em 30 ml de água, pincele nos pães assim que saírem do forno, e leve 

novamente por mais 2 a 3 minutos ao forno para que sequem.  
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PAÍSES BAIXOS 
 

Se não existissem dunas e diques, metade dos Países Baixos estaria debaixo de água, pois grande parte deste 

pequeno país, predominantemente plano, localizado no Noroeste do continente europeu, situa-se ao nível do mar e 

até mesmo abaixo. Por esta razão, a relação com o elemento água determinou durante séculos o ritmo de vida dos 

neerlandeses, cujo país hoje em dia é caracterizado principalmente pela sua estrutura agrária, não obstante todo o 

progresso da indústria nas respectivas áreas de concentração das grandes cidades situadas a norte e a oeste deste 

país. 

Na linguagem popular o país é dividido no país “acima” e “abaixo” dos rios. Os rios Waal e Lek, bom como o 

Mosa e o Reno, dividem o país em duas zonas distintas, sendo que os habitantes de ambas as zonas gostam de 

troçar um pouco dos habitantes da zona oposta. Enquanto que os habitantes do Norte são caracterizados como 

calvinistas austeros, reservados e poupados, os habitantes do Sul são considerados “borgonheses”, católicos, 

alegres, pessoas que gostam de desfrutar da vida. Apesar de tal caracterização se dever majoritariamente a 

exageros, há, contudo alguma verdade por detrás. Também serve para mostrar que nos pequenos Países Baixos, 

com as suas doze províncias, domina uma consciência regional acentuada, consciência essa que se reflete nos 

hábitos culinários. Quase todas as regiões e províncias têm por hábito preparar uma série de especialidades 

tradicionais. 

À semelhança do que aconteceu na maioria dos países europeus, também aqui a prosperidade só se fez 

sentir gradualmente ao longo deste século. Por isso, predominam na cozinha neerlandesa as receitas culinárias de 

tempos “mais pobres”, tal como guisados simples, mas pesados, compostos de leguminosas, batatas, legumes e 

carne bem como enormes e saborosos crepes que chegam a ser maiores que o próprio prato. 

Na cozinha da zona litoral predominam o arenque fresco e o arenque de salmoura, assim como o mexilhão, 

que é criado em grandes viveiros. 

O kaas (queijo) também faz parte da alimentação dos neerlandeses. O queijo da Holanda goza de reputação 

internacional – muitas vezes o termo “Holanda“ refere-se aos “Países Baixos” – sendo o queijo, a manteiga, o leite e 

os laticínios os produtos agrícolas de exportação mais significativos. Também de extraordinária importância 

econômica são a floricultura, fruticultura e a horticultura. 
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FICHAS TÉCNICAS:  

LINGUADO GRATINADO 
 

Rendimento: 4 porções 

Filés de linguado 600 g (substitua por outro peixe branco) 

Limão 1 Unidade 

Bacon 8 fatias  

Farinha de trigo 100 6 

Erva doce em grãos Qb 

Noz moscada Qb 

Queijo Gouda 80 g 

Farinha de rosca 80 g 

Farinha de amêndoas 80 g 

Manteiga 80 g 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

 

Modo de preparo: 

• Coloque o filé de linguado em uma travessa e regar com o suco de limão, salgue e marine por 30 minutos. 

• Pré aqueça o forno a 180ºC. 

• Frites fatias de bacon e uma sauteuse até ficarem crocantes, reserve 

• Secar os filés de peixe com papel absorvente, dobre ou corte o filé em pedaços menores 

• Empane os filés de peixe na farinha de trigo. 

• Unte com manteiga um refratário e disponha os filés de peixe, polvilhe com erva doce e uma pitada de noz 

moscada e tempere com sal e pimenta. 

• Distribua as fatias de bacon sobre os filés de peixe. 

• Misture o queijo Gouda, a farinha de rosca e a farinha de amêndoas e cobrir os filés de peixes. 

• Corte a manteiga em cubinhos e distribuir por cima da mistura de farinhas e queijo 

• Asse por 15 a 20 minutos aproximadamente, ou até o queijo gratinar e o peixe estiver cozido. 

• Sirva esse gratinado no próprio refratário. 
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TORTA DE CHOCOLATE HOLANDESA 
 

Rendimento: 5 porções  

Chocolate meio amargo 125 g 

Ovos 3 Unidades 

Manteiga 100 g  

Açúcar 125 g 

Amido de milho 30 g 

Farinha de amêndoas 50 g 

Sal refinado Qb 

Água 10 ml morna  

Cobertura: 

Chantilly industrializado 400 ml  

Café solúvel 15 g  

Cacau em pó 30 g 

Água 25 ml 

Amêndoas em lascas 150 g 

 

Modo de preparo: 

• Derreter o chocolate em banho Maria, misture 75 gramas de manteiga. Reserve em  lugar quente. 

• Separe as claras das gemas, bata as gemas com açúcar, adicione o chocolate derretido, água morna e o 

amido de milho, e então incorpore a farinha de amêndoas. 

• Bata as claras em neve com uma pitada de sal. Reserve. 

• Pré aqueça o forno a 200ºC.  

• Incorpore as claras em neve na mistura de chocolate delicadamente com um fuet. 

• Unte com manteiga e farinha de trigo uma forma, distribuir a massa e assar por 25 minutos. 

• Tire do forno e desenformar sobre uma grade, deixe esfriar. 

• Prepare a cobertura: Bata o chantilly. 

• Quando estiver firme, acrescente o cacau e o café diluído em um pouco de água. 

• Decore a torta com o creme e leve para gelar. 

• No momento de servir distribua as lascas de amêndoas ligeiramente douradas. 
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BELGICA 
 

A cozinha belga inspira-se na cozinha francesa e nas suas adegas – na Bélgica, podem encontrar-se quase 

todos os vinhos franceses, em particular o vinho de Bordeaux e o vinho de Borgonha, ambos muito apreciados. Nos 

restaurantes belgas prevalece a influência francesa, de tal forma que muitos gourmets confundem, à partida, a 

cozinha belga com a francesa. Isto não impede os belgas de apreciarem as suas próprias especialidades, como é o 

caso da cerveja. Na Bélgica, não existem nem um nem dez, mas mais de cem tipos de cerveja. Entre eles, estão 

alguns dos melhores tipos de cerveja do mundo. Há sempre tempo para beber uma cerveja e cada uma tem o seu 

momento adequado – a branca, leve para o almoço e para matar a sede e, à noite, a preta, forte e pesada. 

Na Bélgica, os gostos culinários são muito diversificados. Uma vez por dia tem-se uma refeição completa que 

pode durar até duas horas; um jantar ao entardecer com os amigos pode, por sua vez, estender-se por mais de cinco 

horas. À hora do almoço, os belgas contentam-se muitas vezes com uma das famosas baguettes recheadas, 

disponíveis em toda a parte, ou com um prato simples. 

Embora a Bélgica seja conhecida como o país das melhores batatas fritas, os mariscos não são menos 

importantes e deliciosos. Aliás, a proximidade do mar favorece, sobretudo, os flamengos. Por outro lado, os valões 

são compensados pelas florestas das Ardenas, pela sua riqueza em caça, ou pelas numerosas especialidades de 

Liège. São mais comedidos em relação às carnes frias, com exceção das empadas e do presunto. 

Por sua vez, os legumes são alvo de uma crescente atenção culinária. Contrariamente às aparências, os 

belgas não são muito gulosos, apesar de terem excelentes bolachas e uma seleção extraordinária de bombons de 

chocolate. Raramente se mimam a si próprios, deixando isso para os outros, ou seja, os bombons de chocolate são a 

prenda mais apreciada quando se é convidado para almoçar ou jantar. Por vezes, não resistem quando, à tardinha, 

são servidos wafers frescos. A versão mais compacta, de Liège, pode substituir um jantar de família, enquanto que 

os wafers ligeiros, de Bruxelas, são apenas servidos como sobremesa. 
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FICHAS TÉCNICAS: 

CHICONS AU GRATIN 
(Endívias gratinadas. As endívias foram descobertas, por acidente, em 1843, por um camponês belga. Derivadas das 

chicórias, hortaliças conhecidas desde a antiguidade, sua utilização inicial era mais medicinal do que culinária.  Hoje, 

presente em muitas mesas ao redor do mundo, o vegetal é empregado em um grande número de receitas – sinal de 

sua versatilidade e sabor diferenciado.) 

 

Rendimento: 2 porções 

Manteiga 100 g 

Endívia fresca 4 Unidades (desfolhada)  

Sal Qb 

Salsa Qb 

Farinha de trigo 30 g 

Pimenta do reino Qb 

Creme de leite fresco 500 ml *pode substituir por creme de leite de caixinha 

Noz moscada Qb 

Queijo Gruyère 150 g 

Presunto cru finamente fatiado 70 g (pode substituir por presento cozido) 

 

Modo de preparo: 

• Em uma sauteuse adicione as endívias, metade da manteiga, sal e a pimenta e polvilhar com a salsa. Tampe 

e cozinhe por 5 minutos. Reserve. 

• Doure a farinha na outra metade da manteiga adicione o creme de leite, mexendo continuamente. 

• Deixe em fogo brando por 5 minutos. 

• Tempere com sal e noz moscada e incorpore 1/3 do Gruyère ralado. 

• Aquecer o forno a 200ºC. Unte uma forma refratária com manteiga, coloque as endívias os pedaços de 

presunto picado. Regue com o molho e polvilhe com o resto do queijo Gruyère. 

• Leve ao forno para gratinar. 
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BELLEKES A LA BIERRE 
(Almôndega na cerveja) 

 

Rendimento: 4 porções 

Pão Seco 80 g 

Lombo suíno moído 200 g 

Coxão mole moído 200 g 

Tomilho fresco Qb 

Salsa fresca Qb 

Ovo 1 unidade 

Noz moscada Qb 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

Manteiga 40 g 

Cebola roxa 100 g 

Alho 2 Dentes 

Farinha de trigo 20 g 

Cerveja escura 600 ml 

 

 

Modo de preparo: 

• Mergulhe o pão em água e esprema bem. Reserve. 

• Corte a cebola em brunoise e misture com as carnes moídas o tomilho, a salsa, o ovo, a noz moscada, o sal, a 

pimenta e o pão previamente umedecido. 

• Molde no formato de almôndegas. Aqueça a manteiga e dourar as almôndegas. 

• Retire da gordura e reserve. 

• Corte a cebola roxa e o alho em brunoise e doure na manteiga anterior. 

• Polvilhe com a farinha, tempere com sal, adicione a cerveja e deixe levantar fervura. 

• Incorpore as almôndegas, deixar em fogo brando por 30 minutos. Mexa delicadamente para não grudar no 

fundo da panela. Adicione mais água de precisar. 

• Finalize o prato quando as almôndegas estiverem cozidas e o molho no ponto nappé. 
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CARBONADE Á LA FLAMANDE 
(Este tradicional prato belga tem sua origem na região do Flandres. Como é antiga tradição da cerveja no país e 

inumeráveis suas variedades, é precisamente com ela que este prato é preparado.) 

 

Rendimento:  5 porções  

Musculo ou acém 1 kg (cubos pequenos) 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

Óleo 80 ml 

Cebolas 750 g (cubos médios) 

Extrato de tomate 45 g  

Água Qb 

Açúcar mascavo 40g  

Cerveja escura amarga 550 ml  

Fundo de legumes 250 ml 

Mostarda de Dijon 30 g (*pode substituir por mostarda americana) 

Vinagre balsâmico 30 ml 

 

Modo de preparo:  

• Tempere a carne com sal e pimenta, sele a carne de ambos os lados no óleo quente. 

• Retire a carne, adicione cebolas e caramelize, adicione extrato de tomate, cozinhe por alguns minutos, 

adicione água e açúcar mascavo.  

• Adicione a cerveja, reduza pela metade, adicione fundo, retorne a carne, cozinhe em fogo brando, cubra e 

braseie em forno a 150°c até que se torne tenro (tempo aproximado de cozimento 2 horas e meia) ou use a 

panela de pressão por 20 a 30 minutos. 

• Finalize com a mostarda e o vinagre balsâmico.  

Sirva com uma salada de folha verdes e fatias de pão de centeio. 
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ALEMANHA 
 

As especialidades da culinária alemã vão dos Printen (bolinhos de especiarias) de Aachen às almôndegas de 

Berlim, dos pequenos arenques de Kiel à salsicha branca de Munique. A cozinha dos 16 estados federados é tão 

variada com as regiões, razão pela qual não existe um “prato tipicamente alemão” nem mesmo um “prato nacional”. 

A ementa dada aos soldados durante o domínio prussiano deu origem, no final do século XIX, a um conceito de 

refeição alemã: pão e batatas, joelho de porco e chucrute, sopa de ervilhas e almôndegas, pouca comida para 

alimentar esses homens, cujas vitórias nos campos de batalha eram mais importantes do que os prazeres da 

culinária. 

Por isso, a cozinha alemã foi tida durante décadas como espartana. No entanto, aqueles que sabiam viver e 

que se podiam dar a esse luxo já praticavam a arte de bem comer até mesmo na Alemanha prussiana. Os “súditos” 

com menos posses criavam também especialidades fantásticas a partir de alimentos básicos modestos: nas regiões 

do Norte saborosos pratos de couve galega, na região de Baden preparam-se miudezas com muita imaginação, na 

Baviera assados de porco com almôndegas que aquecem a alma, em Leipzig o Allerlei (uma especialidade hoje em 

dia injustamente esquecida e que originalmente era preparada com patas de caranguejo), Maultaschen na Suábia ou 

assados em vinagre na Renânia, Bratwürste (salsichas para fritar) na Turíngia, ou ainda as sempre presentes 

Bratkartoffeln (batatas assadas na frigideira) que muitos gourmets trocam pela sopinha de lavagante. Atualmente, 

os apreciadores alemães de boa comida apostam na qualidade e em produtos naturais. Preferem ingredientes de 

primeira qualidade, cultivados por processos ecológicos, e animais de raças privilegiadas, com os quais se obtém, 

tanto no tacho como na frigideira, resultados muito melhores do que os que se obtêm com a generalidade dos 

produtos comuns. Também os vinhos alemães voltaram a ganhar terreno: jovens produtores de vinho introduzem 

no mercado vinhos requintados, leves e secos. Também a cerveja, a bebida nacional alemã, foi valorizada: cervejas 

de marcas nobres, as chamadas “Premiuns”, conquistaram o mercado e suplantaram a simples “Helle”. Assim, a 

partir da cozinha pouco imaginativa da época prussiana desenvolveu-se toda uma nova diversidade culinária. 
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FICHAS TÉCNICAS: 

EINSBEIN 
(Eisbein é o joelho do porco, usado como ingrediente muito importante da culinária alemã. Faz parte de vários pratos 

da culinária alemã, podendo ser preparado cozido, frito ou assado, dependendo do prato. Servido com chucrute é um 

dos pratos mais famosos da Alemanha.) 

 

Rendimento: 4 porções 

Salmoura da cura: 

Água 1 Litro 

Sal 130 g 

Açúcar 50 g 

Zimbro 5 Unidade 

Cravo da Índia 5 Unidade 

Cebola ralada 100g 

Folha de louro 5 Unidade 

Pimenta do reino preta em grão 10 Unidades 

Joelho de porco 1 Unidade 

EINSBEIN: 

Joelho de porco já curado 1 Unidade 

Cebola 200 Gramas (brunoise) 

Mostarda em grãos 5 Gramas 

Folha de louro 1 Unidade 

Dente de alho 1 Unidade 

Água Qb 

Batata 500 Gramas 

Mostarda escura Qb 

 

Modo de Preparo: 

• Junte todos os ingredientes da salmoura de cura, menos o joelho de porco, ferva por 2 minutos. 

• Resfrie coloque o joelho na salmoura, deixe descansar em geladeira por pelo menos 12horas, dependendo 

do tamanho do joelho. 

• Retire da salmoura, colocar em uma panela, cobrir com água fria e acrescente, a cebola, a mostarda em 

grãos e a folha de louro, cozinhar em fogo baixo até ficar macio. 

• Troque a água,  

• Coloque o joelho em uma grade no forno sobre as batatas, asse até dourar. 

• A gordura deve derreter e dourar as batatas. 

• Servi com mostarda escura e o repolho cozido (receita a baixo) 
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REPOLHO COZIDO 

Repolho 500 g 

Manteiga 70 g 

Vinagre branco 50 ml 

Zimbro Qb 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

 

Modo de Preparo: 

• Lave o repolho e tirar as folhas externas. Corte em chiffonade. 

• Numa panela coloque a manteiga, o vinagre e o zimbro. Tempere com o sal e pimenta do reino e deixar 

ferver. Adicione o repolho, misturar bem, abaixe o fogo e tampe, cozinhe por 30 minutos ou até o repolho 

estar cozido e firme. 

• Termine a cocção, destampando e aumentando o fogo, para que a água do cozimento evapore. 
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HIMMEL UND ERDE 
 

Rendimento: 2 porções  

Salsichão branco 200 g (*estilo alemão) 

Salsichão vermelho 200 g (*estilo alemão) 

Batata 200 g 

Manteiga 30 g 

Leite integral 20 ml 

Gema 1 Unidade 

Noz moscada Qb 

Maçã 350 g 

Açúcar refinado 50 g 

Óleo Qb 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

 

Modo de Preparo: 

• Descasque e lave as batatas. Cozinhe em uma panela grande até que fiquem macias e firmes. Reserve. 

• Descasque as maçãs, corte em gomos e retire o centro, junte o açúcar e mexer bem. Cozinhar em fogo baixo, 

sem tampar, por cerca de 30 minutos ou até as maçãs estarem cozidas. Reserve em lugar quente. 

• Faça um purê com as batatas. Aqueça o leite e coloque a manteiga na batata e bata rigorosamente e 

acrescente a gema e acerte o sal. 

• Fure os salsichões e passe um pouco de óleo, asse em forno 160ºC por 10 minutos. 

• Coloque o purê em um prato fundo, os salsichões por cima e serva junto com a compota de maçãs. 
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AUSTRIA 
 

As pessoas que pensam que na Áustria se fala alemão, deixem que as esclareça devidamente, pelo menos no 

que diz respeito à culinária. 

Enquanto que em alemão tomates são Tomaten, couve-flor é Blumenkohl, rábano é Meerrettich e doce de 

ameixa Pflaumenmus, na Áustria as palavras utilizadas são respectivamente Paradeiser, Karfiol, Kren e Powidl e 

quem, ao entrar num café em 

Viena, pedir simplesmente um Kaffee (café), dá infalivelmente a conhecer que não é austríaco. O que tem de 

pedir é um Brauner ou um Melange. Particularidades lingüísticas deste tipo estão enraizadas na vasta tradição 

culinária deste país dos Alpes, que já foi um império: no passado, pertenceram à Áustria toda a 

Hungria, a Boemia (a República Checa de hoje), bem como parte do Norte da Itália (o Sul do Tirol e Trieste 

que outrora foi um porto militar austríaco) e Ístria que era uma parte da atual Croácia. Secular foi a luta contra os 

turcos, que graças ao príncipe Eugénio – evoquemos aqui “der edle Ritter” (o nobre cavaleiro) – nunca conquistaram 

Viena, a sua capital, embora tivessem deixado efetivamente atrás de si indissolúveis vestígios no amor que os 

austríacos têm pelas suas especialidades em termos de café. A corte austríaca recebeu visitantes de todo o mundo. 

Aí se banquetearam suecos e prussianos, ingleses e russos, franceses e gregos. E porque o imperador da Áustria, ao 

longo dos séculos, também foi rei de Espanha, podem ainda encontrar-se em nossos dias fortes influências da 

Península Ibérica nas ementas da Áustria. 

Depois da última vitória sobre os turcos em 1697, a vida barroca desabrochou na Áustria em todo o seu 

esplendor. O cenário imperial de Viena, a velha capital do Império, denota também a glória dos tempos idos, sendo 

hoje, sem dúvida, demasiado grande para as necessidades de uma pequena república dos Alpes, mas com os seus 

palácios e edifícios senhoriais constitui um enquadramento majestoso e virado para o mundo e para uma culinária 

que, hoje, tal como ontem, pensa numa dimensão imperial e real: um gastrônomo austríaco à mesa não conhece 

quaisquer fronteiras territoriais. É com toda a vontade que vai buscar elementos à cozinha étnica da antiga 

Monarquia do 

Danúbio, enriquecida pelos pratos substanciais das províncias dos campos e da montanha. Para um 

austríaco, cozinhar, comer e ter prazer nisso é uma tradição e é uma parcela importante na sua qualidade de vida. 
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FICHAS TÉCNICAS: 

SACHERTORTE 
(Sachertorte é um bolo de chocolate, inventado por Franz Sacher em 1832 para príncipe Metternich em Viena, capital 

da Áustria. É uma das mais famosas especialidades gastronómicas da cidade. A marca registada "Original 

Sachertorte" foi registada pelo Hotel Sacher, construído em 1876, pelo filho de Franz Sacher. A receita é um segredo 

bem guardado.) 

 

Massa: 

Chocolate meio amargo 250 g 

Ovo 6 Unidades 

Manteiga 200 g 

Açúcar refinado 250 g 

Amido de milho 60 g 

Farinha de amêndoas 100 g 

Sal refinado Qb 

Água 100 ml 

Geleia: 

Damasco seco 200 g 

Açúcar refinado 100 g 

Água 100 ml 

Cobertura: 

Chocolate meio amargo 150 g 

Creme de leite fresco 200 ml 

 

Modo de preparo: 

• Derreta o chocolate numa panela em banho Maria, quando estiver derretido misture 150 g de manteiga. 

Reserve em lugar quente. 

• Quebre os ovos e separe as claras das gemas, bata as gemas com açúcar, adicione o chocolate derretido e o 

amido de milho, e então incorpore a farinha de amêndoas. Bata as claras em neve com uma pitada de sal. 

• Pré-aqueça o forno a 160ºC. Incorpore as claras em neve na misture de chocolate delicadamente com um 

fouet. 

• Unte uma forma de 25 cm de diâmetro com manteiga e enfarinhar, coloque a massa e asse por 

aproximadamente 25 minutos. 

• Tire do forno, desenforme e deixe esfriar. 

• Junte o damasco, o açúcar e a água em uma panela e levar para ferver por 10 minutos. Em seguida processe 

e deixe esfriar para aplicar. 

• Corte a torta ao meio, aplique a geléia fria e cubra com a outra parte do bolo. 

• Para a cobertura, derreta o chocolate e acrescente o creme de leite. 

• Cubra o bolo e sirva. 

 

Obs: se preferir use uma geleia de damasco pronta de 200 a 300g o pote, caso esteja dura demais dissolva com um 

pouco de água. 
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APFELSTRUDEL 
(Significa folhado de maçã, é uma sobremesa tradicional austríaca, nascida em Viena, tendo-se tornado popular 

internacionalmente. É a receita mais conhecida com a massa folhada da Europa central, conhecida em Alemão por 

Strudel. Pensa-se que tenha sido influenciada pelas cozinhas do Império Bizantino, da Arménia e da Turquia. Em 

Viena, é possível encontrar vestígios destas três cozinhas.) 

 

Massa Folhada 400 g (marca arosa) 

Ovo 1 unidade (batido para pincelar) 

Nozes 80 g (picada) 

Maçãs 600 g (cubos pequenos, esprema limão) 

Açúcar 100 g 

Canela em pó 5 g 

Uva passa 80 g  

 

Modo de preparo: 

• Abra a massa no tamanho de 35 X 45cm. (coloque farinha de trigo para abrir) 

• No centro da massa (no sentido da largura) salpique com a castanha de cajue distribua as maçãs, as uvas 

passas, a canela e por último polvilhe com o açúcar. 

• Pincele com ovo batido as duas laterais menores e dobre-as sobre o recheio, cerca de 3 a 4 cm. 

• Pinte todas as laterais e feche toda a massa sobre o recheio (envelope) sobrepondo as duas laterais maiores 

cerca de 2 a 3 cm. Depois disso, pincele o strudel com o ovo batido mais uma vez. 

• Coloque numa assadeira levemente untada e leve a geladeira por 15 minutos 

• Asse em forno pré-aquecido (180 ºC) por 45 a 60 minutos. 

Dica: Polvilhe açúcar de confeiteiro no folhado assado. 
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SUÉCIA  
 

Quando na Suécia chega o tempo dos longos serões de Verão, antes da escuridão do Inverno limitar 

novamente a vida durante meses a fio, nas casas de campo junto dos rios e da costa cozinha-se, fazem-se bolos, 

conservas e compotas. Os suecos têm um sentido de tradição característico e conservam os seus hábitos antigos. 

Celebram-se com dedicação as festas como o Midsommerafton, o solstício de Verão, o Luciafesten, uma festa de 

luzes pré-natalícia e o Jul, o Natal. Nestas ocasiões dominam especialmente os pratos campestres, tal como em 

tempos antigos. Antigamente os suecos tinham um pouco de vergonha da sua comida simples; hoje em dia até os 

restaurantes de primeira na capital oferecem cada vez mais husmanskost (comida caseira) – e têm muito sucesso, 

pois não são só os suecos que gostam destes pratos, mas também os inúmeros visitantes estrangeiros. 

A gastronomia sueca apresenta algumas diferenças regionais significativas. No Norte come-se pitepalt, 

almôndegas de batata recheadas com carne de porco. No interior do país prepara-se habitualmente nyponsoppa, 

uma sopa da fruta de roseira brava, que é servida fria como sobremesa com amêndoas e natas em chantilly. Em 

Skåne, no Sul do país, a “Quinta da Suécia”, come-se (pple-fläsk com carne de porco, maçãs ácidas e cebolas, e pytt i 

panna, um preparado numa frigideira à base de cubos de batatas e carne ou presunto, que é servido com uma gema 

ou um ovo estrelado. Visto que a carne geralmente é bastante cara, prepara-se este prato preferencialmente com 

carne picada ou salsicha. O peixe assume um papel mais importante na ementa diária, particularmente o arenque: é 

pouco provável que algum povo tenha um poder de invenção tão grande em relação à preparação deste peixe como 

os suecos. No entanto, é estranho que muitos pratos de arenque suecos sejam, sobretudo, doces e pouco salgados. 

O smörgåsbord representa o melhor da gastronomia sueca. Trata-se do orgulho do país e a sua tradução modesta 

“mesa de pão com manteiga” não corresponde ao esplendor e à variedade deste buffet. Um smörgåsbord oferece 

muitas das iguarias suecas deliciosas, que já fazem crescer água na boca há gerações. 
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FICHAS TÉCNICAS: 

MORBRAD MED SVESDSKER OG AEBLER 
(Lombo recheado com maça e ameixas secas) 

 

Rendimento:  4 porções  

Lombo de Porco 1,300 g (aproximadamente) 

Maçãs ácidas 2 unidades (cubos pequenos) 

Ameixas secas 100 g (picada) 

Gengibre fresco 10 g (ralado) 

Canela Qb 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

Óleo 50 ml 

Banha suína Qb  

 

Modo de preparo:  

• Faça um corte no lombo, para colocar o recheio.  

• Tempere as maçãs e ameixas secas com sal, pimenta, gengibre e canela. Faça um purê no processador, 

recheie o lombo e amarre com uma linha.  

• Tempere o lombo e sele em óleo quente todos os lados até ficar dourado.  

• Coloque o lombo em uma assadeira, a temperatura do forno para 175°C, asse até que o porco tenha a 

temperatura interna de 65°c, regue o lombo com banha a cada 10 -15 minutos.  

• Quando o porco estiver pronto, retire e mantenha aquecido.  

• Sirva com o molho jus lie feito na assadeira.  

 

Obs: faça uma cama de Mirepoix para assar o lombo para agregar mais sabor a molho.  
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BATATAS À MODA CAMPONESA 
 

Rendimento: 6 porções  

Batata bolinha 500 g (escolher todas do mesmo tamanho, não muito pequena) 

Ceboulette picada finamente Qb (*opcional cebolina)) 

Cream cheese 250 g 

Sal Qb 

Limão Qb 

Pimenta do reino Qb 

 

Modo de Preparo: 

• Lave as batatas, corte a parte de baixo e parte de cima, com um boleador retire um dos lados.  

• Tempere com azeite, sal e pimenta.  

• Leve para assar até que estejam macias e douradas. 

• Bata o cream cheese com o suco do limão sal e pimenta. 

• Misture a ceboulette e coloque num saco de confeitar com bico pitanga  

• E recheia as batatas e sirva. 

 

Opcional: decorar com crisp de bacon 
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SUIÇA 
 

FICHAS TÉCNICAS: 

 

BATATA RÖSTI À MODA BERNE 
(Originária do Cantão de Berna, consiste - dependendo da receita - de batata crua ou cozida ralada que é fritada em 

manteiga ou outro tipo de gordura (com ingredientes adicionais como cebola, toucinho, queijo, legumes, pedaços de 

maçã etc.) na forma de uma panqueca aberta. O termo Rösti refere-se também a produtos que, uma vez preparados, 

ficam dourados e crocante.) 

 

Rendimento: 2 porções 

Batata 450 g 

Bacon 70 g (cubos) 

Cebola 50 g (brunoise) 

Óleo 40 g 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

Salsa Qb 

 

Modo de Preparo: 

• Cozinhe as batatas inteiras e com casca até que estejam ainda firmes no centro. Resfrie rapidamente. 

• Frite o bacon, quando estiver dourado adicione a cebola para terminar de dourar os dois juntos. 

• Descasque as batatas e ralar no ralo grosso. Temperar com sal e pimenta e salsa picada, misturando 

delicadamente para não quebrar as batatas junto com o bacon e a cebola. 

• Aqueça o óleo em uma sauteuse. (Utilize a gordura do bacon) 

• Molde panquecas com a batata. 

• Doure os dois lados e servir imediatamente. 

 

VARIAÇÕES DE BATATA RÖSTI NA SUÍÇA: 

Rösti Appenzeller: massa de batata, bacon e queijo Appenzeller. 

Rösti de Basileia: massa de batata e cebolas fatiadas. 

Rösti Glaris: massa de batata, queijo Schabziger condimentado com ervas. 

Rösti de Ticino: massa de batata, bacon e alecrim. 

Rösti do Oeste da Suíça: massa de batata, bacon, tomate, pimentão e queijo Gruyére. 

Rösti de Zurique: massa de batata, cebola picada e cominho. 
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ZÜRCHER GESCHNETZELTES 
(Bifes de vitela à moda de Zurique, servido com as batatas röstis) 

 

Rendimento: 2 porções  

Cebola 100 g (brunoise) 

Cogumelos paris fresco 150 g (fatias) 

400 g de bife de vitelo (corte emincé) *substitua por filé mignon ou outra carne maçia 

Farinha de trigo Qb 

Vinho branco 200 ml 

Creme de leite fresco 200 ml *substitua por creme de leite de caixinha 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

Salsa Qb (picada)  

 

Modo de preparo: 

• Polvilhe farinha de trigo os pedaços de carne. 

• Aqueça a manteiga na frigideira sele rapidamente os pedaços de carne. E reserve. 

• Refogue a cebola até ficar transparente e acrescente os cogumelos, refogue aé o cogumelo muchar, 

acrescente o vinho e reduza pela metade, acrescente o creme de leite e as carnes.  

• Deixe ferver até pegar consistência de molho.  

• Tempere com sal, pimenta e salsa picada. 

• Sirva imediatamente com batatas rösti. 
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FONDUE NEUCHATELOISE 
(Fondue de queijo. A região de origem da fondue não é totalmente conhecida, mas deve situar-se na região de 

Jura/Savoie, na fronteira franco-suíça. A receita mais antiga encontra-se num livro de cozinha escrito em Zurique em 

1699. Contrariamente à crença popular, não teria sido inventada por pessoas vivendo nos Alpes Suíços, pois nessa 

época o queijo usado na fondue era caro, o que significa que não estaria ao alcance da maior parte das pessoas 

vivendo nas montanhas. Assim, durante os séculos XVIII e XIX a fondue teria sido uma iguaria desfrutada apenas por 

pessoas mais ricas, vivendo nas cidades. Na década de 1950 a fondue entrou nas cozinhas do exército suíço, 

tornando-se assim conhecida dos soldados, que levaram esta receita para suas casas. Até hoje, a preparação da 

fondue é considerada como uma "coisa de homem" na Suíça. A iguaria ganhou fama internacional na década de 50, 

quando o chefe Conrad Egli, do restaurante Chalet Suísse, em Nova Iorque, passou a servir o prato. Para 

complementar, criou a fondue de chocolate, que servia de sobremesa.)  

 

Rendimento:  5 porções 

Alho 1 dentes 

Vinho branco seco 250 ml 

Amido 10 g 

Queijo Emmenthal 200 g (ralado)  

Queijo Gruyére 300 g (ralado)  

Kirschwasser 10 ml (*substitua por conhaque) 

Pimenta do reino Qb  

Pão Italiano cortado em cubos Qb (acompanhamento)

 

Modo de preparo:  

• Esfregue o dente de alho no interior de um caquelon de fondue, adicione o vinho branco e ajuste uma 

chama pequena para obter um fogo brando.  

• Misture os queijos com a maisena e lentamente adicione ao vinho quente mexendo constantemente 

permitindo que cada porção adicionada derreta antes de adicionar à próxima. 

• Uma vez que todo o queijo tenha sido adicionado, finalize com a kirschwasser, pimenta. 

• Mantenha a fondue aquecida sob o calor baixo e mexa ocasionalmente para evitar que queime e se separe.  

• Sirva a fondue acompanhada com fourchettes para furar o pão e mergulha-lo na fondue.  

Obs: Há muitos diferentes métodos de preparação de fondues de queijo que utilizam outras variedades de queijos.  

 

VARIAÇÕES DE FONDUE NA SUÍÇA: 

Fondue de Friburgo: são usados metade de queijo Gruyère e metade de Vacherimn de Friburgo. 

Fondue de Genebra: são usados os queijos, Gruyère, Emmenthal e o Queijo de montanha de Valais com cogumelos 

salteados na manteiga. 

Fondue de Glaris: são usados os queijos Gruyère e o Schabziger (queijo verde e picante) 

Fondue do leste da Suiça: são usados os queijos Vacherimn e Appenzeller com cidra de maçã. 

Fondue de Waadtand: é usado apenas o queijo Gruyère, mas com difenrtes graus de maturação e é adicionado alho 

picado e torrado. 

Fondue de Valais: é usado apenas o queijo de montanha de Valais. 

 

 



36 
 

RÚSSIA E OS ESTADOS DA ANTIGA UNIÃO SOVIÉTICA 
 

São poucos os pontos de contato estabelecidos, até a data, pelos gastrônomos oriundos de países ocidentais 

com a gastronomia da Rússia e dos seus Estados limítrofes. 

Durante décadas, a Cortina de Ferro e o sistema da economia planificada fizeram com que fosse 

extremamente difícil levantar a ponta do véu da cozinha russa. Agora que o gigantesco império vermelho já se 

desmoronou, a Rússia volta a abraçar lentamente a democracia, e as antigas repúblicas soviéticas são de novo 

Estados independentes. 

A economia provada, em fase de crescimento progressivo, também contribui para uma maior diversidade de 

ingredientes na cozinha russa e a nova autoconfiança nacional acaba por se refletir também nas especialidades 

culinárias. 

De novo ao alcance do gastrônomo cosmopolita estão os sakuski, os aperitivos e os pastéis da Rússia 

europeia, os pelmeni da Sibéria, o borschtsch da Ucrânia, o schaschlik da Armênia e o esturjão do Mar Cáspio. 

As tradições ressuscitaram. Na época dos czares, a cozinha russa surpreendia qualquer um devido à sua 

diversidade e abundância extraordinárias. Em flagrante contraste com o savoir vivre faustoso da nobreza, 

encontrava-se a vida modesta, e frequentemente mísera, das pessoas simples. 

Tal como hoje, viviam em condições miseráveis e sustentavam-se dos poucos alimentos que eles próprios 

podiam cultivar e produzir. O forno constituía o centro de toda a vida familiar, sendo o assado no forno, sem dúvida, 

uma das principais características da cozinha rural russa. O auge do ciclo anual russo é a celebração da Páscoa, a qual 

é mais antiga que o próprio Cristianismo, sendo celebrada também por aqueles que não são crentes. Às missas 

solenes celebradas nas igrejas juntam-se banquetes também festivos, tanto mais que terminou a Quaresma, que é 

levada muito a sério em toda a Rússia. Segundo a rígida doutrina ortodoxa, durante o período de Quaresma é 

proibido o consumo de ovos, de banha, de manteiga, de leite e, em especial, de carne. Porém, terminada a 

Quaresma, regressam à mesa os deliciosos pratos de que se tinham provado: ovos de Páscoa artisticamente 

pintados, grandes quantidades de caviar, que é denominado na Rússia de ikra, o kulitsch, uma espécie de folar russo, 

bem como pascha, um doce de ovos e de queijo branco. 
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FICHAS TÉCNICAS: 

SAKUSKI 
(Pastéis de massa com ovos e ervas aromáticas) 

 

Rendimento: 4 porções 

Massa: 

Farinha de trigo 260 g  

Sal 8 g  

Água morna 370 ml  

Manteiga 70 g  

Óleo Qb (para fritura) 

Recheio: 

Ovo 8 unidades 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb  

Manteiga derretida 30 g  

Farinha de trigo 10 g 

Salsa 25 g (picada) *5 colheres de sopa 

Endro dill 15 g (picada) *3 colheres de sopa 

Coentro 5 g (picada) *1 colher de sopa 

Cebolinha 15 g (picada) *3 colheres de sopa 

 

Modo de preparo: 

• Recheio: bata os ovos e tempere com sal e pimenta.  

• Adicione a farinha de trigo, a manteiga e as ervas. Mexendo bem  

• Coloque numa assadeira untada, e leve para assar por 15 Deixe esfriar. 

• Massa: mistura a farinha de trigo, o sal, a manteiga, misture tudo e vá dando o ponto na massa com a agua 

morna, precisa ter uma consistência firme. 

• Estenda a massa com o rolo, numa espessura fina, corte círculos de 10 cm. 

• Coloque uma colher do recheio, no centro de cada círculo. Dobre a massa ao meio e aperte muito bem. 

• Frite os pasteis no óleo quente, até que fiquem dourados.  

• Sirva imediatamente. 
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JAIZA PO-MINSKI 
(Ovos à moda Minsk) 

 

Rendimento: 4 porções 

Ovos 10 unidades (bem cozido) 

Manteiga 75 g  

Maionese 30 g  

Creme de leite 30 g  

Endro dill 15 g (picada) *3 colheres de sopa 

Salsa 5 g (picada) *1 colher de sopa 

Páprica doce 5 g  

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb  

Farinha de rosca40 g 

Queijo ralado 40 g  

Anchova em conserva 10 files (dessalgado)  

 

Modo de preparo: 

• Parta os ovos ao meio, retirando a gema. 

• Misture as gemas com a manteiga, a maionese, o creme de leite, as ervas, a páprica e tempere com sal e 

pimenta.  

• Pegue quatro metades das claras de ovo, e pique ela na faca em pedaços pequenos e acrescente a pasta de 

gema. 

• Encha as restantes 16 metades de cara de ovo com a pasta de gema. 

• Pré-aqueça o forno a 200 °C. 

• Corte as anchovas ao meio, e coloque em cima dos ovos fazendo uma cruz.  

• Misture a farinha de rosca com o queijo ralado, e polvilhe sobre os ovos. 

• Leve para o forno por 10 minutos até dourar.  

• Sirva quente.  
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BEF STROGANOFF 
(É um prato originário da culinária russa composto de cubos de carne bovina servidos num molho de creme de leite. 

Desde suas origens no século XIX, o prato popularizou-se em muitos países europeus, norte-americanos e no Brasil, 

sempre com variações consideráveis da receita original) 

 

Rendimento: 2 porções  

Mostarda escura 30 g 

Açúcar refinado 5 g 

Sal refinado Qb 

Água 20 ml 

Pimenta do reino Qb 

Páprica Qb 

Cogumelo Paris Fresco 100 g 

Filé mignon 400 g 

Conhaque 50 ml 

Farinha de Trigo Qb 

Cebola 100 g 

Creme de leite fresco 500 ml (*pode ser o de caixinha) 

Óleo 30 ml 

 

Modo de preparo: 

• Prepare a pasta com mostarda, o açúcar e a água. 

• Aqueça até o açúcar dissolver, reserve. 

• Corte a carne em tiras, temperar com pimenta e sal, polvilhe farinha de trigo e numa sauteuse com óleo bem 

quente sele a carne aos poucos. Reserve. 

• Na mesma sauteuse acrescente a cebola brunoise e os cogumelos em lâminas e deixe murchar. 

• Retorne a carne para a sauteuse junto com a cebola e os cogumelos. 

• Flambe com o conhaque 

•  Acrescente a pasta de mostarda e a Páprica, o creme de leite e reduzir um pouco e sirva. 
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SOPA BORSCHT 
 

Rendimento: 4 porções 

Beterraba 400 g (cubos)  

Fundo Escuro 1000 ml   

Manteiga 30 g   

Cebola 100 g (brunoise)  

Cenoura 100 g (picada)  

Limão Qb 

Pimenta do reino Qb 

Creme de leite fresco 15 0ml (*pode ser caixinha) 

Dill Fresco Qb (*pode ser folhas de erva doce fresca)  

Sal Qb 

 

Modo de preparo: 

• Misture o creme de leite com as folhas de dill, tempere com sal e limão e reserve.  

• Refogue a cebola na manteiga. 

• Acrescente as beterrabas e a cenoura e o fundo e cozinhe até os legumes ficarem macios. 

• Bata no liquidificador com o suco do limão (algumas gostas) 

• Ajuste o sal e a pimenta 

• Decore e sirva quente ou fria com o creme de leite por cima. 
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HUNGRIA 

FICHA TÉCNICA: 
 

GOULASH 
 

Rendimento: 4 porções  

Banha de porco 50 g  

Cebola 200 g (cubos médios)  

Paprica doce 15 g  

Acém 800 g (cubo médio) 

Alho 5 dentes (picado)  

Pimentão vermelho 200 g (Cubos médios) 

Pimentão amarelo 100 g (Cubos médios) 

Tomate 300 g (Cubos) 

Cenoura 150 g (Cubos médios) 

Batata 200 g (Cubos médios) 

Fundo escuro 1000 ml 

Louro 1 folha  

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

 

Modo de preparo: 

• Tempere a carne com sal e pimenta. 

• Derreta a banha de porco, sele a carne e reserve. 

• Na mesma gordura frite a cebola até ficar bem dourada, acrescente o alho e a páprica, refogue por 2 

minutos. 

• Acrescente os pimentões e refogue por mais 5 minutos.  

• Acrescente as cenouras, os tomates, as batatas, o fundo de carne, o louro o sal e a pimenta do reino. 

• Deixe cozinhar em simmering por 1 hora em meia o coloque na panela de pressão por 20 minutos.  

• Sirva com creme azedo e algum acompanhamento de batatas. 
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REPÚBLICA TCHECA 
 

FICHA TÉCNICA: 

KNÖDEL 
 

Rendimento: 4 porções 

Batata 500 g  

Farinha de trigo 200 g  

Manteiga 80 g  

Salsa 30 g (picada) 

Cebolinha 30 g (picada) 

Erva doce 10 g (apenas as folhas, picada) 

Noz moscada Qb 

Sal Qb 

Pimenta do reino Qb 

 

Modo de preparo: 

• Descasque as batatas e cozinhe até ficar macia. 

• Faça um purê e incorpore a farinha de trigo  

• Derreta a manteiga coloque o purê e cozinhe por 20 minutos, em fogo baixo, mexa frequentemente.  

• Tempere o purê com as ervas, a noz moscada, sal e pimenta. 

• Retire da panela deixe esfriar um pouco e modele os bolinhos. (Peça auxilio do chef) 

• Ferva 3 litros de águas, mergulhe os bolinhos e deixe cozinhar. Com uma escumadeira retire os bolinhos 

coloque numa travessa e sirva.  

• Sirva acompanhado de carnes com molho.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


