


Em uma panela aqueça o óleo. Acrescente o bacon, 
a costelinha de porco, o alecrim, o tomilho, o sal, 
a pimenta e a páprica defumada. Frite tudo por 
aproximadamente 10 minutos.
Adicione o alho e a cebola e deixe dourar cerca 
de 20 minutos. Após retire os ramos do tomilho 
e do alecrim.

Em seguida acrescente a quirera de milho e mexa 
bem. Adicione água suficiente para cobrir a quirera. 
Adicione água conforme a preparação for secando.

Tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em 
fogo médio, por aproximadamente 35 minutos ou 
até que o grão esteja macio. Se estiver cozinhando 
no fogão a lenha controle o fogo, para que 
não fique muito alto.

Não esqueça de mexer de vez em quando, para 
que não grude no fundo da panela.

Quando a quirera estiver na textura desejada 
acrescente o tempero verde.

Sirva e se delicie.

INGREDIENTES: 
300g de costela de porco (picada)

250g de bacon (em cubos)

2 cebolas picadas

5 dentes de alho

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

3 xícaras de quirera de milho

1/2 maço de cebolinha e salsinha verde 

(picadas)

1 colher de páprica defumada

1/4 de xícara de óleo de soja

Sal e pimenta do reino preta a gosto

Água quente

6 porções/1h10min

MODO 
DE PREPARO:

Anderson 
Lucas Pauletti
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QUIRERA
NA PANELA DE BARRO

Em uma panela aqueça o óleo. Acrescente o bacon, 
a costelinha de porco, o alecrim, o tomilho, o sal, 
a pimenta e a páprica defumada. Frite tudo por 
aproximadamente 10 minutos.
Adicione o alho e a cebola e deixe dourar cerca 
de 20 minutos. Após retire os ramos do tomilho 
e do alecrim.

Em seguida acrescente a quirera de milho e mexa 
bem. Adicione água suficiente para cobrir a quirera. 
Adicione água conforme a preparação for secando.

Tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em 
fogo médio, por aproximadamente 35 minutos ou 
até que o grão esteja macio. Se estiver cozinhando 
no fogão a lenha controle o fogo, para que 
não fique muito alto.

Não esqueça de mexer de vez em quando, para 
que não grude no fundo da panela.

Quando a quirera estiver na textura desejada 
acrescente o tempero verde.

Sirva e se delicie.

INGREDIENTES: 
300g de costela de porco (picada)

250g de bacon (em cubos)

2 cebolas picadas

5 dentes de alho

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

3 xícaras de quirera de milho

1/2 maço de cebolinha e salsinha verde 

(picadas)

1 colher de páprica defumada

1/4 de xícara de óleo de soja

Sal e pimenta do reino preta a gosto

Água quente

6 porções/1h10min

MODO 
DE PREPARO:

Anderson 
Lucas Pauletti
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QUIRERA
NA PANELA DE BARRO



INGREDIENTES: 
1 kg de matambre

20g de sal

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

4 dentes de alho

1 cebola média

1 pimentão vermelho médio

300g de lombo de porco

Cheiro verde a gosto

1 barbante

6 porções/12h

Abrir o matambre sobre uma mesa e polvilhar 
com o sal. Aquecer a manteiga até derreter 
e passar por toda a manta do matambre. 
Picar bem o alho, a cebola e o pimentão e espalhar, 
nessa ordem, pela carne. Cortar o lombo de porco 
em lâminas e espalhar sobre a manta. Finalizar 
com o cheiro verde.

Enrolar o matambre, de modo que fique bem preso, 
prender bem o barbante em uma das pontas 
e passar até a outra ponta. Fazer novamente um 
nó bem firme.

Colocar o matambre em um espeto fino. Levar para 
a brasa longe do fogo cerca de 30cm. Deixar por 11h, 
virando a cada 1h. Após esse tempo, aproxime 
o matambre da brasa por 1h, apenas para dourar. 

Sugestão: 
Sirva com batatas rústicas, 
para acompanhar.

MODO 
DE PREPARO:

Assis 
Maurício Nogueira
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MATAMBRE
CAMPEIRO 12h



Cristian
Rafael Andreis
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MODO DE PREPARO: 
Caldo
Em uma panela coloque uma cebola, a cenoura e 
o salsão cortados em pedaços médios. Aqueça com 
óleo e adicione água fria. Deixe em fogo baixo por 
40 minutos.

Carreteiro
Refogue uma cebola e um dente de alho até dourar, 
adicione o charque picado e refogue, coloque o arroz 
e adicione o caldo, coado, até cobrir o arroz, mexa 
de vez em quando para não queimar no fundo. 
Caso necessário adicione mais caldo e ajuste com 
sal e pimenta a gosto.

Molho de Bergamota
Esprema o suco das bergamotas e reserve. Em uma panela doure uma 
cebola e um dente de alho bem picados, adicione o açúcar e mexa até 
derreter, despeje o suco das bergamotas na panela e desligue o fogo. 
Deixe esfriar um pouco e bata todos os ingredientes da panela, em um 
liquidificador. 
Retorne o líquido na panela e engrosse com o amido de milho. Ajuste 
o sal, pimenta e o açúcar a gosto.

Tempere a costela de porco com sal e pimenta e leve para assar por 
aproximadamente 45 minutos, em temperatura de 180ºC. Sirva o 
carreteiro e a carne de porco. 

Regue a costela com o molho de bergamota.

INGREDIENTES: 
3 cebolas

1 cenoura

2 dentes de alho

1 talo de salsão

10 bergamotas

20g de açúcar

10g de amido de milho

1kg de costela de porco

300g de charque dessalgado

250g de arroz para carreteiro

50g de erva-mate

4 a 6 porções/1h30

CARRETEIRO 
DE CHARQUE
COM ERVA-MATE E PORCO COM BERGAMOTA



Na panela de pressão
Coloque a cebola picada, o alho, a costela em 
pedaços, o extrato de tomate, o shoyu, os tomates 
e a cerveja preta. Deixar por aproximadamente 
20 minutos, na pressão. Abra a panela, ajuste
o sal, adiciona o leite de coco e coloque de 
volta na pressão por mais 20 minutos.

Farofa 
Coloque em uma panela a manteiga, a cebola, 
o alho, o pimentão e a farinha de mandioca, depois 

de dourar desligue o fogo e adicione a erva-mate, 
o sal, a pimenta e as raspas de limão.

Para a mandioca, já cozida, corte em pedaços e frite. 

MODO 
DE PREPARO:

Diogo
Horácio Almeida
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3 porções/1h15

VACA
DESATOLADA
COM FAROFA DE ERVA-MATE

INGREDIENTES: 
1kg de costela de gado

2 cebolas
2 tomates

1 dente de alho
1 pimentão vermelho

100g de manteiga
1 colher de sopa de extrato de tomate

4 colheres de shoyu
350ml de cerveja preta
200ml de leite de coco

1 limão
2 colheres de erva mate

2 xícaras de farinha de mandioca
1 maço de salsinha

300g de mandioca cozida
1 litro de óleo

Sal e pimenta a gosto



Guilherme
Ferro Ramos
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 MAIONESE DE ALHO
1 xícara de leite (gelado)

3 ovos cozidos
1 dente de alho

1 colher de mostarda amarela
1 pitada de sal

250ml de azeite

RECHEIO
1 pimentão verde

1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo

1 cebola picada
1,4 kg de costela desossada

100g de presunto magro
100g de queijo mussarela

100g de bacon
Pão baguete ou ciabatta
2 tomates sem sementes

4 ovos
1 pé de alface americana

4 batatas inglesas

4 porções/2h

TCHÊVITO
COM MIX DE PIMENTÕES
COM MIX DE PIMENTÕES

INGREDIENTES:

Guilherme
Ferro Ramos

Maionese de alho
Bata o ovo juntamente com o leite no liquidificador, 
adicione o alho, a mostarda e um pouquinho de 
azeite.  Siga batendo e acrescentando o azeite aos 
poucos, até ficar com uma consistência firme. 
Adicione o sal e reserve.

Recheio
Pique os pimentões em fatias, a cebola em cubinhos 
e os tomates picados sem sementes, refogue tudo 
em uma panela com um fio de azeite. Adicione sal 
e pimenta a gosto. Reserve.

Corte o bacon em cubos e frite, não deixar muito 
crocante. Prepare os escalopes de costela e tempere 
com sal e pimenta. Leve ao fogo até ficar ao ponto. 
Frite os ovos. Aqueça o presunto e o queijo, até 
derreter o queijo.

Acompanhamento
Lave e cozinhe as batatas na água, com casca. 
Corte grosseiramente e posicione numa assadeira. 
Tempere com sal e páprica. Leve ao forno por 25 
minutos, em temperatura de 180ºC.

Montagem
Abra a baguete, adicione a maionese em ambos 
os lados, corte os escalopes em tiras cobrindo toda 
a extensão do pão. Acrescente o presunto, queijo 
e o ovo. Finalize com o mix de pimentões, o bacon 
e a alface picada.

MODO 
DE PREPARO:



INGREDIENTES: 
500g de alcatra em cubos

200g de lombo de porco em cubos
300g de peito de frango em cubos

200g linguiça calabresa
300g linguiça de pernil

300g de bacon em cubos
2 cebolas

2 tomates sem sementes em cubos
2 pimentões vermelhos cortados em cubos

2 pimentões amarelos cortados em cubos
1 pimentão verde cortado em cubos

250g de pinhão

TEMPEROS:  
4 dentes de alho picados, sal, orégano, 

alecrim, pimenta, salsa, cebolinha verde e 
pimenta do reino, tudo a gosto.

Em uma panela de ferro, disco de arado, tacho ou 
frigideira grande, frite o bacon. Reserve. 
Na gordura do bacon, frite, aos poucos, a linguiça 
calabresa e a linguiça de pernil de porco. Reserve. 

Ainda na mesma panela, frite os cubos de carne, o 
lombo e os cubos de peito de frango, um de cada 
vez. Reserve.
Enquanto isso, cozinhe o pinhão em panela de 
pressão por cerca de 40minutos. 
Descasque o pinhão. 
Na panela onde foram cozidas as carnes, refogue 
a cebola em pedaços. Junte o tomate e deixe formar 
um molho. Acrescente os pimentões. Coloque todos 
os ingredientes de volta no tacho, incluindo os 
pinhões. Misture e confira os temperos. 
Decore com salsa e cebolinha verde.

Sugestão: sirva com arroz branco e pão cacetinho

MODO 
DE PREPARO:

Jorge 
Luis Ferro 
de Guimarães
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10 porções/55min

ENTREVERO



INGREDIENTES: 

1 peça de capa de coxão ou 
vazio do coxão

1/2 lata de molho de tomate 
(preferencialmente caseiro)

100g de mussarela
100g de bacon

70g de azeitonas sem caroço
100g de gorgonzola
80g de tomate seco

1 maço de rúcula fresca
Sal fino a gosto
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Josiano
Santos da Silva

Tirar apenas o excesso de gordura da carne, sem 
remover a gordura por completo. Após, prepare um 
braseiro médio. Passe o sal apenas em um lado da 
carne e coloque ela na grelha.

IMPORTANTE:
Primeiramente, assar o lado que não foi salgado, em 
uma distância média de uns 45 centímetros de altura, 
por mais ou menos uns 20 minutos. É importante 
controlar a troca da coloração da carne, conforme 
ela for assando.

Passados os 20 minutos, retire a carne para salgar 
o outro lado. Coloque ela novamente por no máximo 
12 minutos. Após, retire novamente do fogo para 
colocar uma camada espessa do molho de tomate.

Montagem da cobertura da carne
Primeiramente com o queijo mussarela, depois com 
o bacon fritinho, as azeitonas, gorgonzola, folhas de 
rúcula e por fim tomate seco.

Após a montagem com todos os ingredientes, 
coloque a carne novamente no fogo, por 
aproximadamente 15 minutos, sem virar 
novamente a grelha.

E está pronto! É só servir e fazer a alegria 
da família e/ou amigos.

MODO 
DE PREPARO:

3 porções/45min

COXÃO
GAUCHESCO



Panela no fogo
Deixa “azulá” o fundo de quente, coloque a banha 
e sapeque a carne até selar todos os lados. Reserve

Mantenha a gordura na panela e coloque a cebola 
para dourar junto com o sapeco da carne, coloca um 
meio copo de água, para soltar um caldinho. Quando 
estiver douradinha, coloque o tomate e traga a carne 
de volta para a panela, assim ela não fica seca.

Quando estiver estralando de fritura, coloque o alho 
e mais um pouquinho de água. Nesse momento 
acrescente um pouquinho de sal e pimenta e deixe 
fritar por um instante. Acrescente o arroz e misture 
para que incorpore com a carne e o molho na panela, 
cubra com água fervendo, corrija o sal e deixe 
cozinhar em panela fechada por aproximadamente 
10 minutos em fogo alto. 

Depois com a panela meio tampada, cozinhe por 
mais uns 10 minutos, mas cuidado (!), não deixe 
secar para não queimar no fundo.

Cozinhe os ovos em uma caneca por 10 minutos, 
depois de frios descasque e reserve.

Sirva o carreteiro do Tio Hugo sobre uma cama de 
ovos triturados, use salsa para decorar.

Para os amantes de especiarias pode ser 
acompanhado de salsa fresca picada, queijo ralado 
e até uma colherada de crem (raiz forte). 
Lamba os beiços!

INGREDIENTES: 
500g de carne cortada em cubos 

médios 

1 cebola média picada 

1 tomate médio picado

2 dentes de alho picados 

220g de arroz 

1 colher de banha de porco 

2 ovos cozidos 

TEMPEROS: 

Salsa, sal e pimenta a gosto

4 porções/50min

Leonardo 
Theodoro Hesse   
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CARRETEIRO
DO TIO HUGO

MODO DE PREPARO: 



Júlio
Cesar Ruaro

10 porções/2h

PAELLA
RIO-GRANDENSE

Frite o alho, a cebola e acrescente as carnes de 
acordo com o tempo de cozimento de cada uma. 
Após cozidas, adicione os temperos. Acrescente os 
tomates e deixe cozinhar até reduzir o líquido. 
Adicione o arroz e deixe fritar. Acrescente a água e o 
vinho, quando começar a ferver adicione o sal a 
gosto. Se necessário, acrescente mais água durante 
cozimento. 
Deixe cozinhar e mexa quando necessário, para não 
queimar no centro do disco.

MODO 
DE PREPARO:

INGREDIENTES: 
2 cebolas médias
6 dentes de alho

500g de coração galinha
500g de peito frango
600g de carne gado

500g de carne porco
1 linguiça fresca

1 linguiça calabresa
4 linguiças finas defumadas

100g de bacon
4 tomates

Azeite
Sal

5 xícaras de arroz parboilizado
3 xícaras de vinho branco seco

7 xícaras de água quente

TEMPEROS:
 salsinha e pimenta do reino 

preta a gosto 
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Luis 
Ricardo Castro
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Carne

Salgue a maminha e faça entre 5 a 6 cortes na carne, 
mas sem atravessar por completo. Passe a mostarda 
nos cortes e recheie com o bacon e o queijo cheddar. 
Enrole no papel alumínio e coloque no forno. 
Enquanto assa prepare o molho.

Molho
Derreta a margarina com o alho e a salsinha.

Após mais ou menos 1h, retire o papel alumínio
 e despeje o molho por cima da carne. Leve ao fogo 
por até 15 minutos, para dourar.
Está pronto Maminha Recheada!

MODO 
DE PREPARO:

INGREDIENTES: 
Bacon

Queijo cheddar

Sal

Alho

Mostarda

Salsinha picada

Papel alumínio

1colher de margarina bem cheia

1 dente de alho picado bem fino 

Salsinha picada

4 porções/1h30min

MAMINHA
RECHEADA
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Corte as carnes, frite o bacon e a linguiça e reserve. 
Na mesma gordura frite a carne de porco, refogue 
a cebola e o alho com a banha. Em seguida acres-
cente o tomate, o pimentão e misture com todas as 
carnes fritas. Escalde a quirera na água bem quente, 
escorra e reserve.

Em uma panela de ferro junte as carnes, a quirera 
e os temperos restantes com 5 xícaras água quente. 
Espere ferver para acertar sal e finalize o cozimento 
em fogo brando.

MODO 
DE PREPARO:

INGREDIENTES: 
300g de costela de porco (picada)

250g de bacon (em cubos)

2 cebolas picadas

5 dentes de alho

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

3 xícaras de quirera de milho

1/2 maço de cebolinha e salsinha verde 

(picadas)

1 colher de páprica defumada

1/4 de xícara de óleo de soja

Sal e pimenta do reino preta a gosto

Água quente

Nádia 
Geittens de Ávila

QUIRERA
TROPEIRA À MINHA MODA
6 porções/1h
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MODO 
DE PREPARO:

Roger 
Borges Monteiro

MODO 
DE PREPARO:

Preparo da costela

Primeiramente limpe a peça de carne removendo as 
gorduras e impurezas. Depois em um recipiente 
coloque a costela temperada com sal fino e pimenta. 
Cubra com a cerveja. Deixe marinando por aproxi-
madamente duas horas. Após, enrole no papel 
alumínio (importante selar bem utilizando o rolo 
inteiro para não queimar a carne) e coloque para 
assar dentro do braseiro. Após 1h de cozimento, vire 
a carne e deixe por mais 1h. 

Remova o papel alumínio e acrescente a madeira 
frutífera na brasa para defumação da peça. Deixe ela 
defumar por alguns minutos na grelha em uma 
distância alta do braseiro.

Corte em pedaços grandes sem remover os ossos. 
Reserve.

   

COSTCHÊPÃO
COSTELÃO NO PÃO

INGREDIENTES: 
6 pães tipo cervejinha

100g de manteiga

 Molho Eespecial
200g de maionese

2 colheres Relish (conserva agridoce pepino)
1 colher de vinagre de maçã

1 colher de ketchup
Páprica e sal a gosto

Molho Cheddar
1 caixa de creme de leite

150g de queijo cheddar fatiado
Pimenta a gosto

Cebolas Caramelizadas:
1 cebola grande cortada em rodelas

4 colheres de açúcar
4 colheres de molho shoyu

1/2 xícara de água





   

COSTCHÊPÃO
COSTELÃO NO PÃO

Molho Especial
Em um liquidificador, comece triturando a relish e
a maionese. Após acrescente o vinagre e o ketchup. 
Finalize com a páprica e o sal.

Molho Cheddar
Em uma panela, coloque o creme de leite em fogo 
baixo. Adicione aos poucos o queijo cheddar sem 
parar de mexer, para não grudar no fundo. Finalize 
com pimenta do reino.

CebolasCaramelizadas
Em uma panela, adicione as cebolas cortadas em 
rodelas e o açúcar. Em fogo alto, acrescente a água 
e o shoyu e mexa até ficar dourada, com uma 
consistência caramelizada, por aproximadamente 
15 minutos.

MONTANDO 
O PRATO

Corte o pão cervejinha ao meio. Passe uma camada fina 
de manteiga nas duas partes internas. Em uma grelha, 
sele somente o lado interno do pão, por aproximadamente 
dois minutos. Após essa etapa, coloque a parte de baixo 
do pão como base. Adicione uma colher grande de molho 
especial. Espalhe por toda a superfície do pão.

Após acrescente a carne com o osso. 
Na sequência cubra a carne com molho cheddar. 
Acrescente as cebolas caramelizadas e finalize com 
a outra parte do pão. Remova o osso e utilize-o para 
unir todas as partes do prato.

Bom apetite!t


