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Cozinha Show da Emater/RS-Ascar tem por objetivo valorizar e divulgar os
alimentos produzidos pelas agroindústrias familiares gaúchas.

Com o apoio do curso de Gastronomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA), as receitas elaboradas utilizam os produtos que estão à venda no
Pavilhão da Agricultura Familiar, possibilitando que o consumidor aprecie as receitas e
possa adquirir os ingredientes para posteriormente reproduzir a receita que mais lhe
agradou.
RAGU DE LINGUIÇA COLONIAL COM POLENTA
INGREDIENTES
RAGU DE LINGUIÇA
800 g de linguiça colonial
2 cebolas
1 cenoura
2 talos de aipo
Óleo ou azeite de oliva a gosto
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
1 taça de vinho tinto seco
600 g de tomates maduros (sem pele e sem sementes, cortados em cubos)
Alecrim, louro ou o tempero verde de sua preferência
Sal e pimenta a gosto
MODO DE PREPARO
Retire a pele da linguiça e faça pedaços pequenos.Descasque e corte a cebola em cubos pequenos.
Descasque e rale a cenoura (ou corte em cubos bem pequenos). Elimine as folhas e corte os talos de salsão
em cubos pequenos. Refogue com o óleo em fogo baixo.
Aumente o fogo, acrescente a linguiça e refogue bem. Acrescente o extrato de tomate e refogue.
Junte o vinho, ainda em fogo alto, e espere evaporar o álcool. Adicione os tomates e os temperos verdes.
Adicione água até cobrir os ingredientes. Após levantar fervura, baixe o fogo e cozinhe por pelo menos
1h30min. Acerte o sal e a pimenta depois de pronto.
INGREDIENTES
POLENTA COM MANTEIGA AMENDOADA
2,5 litros de água
Sal a gosto
500 g de farinha de milho
1 colher (sopa) de azeite de oliva
150 g de manteiga
MODO DE PREPARO
Colocar a água para ferver em uma panela larga, preferencialmente de fundo triplo ou panela de ferro.
Após levantar a fervura, acrescentar o sal.Adicionar a farinha de milho gradualmente, como se fosse uma
chuva. Adicionar o azeite de oliva (ele ajuda impedir a formação de grumos). Prosseguir com o cozimento

em fogo baixo, mexendo sempre, por aproximadamente uma hora.
Enquanto a polenta cozinha, coloque a manteiga para derreter em uma panela pequena em fogo médio.
Após derreter, mantenha a manteiga no fogo até que comecem a aparecer pontinhos dourados e liberar um
aroma amendoado.
Com a polenta já cozida, acrescente a manteiga derretida e mexa até homogeneizar.
Sirva a polenta acompanhada do ragu de linguiça colonial em uma travessa ou em pratos individuais.
BRUSCHETTA DE CEBOLA CARAMELIZADA COM CRISP DE COPA
INGREDIENTES
5 fatias de copa
8 fatias de pão
1 dente de alho
2 cebolas médias
1 colher (sopa) de manteiga
Manteiga para passar no pão
2 colheres (sopa) de shoyu
1 colher (sopa) de açúcar mascavo
MODO DE PREPARO
Cortar a copa em tiras ninhas e levar ao forno até ressecar e car crocante. Reserve.Passar manteiga nas
fatias do pão e levar a frigideira, já quente, até car dourado.
Cortar o dente de alho ao meio e esfregar em cada fatia de pão. Reserve.
Descascar e cortar as cebolas em rodelas médias/nas. Leve ao fogo uma frigideira com a manteiga e,
quando derreter, coloque as rodelas de cebola sem sobrepor. Deixe no fogo baixo por cerca de cinco a sete
minutos ou até a cebola car transparente.
Após o passo anterior, acrescente o shoyu e o açúcar mascavo e mexa para misturar os ingredientes e
separar os aros de cebola. Deixe no fogo baixo por mais cinco minutos.
Quando a cebola car bem macia e caramelada, desligar o fogo e montar a bruschetta.
Colocar as cebolas nas fatias de pão e o crisp de copa por cima.
ESCONDIDINHO DE AIPIM COM QUEIJO COLONIAL
INGREDIENTES
MASSA
1 kg de aipim cozido e passado pelo espremedor de batatas
1 caixinha de creme de leite
50 g de queijo parmesão/colonial ralado
1 ovo
Sal a gosto
RECHEIO
2 dentes de alho
1 cebola
500 g de charque/linguiça
5 colheres de extrato de tomate
Coentro a gosto
1 lata de dueto (milho e ervilha) – opcional
250 - 300 g de queijo colonial

MODO DE PREPARO
CREME DE AIPIM
Amasse o aipim cozido.Com o aipim ainda quente, acrescente o creme de leite, o queijo parmesão e o ovo.
Misture bem até formar um creme bem homogêneo.
RECHEIO
Em uma panela, doure o alho junto com a cebola.Acrescente a carne cozida e desada, refogando bem.
Coloque o extrato de tomate e o coentro. Apure um pouco.
Deixe o recheio sem muito molho.
MONTAGEM
Unte uma assadeira com óleo.Coloque uma camada do creme de aipim, em seguida o recheio de carne, o
queijo colonial e outra camada de creme.
Finalize polvilhando queijo colonial e queijo parmesão ralado.
Leve para gratinar por 15 minutos.
QUICHE DE BACON
INGREDIENTES
MASSA
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
Sal a gosto
½ xícara (chá) de manteiga gelada
1 ovo
3 colheres (sopa) de água gelada
RECHEIO
200 g de bacon em cubos
1 e ¼ xícara (chá) de creme de leite
4 ovos
Sal a gosto
Pimenta-do-reino preta a gosto
Noz-moscada a gosto
MODO DE PREPARO
Junte a farinha de trigo, o sal e a manteiga cortada em cubos, misture com a ponta dos dedos até obter uma
farofa.Acrescente o ovo e a água gelada, misture bem até que a massa que homogênea, forme uma bola e
envolva no lme plástico. Deixe na geladeira por no mínimo 30 minutos.
Abra a massa com um rolo até que ela que na e cubra toda a forma (que deve ter um fundo de 25 cm de
diâmetro), tire o excesso das bordas e com um garfo ou palito de dente, faça furos no fundo.
Forre a massa com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC até que ela que rme; retire o
papel e asse por mais cinco minutos. Reserve.
Em uma frigideira, frite o bacon até dourar. Deixe escorrer sobre papel toalha.
Numa tigela, misture o creme de leite, os quatro ovos, o sal, a pimenta e a noz-moscada.
Espalhe o bacon sobre a massa e cubra com a mistura de creme de leite e ovos.
Leve ao forno novamente (180ºC) até que o recheio que rme.
Espere esfriar um pouco, desenforme e sirva.

CROQUE MADAME COM SALAME E QUEIJO COLONIAL
INGREDIENTES
CROQUE
8 fatias de pão colonial
3 colheres de manteiga amolecida
1 colher (sopa) de mostarda (opcional)
16 fatias de salame (ou 150 g)
Queijo colonial ralado grosso (quanto mais, melhor)
4 ovos
MOLHO BECHAMEL
250 ml de leite
20 g de manteiga (2 colheres)
2 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
Sal, pimenta preta e noz-moscada a gosto
MODO DE PREPARO
MOLHO BECHAMEL
Em uma panela ou leiteira, esquente o leite em fogo baixo.Em outra panela, derreta a manteiga em fogo
bem baixo e adicione a farinha.
Mexa bem até car uma coloração um pouco dourada.
Adicione metade do leite (já quente) e misture vigorosamente para dissolver os grumos que se formarem;
depois, acrescente o restante do leite.
Tempere com sal, pimenta e noz moscada.
Deixe no fogo, mexendo de vez em quando, até atingir uma consistência um pouco mais viscosa e não tão
líquida.
Transra para uma vasilha, cubra com plástico lme e reserve.
MODO DE PREPARO
CROQUE MADAME
Pré-aqueça o forno em fogo médio.
Passe a manteiga em um dos lados do pão e toste cada fatia um pouco em uma frigideira quente.Em quatro
fatias, passe um pouco de mostarda.
MONTAGEM
Disponha essas quatro fatias em uma travessa para a montagem do sanduíche.
Sobre as fatias com mostarda, coloque quatro fatias de salame, uma camada bem na de molho bechamel,
queijo colonial ralado, mais um pouco de bechamel e a outra fatia de pão com a crosta de manteiga virada
para cima.
Cubra os sanduíches com bastante molho bechamel e queijo colonial.
Asse de 15 a 20 minutos sempre de olho, apenas para dourar a crosta.
Enquanto isso, frite quatro ovos, deixando a gema mole. Se a frigideira for grande, podem ser os quatro
juntos.
Sirva os sanduíches em pratos individuais e coloque o ovo por cima.

PÃO DE QUEIJO COM LINGUIÇA
INGREDIENTES
3 ovos
1 xícara de leite
1 xícara de óleo
3 xícaras de polvilho doce
1 xícara de parmesão ralado fresco (150 g)
150 g de linguiça picada
Sal a gosto
1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO
Pré-aqueça o forno a 180ºC por 20 minutos.Unte a forma (com furo no meio) apenas com óleo.
Bata no liquidicador os ovos, o leite, o óleo.
Em uma vasilha, misture aos poucos o polvilho, o queijo e a linguiça; a mistura líquida batida no
liquidicador.
Coloque o fermento e mexa devagar.
Asse em forno a 180°C por mais ou menos 30 minutos.
ESFIRRA DE RICOTA E NOZES
INGREDIENTES
MASSA
500 g farinha de trigo
7 g de fermento biológico seco
10 g de sal renado
50 g de açúcar
2 colheres de leite em pó
3 colheres de manteiga
1 ovo
180 ml de água (¾ de xícara)
RECHEIO
200 g de nozes
400 g de ricota
5 colheres de mel/melaço
MODO DE PREPARO
MASSA
Misture a farinha de trigo e o fermento biológico seco.Adicione os demais ingredientes secos e líquidos e
misturar bem.
Sove até alisar a massa.
Divida a massa em mais ou menos 20 bolinhas.
Coloque a massa para fermentar sobre uma assadeira polvilhada com farinha de trigo e com farinha de
milho (metade de cada farinha).
Deixe fermentar por 60 minutos aproximadamente.

RECHEIO
Pique as nozes e a ricota, misture com o mel.
Reserve.
MONTAGEM
Modele e recheie as esrras, asse no forno a 180°C por aproximadamente 15 minutos.
CREPE DE BANANA COM DOCE DE LEITE
INGREDIENTES
3 bananas maduras
1 ovo
½ xícara de leite
4 colheres (sopa) de açúcar
9 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento químico
Óleo para untar a frigideira
300 g de doce de leite
MODO DE PREPARO
Descasque as bananas e amasse-as em uma tigela.Adicione o ovo, o leite, o açúcar, a farinha e o fermento.
Misture todos os ingredientes até obter consistência.
Esquente uma frigideira e unte com um pouco de óleo. Despeje pequenas quantidades da massa na
frigideira até dourar, por aproximadamente dois minutos de cada lado.
Passe o doce de leite na metade do crepe e dobre na metade duas vezes, formando um triângulo.
PUDIM DE PÃO COM DOCE DE LEITE
INGREDIENTES
CARAMELO
1 xícara (chá) de açúcar
PUDIM
1 e ½ xícara de leite 600 g de doce de leite
4 pães médios amanhecidos
3 ovos
1 pitada de sal
MODO DE PREPARO
Em uma panela, coloque o açúcar e cozinhe até derreter e virar um caramelo. Transra o caramelo
imediatamente para uma forma de pudim e reserve.Em outra panela, aqueça o leite com o doce de leite até
começar a ferver.
Numa tábua, corte os pães em fatias. Transra para uma tigela grande e regue com a mistura de leite e doce
de leite ainda quente. Deixe descansar por 15 minutos.
Em um liquidicador, adicione os ovos, os pães regados com a mistura de leite e doce de leite, leite e sal.
Bata até car homogêneo.
Transra a mistura para uma forma de pudim. Asse o pudim em banho-maria em forno pré-aquecido a
180°C por aproximadamente uma hora ou até rmar.
Espere esfriar e transra para a geladeira por oito horas antes de servir.

CARTOLA
INGREDIENTES
Açúcar a gosto
Canela a gosto
1 unidade de banana prata
50 g manteiga sem sal
1 fatia grossa de queijo colonial (aproximadamente 200 g)
MODO DE PREPARO
Misture o açúcar e a canela. Corte a banana em três fatias no sentido do comprimento.
Frite as fatias de banana na manteiga, até que quem douradas.
Na mesma frigideira, grelhe o queijo até que doure.
Em um prato, coloque a banana e o queijo por cima, ainda quentes.
Polvilhe a mistura de açúcar com canela.
Sirva ainda quente.
SUFLÊ DE GOIABADA COM CREME DE QUEIJO
INGREDIENTES
3 claras
220 g de goiabada pastosa
100 ml leite
100 g de queijo cremoso
MODO DE PREPARO
Bata as claras na batedeira.
Quando começarem a ganhar volume, continue batendo até formar picos duros.
Aos poucos, adicione a goiabada e misture bem.
Se quiser usar goiabada tipo cascão, derreta no fogo com um pouco de água até dar o ponto – deve
car bem cremosa e rme.
Em uma forma redonda levemente untada, coloque a mistura e leve ao forno a 180°C por 20 minutos.
Enquanto isso, misture o leite com queijo cremoso.
Retire o suê do forno e sirva imediatamente.
MOUSSE DE MARACUJÁ
INGREDIENTES
Polpa de três maracujás
½ xícara de água
1 caixinha de creme de leite
1 lata de leite condensado
½ pacotinho (6 g) de gelatina em pó sem sabor
MODO DE PREPADO
Corte os maracujás ao meio e, com uma colher, retire a polpa. Coloque a polpa em uma tigela; reserve
um pouco para a decoração.
Coloque a polpa no liquidicador com a água e bata bem.

Passe o suco por uma peneira e descarte as sementes.
Lave o liquidicador para retirar os restos de sementes.
Bata o suco peneirado no liquidicador, juntando o creme de leite e o leite condensado.
Em um pote pequeno, misture a gelatina com uma colher (sopa) de água e leve ao micro-ondas por 15
segundos.
Coloque a gelatina hidratada no liquidicador e bata bem até obter um creme liso. Leve à geladeira
por uma hora.
Após rmar, decore com a polpa reservada e bom apetite!
CAROLINA DE ERVA-MATE E CREME DE BUTIÁ
INGREDIENTES
·500 ml de água
·1 xícara (chá) de manteiga à temperatura ambiente
·½colher (sopa) de sal
·2 e 1/3 xícaras (chá) de farinha de trigo
·4 colheres (sopa) de erva-mate na peneirada
·8 ovos
·Manteiga para untar
·Leite morno para pincelar
RECHEIO
2 xícaras (chá) de leite
1 lata de leite condensado
2 gemas
½ xícara (chá) de polpa de butiá
4 colheres (sopa) de maisena
MODO DE PREPARO
Em uma panela, ferva a água com a manteiga e o sal. Assim que levantar fervura, adicione a farinha e
a erva-mate de uma só vez e continue mexendo com uma colher até formar uma massa que desgrude
das paredes e do fundo da panela. Tire do fogo e com uma colher ou na batedeira (com o a pá de
leque) bata a massa para esfriar um pouco. Junte os ovos, um a um, misturando a cada adição.
Em seguida, coloque a massa no saco de confeitar com o bico liso e faça o formato desejado em uma
assadeira untada e forrada com papel-manteiga. Pincele com leite morno e leve ao forno pré-aquecido
a 180°C, por oito minutos ou até crescerem. Retire do forno e reserve.
Em uma panela, coloque o leite, o leite condensado e a polpa de butiá, a gema e a maisena. Misture
para dissolver. Leve ao fogo médio e mexa até engrossar. Desligue e deixe esfriar.
Coloque em um saco de confeitar com bico liso pequeno para facilitar o trabalho. Com a ajuda de uma
tesoura limpa, abra as massas pelas laterais e recheie.
CHEESECAKE DE IOGURTE E GELEIA DE MORANGO
INGREDIENTES
Para a massa
150 g de biscoito
80 g de manteiga
80 g de açúcar

RECHEIO
200 g de açúcar
200 g de iogurte natural
150 g de ricota
100 g de nata
10 g de gelatina sem sabor
½ limão
Para a cobertura
200 g de geleia de morango
MODO DE PREPARO
Para preparar a massa, triture os biscoitos no processador até obter uma farinha na. Incorpore a manteiga
em temperatura ambiente e o açúcar à farinha de biscoito até formar uma farofa na.
Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com essa massa. Leve ao forno a 180°C por
cerca de 10 minutos, só para rmar a massa. Deixar esfriar bem.
Bata no liquidicador o açúcar, o iogurte, a nata, a ricota e o suco de meio limão. Em recipiente separado,
dissolva a gelatina com um pouco de água morna e acrescente à mistura do liquidicador.
Coloque a mistura sobre a massa e deixe em geladeira por três horas.
Desenforme a cheesecake e cubra com a geleia de morango.
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