Receitas que podem ser feitas no Peru
CCBP Intermediário I
Professora Olívia Mascarenhas

FAZENDO O BEIJU NO CCBP
ALUNOS DO INTERMEDIÁRIO I

ORIGEM

FAZENDO O
BEIJU NO CCBP
ALUNOS DO INTERMEDIÁRIO I

É uma iguaria típica
de origem indígena
muito comum no
Norte e Nordeste do
Brasil. Esta é feita
com a fécula
extraída da
mandioca. Em

INGREDIENTES

outras regiões é
conhecida como





Farinha de mandioca (*)
1 colher de chá de sal
1/2 de xícara de água (aproximadamente)
(*) Pode encontrar a farinha no Mercado de Surquillo
com o nome de Almidón de Yuca

MODO DE PREPARO
1. Em uma tigela, coloque o polvilho e umedeça
com a água misturando com a ponta dos dedos
até ficar com consistência de farinha granulada
e úmida.
2. Passe por uma peneira e reserve.
3. Aqueça uma frigideira e coloque aos poucos o
polvilho cobrindo todos os espaços da frigideira
até formar uma camada uniforme.
4. Espere a massa ficar unida como se fosse uma
panqueca e vire para secar do outro lado.
5. Retire do fogo, coloque o recheio de sua
preferencia (**), enrole e sirva.
(**) Pode acompanhar com recheio salgado
(manteiga, presunto, queijo, carne seca, frango) ou
doce (leite condensado, banana, chocolate).
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Tapioca.

~
PAO DE QUEIJO
NOME: VERÓNICA ATAHUALPA

ORIGEM
É

uma receita típica

brasileira, do estado
de Minas Gerais na
Região Sudeste.
Especula-se que a

INGREDIENTES

receita exista desde
o século XVIII, mas








1 ovo
175 g de farinha de mandioca
Azeite 80cc
Leite 160cc
65g de queijo ralado
1 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO
1. Preaquecer o forno a 200 ° C (forte).
2. Unte e esfarinhe uma forma para 6 muffins.
3. Coloque todos os ingredientes no liquidificador,
e bata até ter um creme liso.
4. Distribua a massa na panela muffin.
5. Asse por 15-20 minutos.
6. Deixe esfriar e está pronto para comer.
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tornou-se

popular

no Brasil a partir da
década de 1950.

ORIGEM

BRIGADEIRO
NOME: JORGE LEÓN

É um doce
totalmente
brasileiro.
Segundo a história,
seu nome tem

INGREDIENTES

origem nas eleições
de 1945, onde o





1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de manteiga sem sal
4 colheres (sopa) de cacau em pó

candidato à
presidência era o
brigadeiro Eduardo
Gomez. As
mulheres que
ajudavam a
campanha dele
preparavam o doce
feito de leite
condensado e
chocolate em casa e
os vendiam na rua
com o nome de
brigadeiro.

MODO DE PREPARO
1. Numa panela de fundo grosso, adicione o leite
condensado, a manteiga e o cacau em pó e leve ao fogo
médio.
* Lembre-se de diminuir o fogo caso use uma panela de
fundo mais fino.

2. O ponto do brigadeiro é passado um minuto depois que
ele começa a desgrudar do fundo da panela e das
bordas.
3. Espere esfriar e, com as mãos untadas com manteiga,
modele bolinhas e decore com chocolate granulado ou
em pó (para um efeito mais rústico).
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ORIGEM

QUINDIM
NOME: MARICARMEN NALDA

O nome Quindim é
de origem africana
que significa dengo,
encanto. A doçaria
portuguesa é feita

INGREDIENTES





basicamente de
ovos, açúcar e
amêndoas. Ao

1 gema
1 colher de sopa de açúcar
1 colher de sopa de coco ralado
Manteiga e açúcar para untar a forminha

chegar ao Brasil
saiu a amêndoa,
difícil de encontrar,
então foi
substituído pelo
coco.

MODO DE PREPARO
1. Unte e polvilhe açúcar na forminha, reserve.
2. Em uma tigela coloque a gema, o açúcar e o coco,
mexa o menos possível, apenas para misturar.
3. Despeje na forminha e leve para assar em banho
maria e em forno preaquecido em 200° até que a
superfície esteja levemente dourada, esse processo
aqui levou apenas 10 minutos. A água do banho
maria deve cobrir apenas metade das forminhas.
Desenforme ainda morno.
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ORIGEM

CAIPIRINHA
NOME: LOURDES FLORES C.

No interior de São
Paulo, uma receita
foi criada a partir
da receita de
xarope para a

INGREDIENTES

gripe espanhola a
qual levava limão,






1 limão grande
2 colheres de açúcar
gelo
cachaça

alho, mel e um
pouco de cachaça.
Num

dia,

alguém

eliminou o alho e o
mel

da

receita

e

colocou açúcar, e
assim

nasceu

Caipirinha.

MODO DE PREPARO
1. Pegue o Limão coloque-o na horizontal e retire as
duas pontas, vire-o na vertical e corte-o ao meio
2. Coloque o limão fatiado e duas colheres bem cheias
de açúcar dentro de um copo próprio para a bebida e
com um socador esprema até que saia todo o suco
do limão
3. Coloque pedras de gelo até quase encher o copo
(aproximadamente 12 pedras pequenas de gelo) e
encha o copo com a cachaça
4. Mexa bem com uma colher ou coloque em uma
coqueteleira e sirva-se!
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a

ORIGEM

FEIJOADA

Na época da

NOME: LOURDES FLORES C.

escravos não

escravidão, os
senhores de

comiam as partes
menos nobres do

INGREDIENTES

porco (orelha, rabo,
pés) e davam tais











1 Kg de feijão preto
100 g de carne seca
70 g de orelha de porco
70 g de rabo de porco
70 g de pé de porco
100 g de costelinha de porco
50 g de lombo de porco
100 g de paio
150 g de lingüiça
TEMPERO:










3 folhas de louro
40 ml de pinga
6 dentes de alho
1 ou 2 laranjas
Sal se precisar
Pimenta a gosto
2 cebolas grandes picadinhas
1 maço de cebolinha verde picadinha

MODO DE PREPARO
1. Coloque as carnes de molho por 36 horas ou mais, vá
trocando a água várias vezes, se for ambiente quente
ou verão, coloque gelo por cima ou em camadas frias.
2. Coloque para cozinhar passo a passo: as carnes
duras, em seguida as carnes moles.
3. Quando as carnes estiverem cozidas pode retirá-las e
coloque o feijão temperando-o.
4. Acompanhamentos: Couve, arroz branco, laranja,
bistecas, bacon e torresmo.
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partes aos seus
escravos .Então,
eles resolveram
juntar estas partes
com o feijão e assim
nasceu a feijoada.

ORIGEM

MUNGUZÁ

É uma sobremesa

NOME: EMPERATRIZ ZAMBRANO

juninos na região

muito consumida
durante os festejos

Nordeste onde
recebe o nome de

INGREDIENTES


500g de milho



2,5 litros de água



4 xícaras (chá) de leite



1 lata de leite condensado



50g de coco ralado



1/2 xícara (chá) de açúcar

munguzá.
Em Minas Gerais é
chamada de piruruca
e no Rio de Janeiro é
canjiquinha.

MODO DE PREPARO
1. Deixe a canjica de milho de um dia para
o outro.
2. No dia seguinte, escorra o milho,
coloque-a na panela de pressão e
acrescente 2,5 litros de água.
3. Quando pegar pressão, abaixe o fogo e cozinhe por
30 minutos. Desligue o fogo e deixe a pressão sair
totalmente para depois abrir a panela.
* No Sudeste, há uma

4. Numa panela, coloque uma parte do milho cozido e
acrescente o leite, o leite condensado, o coco,
verifique se está doce e se necessário acrescente o
açúcar.
5. Deixe no fogo até os grãos ficarem bem macios e
encorpar um pouco o caldo.
6. Mexa de vez em quando para que não grude no
fundo da panela. Sirva quentinha ou gelada.
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versão com milho
verde chamado de

curau.

ORIGEM

COXINHA
NOME: CARLOS PORRAS

É uma receita
desenvolvida
durante a
industrialização de
São Paulo, para ser

INGREDIENTES












comercializado
como um substituto
mais barato e mais

4 tabletes de MAGGI® Caldo de Galinha
1 quilo de peito de frango
3 batatas médias (cerca de 500 g)
3 colheres (sopa) de óleo
1 cebola ralada
meia xícara (chá) de salsa picada
150 g de manteiga
5 xícaras (chá) de farinha de trigo
farinha de pão para empanar
4 ovos batidos
óleo para fritar

MODO DE PREPARO
Em uma panela, coloque 6 xícaras (chá) de água, 3 tabletes
de MAGGI Caldo, o peito de frango, as batatas e leve ao
fogo, mexendo até o caldo dissolver. Deixe cozinhar até ficar
macio. Esprema as batatas ainda quentes e reserve-as.
Reserve também o caldo do cozimento. Desfie o frango. Em
uma panela, aqueça o óleo e doure levemente a cebola.
Junte o frango desfiado, o MAGGI ao caldo restante e refogue
bem, mexendo sempre, até dissolver o caldo completamente
Acrescente a salsa, misture e deixe esfriar. Em uma panela
grande, coloque as batatas espremidas com o caldo do
cozimento e a manteiga e deixe levantar fervura. Junte a
farinha de trigo de uma só vez, mexendo vigorosamente, até
obter uma massa homogênea. Cozinhe por mais alguns
minutos, mexendo sempre até a massa estar bem cozida e
desgrudar do fundo da panela. Despeje sobre uma superfície
e sove a massa delicadamente até esfriar.
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durável as
tradicionais coxas
de galinha que eram
vendidas nas portas
das fabricas.
.

ORIGEM

COXINHA

É uma receita

NOME: CARLOS PORRAS

lancheira das de
industrialização

INGREDIENTES

“A coxinha é muito

desenvolvida
gostosa e é uma
durante
a
boa opção
para a

crianças.”
São
Paulo, para ser
comercializado
como um substituto

Montagem:

mais barato e mais
durável as
tradicionais coxas



Abra pequenas porções da massa na palma da mão
e recheie. Modele no formato de coxinhas, passe-as
pela farinha de pão, pelos ovos batidos e novamente
pela farinha de rosca. Frite-as em óleo quente,
escorra-as em papel toalha. Sirva.

Dicas:






Importante: o caldo do cozimento do frango deve ser
suficiente para 5 xícaras (chá). Caso falte, complete
com água para o preparo da massa.
Na organização de suas festas, procure equilibrar o
cardápio oferecendo sucos de frutas e aperitivos com
legumes e verduras, além de salgadinhos.
Dê preferência aos salgadinhos assados, pois, além
de mais práticos na hora de aquecer, são mais
saudáveis.

Congelamento:





Se desejar, congele as coxinhas já empanadas
porém sem estarem fritas. Embale, etiquete e leve ao
freezer por até 3 meses. Para descongelar, frite-as
em óleo quente.
Microondas:
Por não apresentar benefícios, não indicamos o
preparo desta receita em microondas.

de galinha que eram
vendidas nas portas
das fabricas.
.

ORIGEM

PICADINHO DE
CARNE
NOME: CONNIE QUENAYA
INGREDIENTES











500 g de miolo de alcatra
2 cenouras grandes
250 g de batata
1 l e ½ de agua
1 maço de alho poró
2 cebolas grandes
4 dentes de alho
100 ml de shoyu
¼ de maço de salsina
50 ml de azeite

MODO DE PREPARO
Caldo: Doure a cebola até caramelar e acrescente o alho poró.
Após dourar o alho poró, acrescente a cenoura e mantenha em
fogo alto até dourar. Coloque 1 L e ½ de água. Deixe
cozinhando em fogo baixo até reduzir pela metade - por
aproximadamente duas horas. Coe o caldo e acrescente os
100 ml de shoyu. Reserve o caldo.
Picadinho: Numa panela, doure o alho e a cebola picados.
Acrescente a carne cortada em pequenos cubos de
aproximadamente 1,5 cm. Doure a carne e coloque o caldo.
Deixe ferver por aproximadamente 30 minutos. Coloque as
batatas e as cenouras cruas, cortadas em cubos de 0,5 cm.
Cozinhe por mais 20 minutos, em média, até cozinhar as
batatas e as cenouras. Acrescente a salsinha e o azeite. Sirva
bem quente com arroz branco e farofa.
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É

um clássico da

boemia carioca dos
anos de 1950, mas
foi

adotado

paulistanos.

pelos

ORIGEM

BOLINHOS DE
ARROZ
NOME: KARINA ARISACA
INGREDIENTES










2 xícaras de chá de arroz cozido
1/2 xícara de chá de queijo ralado
1/2 xícara de chá de leite
2 colheres de sopa de cheiro verde picado
1 colher de sopa rasa de fermento em pó
1/2 xícara de chá de maisena (amido de milho)
1/2 xícara de chá de farinha de trigo
3 ovos
óleo

MODO DE PREPARO
1. Misture tudo muito bem
2. Frite as colheradas em óleo quente
deixando dourar de ambos os lados.
3. Escorra sobre papel absorvente.
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É

uma receita típica

brasileira, do estado
de Minas Gerais na
Região Sudeste.

