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saboRes do PoRto

Pela primeira vez, os empreendedores dos Morro da Providência e 
do Morro do Pinto promovem um grande Festival de Gastronomia e 
Cultura na Zona Portuária!

Nos dias 24 e 25 de novembro, você e sua familia estão convidados 
para participar do nosso festival, visitando nossos estabelecimentos e 
conhecendo nossa gastronomia! Teremos um mapa para guiá-los nesse 
saboroso percurso.

Sem contar a grande festa com shows, da premiação do festival, no 
dia 1 de Dezembro, na Vila Olímpica do Gamboa - Rua União, s/n – 
Gamboa.
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acaRajé do ciRcuito da 
HeRança afRicana

Sônia Baiana

Ingredientes para o 
acarajé

•	 Feijão fradinho
•	 Cebola triturada no 

liquidificador com o 
mínimo de água possível de 
preferência usar a própria 
água da cebola)

•	 1 cebola pequena
•	 2 litros de azeite de dendê

Ingredientes para o 
vatapá

•	 Pães amanhecidos 
(dormidos)

•	 200ml de leite de côco
•	 1/2 xícara de chá de 

amendoim torrado e sem 
pele

•	 1/2 xícara de chá de 
castanha de cajú torrada

•	 1 colher de sopa de 
gengibre ralada

•	 2 cebolas grandes

•	 1 tomate
•	 1 xícara de chá de coentro
•	 1 copo americano de azeite 

de dendê
•	 1/2kg de camarões secos ou 

defumados (se não tiver usa 
o fresco)

•	 sal a gosto 

Ingredientes para o 
carurú 

•	 1kg de quiabo
•	 1/2 xícara de chá de 

amendoim torrado e sem 
pele

•	 1/2 xícara de chá de 
castanha de caju torrada

•	 1 colher de gengibre ralada
•	 2 cebolas grandes
•	 1 tomate
•	 1 xícara de chá de coentro
•	 1 copo anericano de azeite 

de dendê
•	 1/2 k de camarões secos ou 

defumados ( se não tiver usa 
o fresco depois de refogado)
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acaRajé do ciRcuito da 
HeRança afRicana

Sônia Baiana

Modo de preparo do acarajé

•	 Coloque o feijão, préviamente quebrado, de molho por duas horas. Depois 
lave bastante até retirar toda casca e olho. Depois de escorrido, passe no 
moedor ou processador aos poucos (não se acrescenta água para moer).

•	 Depois coloque a massa já processada ou moida numa panela e junte 
a cebola batida e o sal a gosto. Bata bastante revolvendo a massa de 
baixo para cima para arejá-la e deixá-la bem  eve, e formar uma massa 
totalmente homogênea.

•	 Em seguida, despeije o dendê num tacho, deixe aquecer bastante, coloque 
uma cebola pequena inteira (evita queimar que o azeite se queime). Modele 
os acarajés na colher de pau com ajuda de uma colher comum ou com 
uma colher tipo concha rasa( a depender do tamanho do acarajé que 
queira fazer) e frite no óleo de dendê. Mergulhe a colher na água, cada vez 
que for modelar a massa. 

•	 Vire e frite por igual. (A massa tem que ser batida com colher de pau). 

Modo de preparo do vatapá

•	 Ponha os pães de molho no leite de côco.
•	 Bata no liquidificador os ingredientes, em seguida coloque os pães e triture 

junte com os ingredientes. 
•	 Se optar pelos camarões frescos, refoque-os antes de usá-los. 
•	 A mistura que fora triturada, coloque-a dentro de uma panela regue com 

o azeite de dendê e mexa com uma colher de pau e deixe cozinhar até 
desgrudar da panela sem parar de mexer. 

•	 Quando tiver quase pronto joque os camarões dentro da panela e continue 
mexendo até desgrudar da panela. 
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acaRajé do ciRcuito da 
HeRança afRicana

Sônia Baiana

Modo de preparo do carurú

•	 Corta-se os quiabos, bem picadinhos
•	 Bate no liquidificador todos os ingredientes, exceto os camarões e o dendê
•	 Coloque o quiabo cortado dentro de uma panela, joque o dendê e mexa 

com uma colher de pau, quando tiver quase cozido joque os camarões e 
deixe mais 10 minutos no fogo. 

Molho de camarão (recheio final do acarajé)

•	 2Kg de camarões secos ou defumados (se não tiver usa o fresco);
•	 Se os camarões forem secos ou defumados, é recomendável, deixá-los de 

molho pelo menos 1 hora antes usá-los, para minimizar o efeito do sal, 
inclusive nas receitas do vatapá e do carurú;

•	 Coloque numa panela cebola picada nom óleo de dendê previamente 
aquecido, em seguida os camarões e acrescente 1 xícara de coentro picado, 
mexa por 15 minutos e estará pronto;

•	 Sirva o acarajé frito na hora, abre ele no meio e coloca os recheios e 
pimenta se quiser.
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acaRajete Love
Pequenas PoRçoes de amoR

Vera Baiana

Ingredientes

•	 1Kg de feijão fradinho
•	 1 Pedaço de chocolate de 

aproximadamente 7cm
•	 Pimenta bem forte
•	 1 Cebola (50g)
•	 Sal á gosto
•	 Dendê para fritar

Modo de preparo

•	 Quebrar o feijão em moinho de cereal em mais ou menos 4 partes; 
•	 Deixar o feijão de molho por umas 5h em local fresco ou geladeira; 
•	 Lavar muitas vezes até que todo olhinho preto do feijão saia;
•	 Escorra bem em uma peneira;
•	 Passe novamente pelo moinho na engrenagem fina;
•	 Tempere com sal a gosto e com a cebola ralada;
•	 Passe a barrinha de chocolate numa pimenta bem forte;
•	 Modele os bolinhos com uma colher de pau e coloque a barrinha 

de chocolate;
•	 Frite no dendê;
•	 Deixe escorrer e delicie essa pequena porção de amor.
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boLinHo de bacaLHau do veto

Everton Santana

Ingredientes

•	 1Kg de bacalhau
•	 1Kg de batata rosa
•	 1 Ovo
•	 5 Colheres de sopa de azeite

•	 Salsinha e tempero a gosto.

Modo de preparo

•	 Coloque o bacalhau de molho de véspera e vá trocando a 
água;

•	 Escalde o bacalhau;
•	 Desfie o bacalhau e tire todas as espinhas;
•	 Na última água em que o bacalhau ficou de molho, cozinhe 

as batatas;
•	 Misture a batata no bacalhau amassando e misturando bastante;
•	 Coloque o restante dos ingredientes e amasse bem;
•	 Faça os bolinhos;
•	 Frite em óleo quente;
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jabá com jeRimum na massa

Rosana Damasceno 

Ingredientes

•	 Uma massa de lasanha
•	 1,5kg de carne seca
•	 2kg de abóbora
•	 500g de queijo muçarela
•	 Molho branco
•	 200g de queijo parmesão
•	 2 tomates

•	 2 pimentões
•	 2 cebolas
•	 Coentro
•	 Salsa com cebolinha
•	 300g de azeitona fatiada
•	 4 dentes de alho
•	 4 colheres de azeite

Modo de preparo

•	 Pré-cozer a massa da lasanha;
•	 Cozinhar e desfiar a carne seca;
•	 Cozinhar a abóbora e fazer o purê;
•	 Dourar a cebola e o alho no azeite, depois acrescentar o resto do 

tempero;

Montagem da lasanha

•	 Untar o tabuleiro com azeite , colocar uma camada de lasanha pré 
cozida;

•	 Em seguida uma camada de purê, uma camada de carne seca 
desfiada com molho, até finalizar todo o material;

•	 Na ultima camada, colocar muçarela e por fim o molho branco. 
•	 Para o queijo parmesão.
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Peixada à bRasiLeiRa

Ana Maria dos Santos

Ingredientes para o 
tempero do peixe

•	 2 peixes vermelhos (médio)
•	 200g de camarão (cinza c/ 

casca)
•	 3 limões (espremidos)
•	 4 dentes de alho 

(amassados)
•	 2 colheres de shoyo 

(tempero p/ peixe)
•	 Sal á gosto
•	 Pimenta preta
•	 Cominho á gosto
•	 Xícara de azeite extra-virgem
•	 1 garrafa de leite de coco

Ingredientes para o 
acompanhamento da 
peixada:

•	 1 cenoura (cortada em 
forma de palitos)

•	 1 batata (cortada em forma 
de palitos) 

•	 1 chuchu (cortado em forma 
de palitos)

•	 2 maxixes (cortados em 
forma de palitos)

•	 2 abobrinhas (cortadas em 
forma de palitos)

•	 2 brócolis americanos 
(cortados em forma de 
palitos)

•	 1 couve-flor (cortado em 
forma de palitos pequena)

•	 1 cubo de caldo knorr de 
legumes

Ingredientes p/o molho

•	 3 colheres de extrato de 
tomate ( colher de chá)

•	 1 tomate picado
•	 1 cebola picada
•	 1 pimentão picado
•	 1 dentes de alho
•	 3 galhos de coentro (fresco)
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Modo de preparo

•	 Refogue em uma panela pequena os dentes de alho;
•	 Amassados com duas colheres de óleo por cerca de cinco minutos;
•	 Coloque 200ml de água e deixe ferver por cerca de mais 

cinco minutos;
•	 Logo após coloque o peixe já temperado com todos os temperos já 

cozidos, e o mexilhão;
•	 Deixe cozer por cerca de trinta minutos;
•	 Coloque o leite de coco, deixe ferver por cerca de dois minutos;
•	 Desligue o fogo;
•	 Acrescente os legumes já cozidos no mesmo recipienteque o peixe;
•	 Frite os camarões com azeite e decore o recipiente ao qual o peixe 

será servido, juntamente com as folhas de alface nas bordas e os 
galhos de coentro.

Acompanhe se preferir com um belo arroz branco!

Peixada à bRasiLeiRa

11. Ana Maria dos Santos 
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Pizza do maRceLo

Marcelo Silva

Ingredientes 

•	 1kg de farinha de trigo
•	 50g de margarina
•	 50g de açúcar
•	 10g de sal ou uma colher de chá
•	 100g de fermento biológico
•	 2 ovos
•	 250ml de agua

Modo de preparo

•	 Coloque o trigo numa bacia;
•	 Adcione os ingredientes;
•	 Junte a massa;
•	 Bata até ficar homogenêa;
•	 Deixe a massa descansar por meia hora;
•	 Polvilhe a mesa com farinha de trigo e estique a massa;
•	 Coloque em forma redonda;
•	 Pré-aqueça por 5 min no forno pré aquecido;
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RisoLe de Pinto com catuPiRy

Juciara Brasileiro 

Ingredientes da massa

•	 7 Copos de farinha de trigo 
(copo de 200 ml)

•	 4 Copos de leite (copo de 
200ml)

•	 2 Colheres de sopa (cheia) de 
margarina

•	 1 Colher de sal (colher de 
chá)

•	 Três ovos (retirar somente a 
clara)

•	 1 Saco de farinha de rosca

Ingredientes do recheio

•	 2 Peitos de frango
•	 1 Pacote (sache) de molho de 

tomate
•	 Temperos a seu gosto
•	 Azeite
•	 Caldo knorr de galinha 

 
 
 
 

Modo de preparo da massa

•	 Numa panela coloque os 4 copos de leite, o sal, as duas colheres 
de margarina, misture tudo. Quando estiver fervendo, jogue a 
farinha de trigo, mexa ligeiramente até soltar do fundo da panela.

•	 Deixe a massa esfriar na mesa ou no mármore. Trabalhe a massa 
com as mãos até soltar nas mãos. Faça de acordo com o seu gosto.
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RisoLe de Pinto com catuPiRy

Juciara Brasileiro 

Modo de preparo do recheio

•	 Cozinhe o peito de frango temperado e desfie
•	 Após desfiar refogue com o caldo kinnor, o molho de tomate e 

o azeite. 
•	 Adcione os temperos que preferir.

Finalização

•	 Abra a massa na mesa com um rolo de pastel;
•	 Pegue um copo de 200 ml e pressione sobre a massa aberta, com 

a finalidade de fazer formas circulares de massa;
•	 Recheie;
•	 Realize o acabamento;
•	 Passe os risoles ligeiramente na clara de ovo;
•	 Empane com a farinha de rosca;
•	 Frite em óleo bem quente.
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camaRão ao aLHo e ÓLeo

Omar Monteiro

Ingredientes

•	 450g de Camarão;
•	 Azeite;
•	 Sal;
•	 Alho; 

Modo de Preparo 

•	 Tempere os camarões com sal a gosto e alho;
•	 Quando o óleo estiver bem quente na frigideira, jogue os camarões e 

frite-os até alcançar a consistência “al dente”.
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PicadinHo PiRata

Ingredientes da carne

•	 Alcatra cortado em cubos 
pequenos;

•	 Alho;
•	 Cebola;
•	 Tomate;
•	 Cheiro verde;
•	 Coentro;
•	 Pimentão.

Ingredientes da farofa

•	 Farinha de mesa;
•	 Bacon;
•	 Linguiça;
•	 Cebola.

Ingredientes do arroz

•	 Arroz;
•	 Sal;
•	 Óleo.

Ingredientes da banana 
frita

•	 Banana prata;
•	 Farinha de rosca;
•	 Ovos;
•	 Óleo.

Ingredientes do creme 
de milho

•	 Lata de milho;
•	 Farinha de trigo;
•	 Leite;
•	 Margarina;
•	 Ovos;
•	 Sal;
•	 Nóz moscada;
•	 Queijo parmezão.

Marco Aurélio Miranda
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PicadinHo PiRata

Marco Aurélio Miranda

Modo de preparo - carne

•	 Leve ao fogo numa panela com azeite, frite a carne até dourar e 
cozinhar. Deve ficar com molho;

Modo de preparo - farofa

•	 Frite o bacon a linguiça e a cebola em pedacinhos, junte a 
manteiga e por último a farinha de mesa;

•	 Prove o sal;

Modo de preparo - arroz

•	  Faça o arroz da maneira usual;

Modo de preparo - banana frita

•	 Corte a banana ao meio, passe na farinha, no ovo e frite;

Modo de preparo - creme de milho

•	 Ferva o milho com mais um pouco de água e reserve (deixe secar);
•	 Toste 2 colheres de sopa de farinha de trigo com 2 colheres de 

sopa de margarina, junte meio litro de leite, sal, queijo parmezão e 
nós moscada (à gosto);

•	 Faça um creme e junte o milho;
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PasteL da aLdeia

Marcelino Oliveira

Ingredientes (Recheio)

•	 1kg de filé de frango
•	 3 dentes de alho grandes
•	 1 cebola pequena
•	 10ml de azeite
•	 1cx de creme de leite

Ingredientes (Massa)

•	 1kg de farinha de trigo
•	 500g de gordura vegetal
•	 1 colher rasa de sal
•	 1 garrafa de guaraná 

pequena de 290ml

Modo de Preparo da Massa

•	 Misturar todos os ingredientes até soltar da mão

Modo de Preparo do Recheio

•	 Colocar o azeite e a cebola;
•	 Quando ela estiver transparente, adicionar o alho;
•	 Quando o alho dourar, colocar o extrato de tomate mais água;
•	 Adicionar o frango desfiado. a azeitona e o creme de leite;
•	 Manter até ficar úmido, não pode ficar encharcado. 

Finalização do Pastel

•	 Montar os pastéis;
•	 Passar uma gema misutrada com um fio de azeite para dourar.
•	 Assar à 260º por 30 minuitos.
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boLinHo de bacaLHau suRPResa

Lucia Souza

Ingredientes

•	 2 colheres de farinha de 
trigo

•	 500g de bacalhau
•	 500g de batata
•	 Cebola
•	 Salsa
•	 1 Ovo

•	 500g de camarão sem casca
•	 Azeite

Modo de Preparo

•	 Deixe o bacalhau de molho de um dia para o outro;
•	 Cozinhe a batata;
•	 Refogue o camarão no azeite;
•	 Misture todos os ingredientes;
•	 Separe em poucas quantidades;
•	 Coloque o camarão em cada bolinho;
•	 Frite os bolinhos em óleo bem quente;

Obs.: Coloque o recheio que quiser, use bastante a imaginação e 
saboreie muito.
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cocada santificada

Nidilene Santos

Ingredientes 

•	 50 ml de agua
•	 200 g de coco
•	 150 g de açucar
•	 1 pitada de sal
•	 2 colheres de chá de erva 

cidreira

•	 4 colheres de leite 
condensado

•	 2 colheres de creme de leite

Modo de preparo

•	 Coloque 200g de coco, 150g de açúcar, 2 colheres de chá de erva 
cidreira, 50ml de água;

•	 Deixe cozinhar por secar 20 minutos;
•	 Coloque 4 colheres de leite condensado, 2 de creme de leite e 

deixe cozinhar até desgrudar da panela.
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camaRão ao PaLmidoR

Leoniza Amorim

Ingredientes 

•	 2kg de camarões médios;
•	 1kg de maçâ verde picada 

(sem sementes);
•	 1/2kg de queijo prato 

picado;
•	 1 caixa de creme de leite 

nestlé;

•	 2 colheres(sopa) de 
claybom;

•	 2 cebolas picadas;
•	 2 copos de água quente;
•	 3 colheres de katchup;
•	 Farinha de trigo

Modo de preparo

•	 Doure as cebolas no claybom;
•	 Coloque os camarrões, as maçãs picadas, a água quente e o 

katchup;
•	 Misture a farinha de trigo para engrossar; 
•	 Adcione o creme de leite e o queijo.
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yakisoba de fRutos do maR

Rosane Pifani 

Ingredientes 

•	 100g de camarão sem casca
•	 100g de polvo
•	 100g de lula
•	 Mariscos (opcional)
•	 200g de macarrão p/ 

yakisoba
•	 1 Xícara de brócolis

•	 1 Xícara de cenoura em tiras
•	 1 Xícara de cebola em tiras
•	 Pimentão amarelo / 

vermelho a gosto
•	 Salsa
•	 1 Xícara de molho shoyu
•	 1 Colher de chá de maisena
•	 3 Colheres de sopa de azeite 

Modo de preparo

•	 Cozinhe o macarrão e reserve;
•	 Pré cozinhe os brócolis e a cenoura, reserve;
•	 Em uma frigideira grande, coloque o azeite, a cebola, o camarão,
•	 A lula e o polvo;
•	 Refogue e adicione os legumes e o pimentão. Reserve;
•	 Dissolva a maisena no shoyu e acrescente aos ingredientes;
•	 Coloque o macarrão;
•	 Cozinhe por 3 minutos e sirva a seguir.
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costeLa no bafo - à moda da 
casa

Gregória Cardoso

Ingredientes 

•	 2 kg de costela
•	 1 cebola
•	 3 tomates
•	 500g de linguiça de churrasco
•	 Sal a gosto

Modo de preparo

•	 Cortar a costela em pedaços e a linguiça em três partes cada uma;
•	 Picar em cubos a cebola e o tomate;
•	 Pegue a costela e monte em camadas na panela de pressão, 

intercalando com a linguiça e com os temperos;
•	 A última camada precisa ser da costela;
•	 Mantenha 20 minutos na pressão;
•	 Sirva com arroz, feijão e polenta.
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nHoque à La juRa

Juraci Gomes

Ingredientes da massa

•	 1 Kg de batata
•	 2 Ovos
•	 250g farinha de trigo
•	 Sal a gosto
•	 Salsa 

Ingredientes do molho

•	 1/2 Kg camarão (limpo)
•	 3 Dentes de alho amassado
•	 2 Colheres de sopa vinagre

•	 Pimenta e cominho a gosto
•	 Sal a gosto
•	 1/2 Tomate picado
•	 1/2 Pimentão picado
•	 1/2 Cebola picada
•	 1/2 Molho de coentro 

picado
•	 1 Colher de extrato de 

tomate
•	 1/2 Copo de azeite
•	 1 Vidro pequeno de leite de 

coco

Modo de preparo da massa:

•	 Cozinhe e passe toda a batata no espremedor. Depois junte os ovos 
e a farinha de trigo. Misture bem;

•	 Coloque uma panela com água no fogo e deixe ferver;
•	 Coloque a massa numa enhoqueira e vá cortando com uma faca 

dentro da panela com água;
•	 Espere que os pedaços subam sozinhos. Vá retirando e colocando 

num escorredor de macarrão;
•	 Lave com água corrente para esfriar, senão a massa gruda toda;
•	 Reserve;
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nHoque à La juRa

Juraci Gomes

Modo de preparo do Molho

•	 Tempere o camarão com o alho, vinagre, sal, pimenta e cominho;
•	 Coloque o azeite e a cebola numa panela e deixe dourar;
•	 Acrescente o tomate, o pimentão, o coentro e o extrato de tomate;
•	 Coloque o camarão e misture bem. Agregue o leite de coco, 

mexendo sempre;
•	 Deixe ferver;

Montagem

•	 Coloque o nhoque numa travessa e jogue o molho por cima.
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Apoio:

Transporte 
Alternativo do 
Morro do Pinto

Organização:

GT
Comércio, Cultura 

e Lazer


