


 TORRESMO 
 COM MOLHO DE PIMENTA + CAIPIRINHA A MODA DO CHEF

 Salmoura - Misture a água, o sal e os temperos e reserve. 
Coloque a pancetta na salmoura e deixe marinar por 4 horas. 
Depois, retire a peça da salmoura, coloque dentro de um saco 
a vácuo e cozinhe no Roner por 12 horas a 65°C.

Coloque na geladeira e deixe gelar de 06 a 12 horas. Depois frite 
a 200°C na fritadeira ou em uma panela com metade de óleo e a 
outra metade de banha de porco.
 

 Deixe o torresmo ficar bem dourado e a pele crocante.

Modo de Preparo:

Pancetta de Porco

Banha de Porco

Tomilho

Alecrim

Folha de Louro

Alho

SALMOURA LÍQUIDA

Água

Sal

TORRESMO Qtd

2,5kg

3,0l

1 ramo

1 ramo

1 uni

3 dentes

2,00l

200g

Cachaça Branca

Gengibre

Limão Cravo (Cortado em cubos sem o miolo)

Açúcar Cristal (Orgânico)

Gelo

CAIPIRINHA A MODA DO CHEF Qtd

100ml

1 fatia fina

2 uni

a gosto

a gosto

Coloque o limão, o gengibre e o açúcar dentro de um copo 
e macere (esmague). Encha o copo com gelo e 
coloque a cachaça. 

Misture e finalize com fatias de limão.

Modo de Preparo:

Em uma panela pré-aquecida com azeite, você deve suar a cebola 
e o alho. Depois, acrescente as pimentas e o tomate e deixe 
cozinhar por 8 minutos em fogo médio.

Coloque o vinagre, o açúcar e deixe ferver. Retire do fogo e bata 
no Termomix (ou liquidificador) até ficar um molho liso. 

Ajuste o sal, coloque o molho em uma bisnaga.

Reserve.

Modo de Preparo:

Pimenta Dedo de Moça

Pimenta Malagueta

Cebola

Alho

Azeite 100%

Vinagre de Maçã

Açúcar

Tomate

Sal

 MOLHO DE PIMENTA Qtd

70g

30g

100g

30g

100ml

200ml

40g

250g

30g

FINALIZAÇÃO
Sirva o torresmo de pancetta com limão à 

francesa, molho de pimenta e a caipirinha 

para acompanhar.



ARROZ DE SUÃ
+ MOLHO DE AÇAFRÃO DA TERRA

FINALIZAÇÃO
Coloque a copa lombo fatiada sobre o arroz 

de suã. Decore com gotas de maionese de 

açafrão, brotos e fios de cebolinha verde e sirva.

Coloque os ossos e as aparas da carne em um assadeira e asse 
em forno pré aquecido a 180°, até ficar bem dourado, sem queimar.

Numa panela de pressão, refogue a cebola, a cenoura e o salsão 
com um pouco de óleo. Acrescente os ossos assados, a água e 
a folha de louro.

Deixe ferver, abaixe o fogo, tampe a panela de pressão e cozinhe 
na pressão por 30 minutos.

Tire da pressão da panela, coe o caldo.

Reserve.

Modo de Preparo:

Aparas de Costelinha

Ossos de Suã (ossos de vértebra)

Água

Cebola (cubos médios)

Salsão (cubos médios)

Cenoura (cubos médios)

Folha de Louro

CALDO DE SUÃ Qtd

1,0kg

2,0kg

4l

150g

75g

75g

2 uni

Copa Lombo (cubos pequenos)

Copa Lombo (amarrada com barbante e 

temperada com sal e pimenta)

Mini Arroz

Caldo de Suã

Cebola (cubos pequenos)

Alho (picado)

Tomate Concassê (cubos médios)

Sal

Pimenta do Reino

Azeite 100%

Tomilho

Alecrim

Banha

ARROZ DE SUÃ Qtd

500g

250g

sa

250g

2l

150g

50g

150g

a gosto

a gosto

100ml

1 ramo

1 ramo

50ml

Tempere a copa lombo com sal, pimenta e as ervas frescas. 
Em uma caçarola pré aquecida com azeite e banha, doure a 
carne de porco e reserve.

Na mesma panela, acrescente a cebola, o tomate, o alho e 
deixe dourar até caramelizar os ingredientes.

Acrescente novamente a carne e junte o arroz.

Acrescente o caldo de suã até cobrir o arroz, ajuste o sal e 
deixe cozinhar em fogo médio com a panela tampada.

Se necessário, acrescente caldo aos poucos, até que 
o arroz esteja macio. 

Reserve. 

Em uma frigideira, grelhe a copa lombo, deixe descansar 
por 2 minutos, retire o barbante e fatie.

Modo de Preparo:

Em um Bowl, coloque a gema, o limão, o alho e a cúrcuma 
(Açafrão da terra).

Com um batedor de arame, ou um mixer, bata vigorosamente 
a mistura. Sem parar de bater, acrescente o óleo em fio, 
até que vire um creme espesso. Quando estiver bem firme a 
maionese, verifique o sabor, se necessário ajuste o sal. 

Reserve em uma bisnaga na geladeira.

Modo de Preparo:

Gema de Ovo

Óleo de Girassol

Alho (picado)

Açafrão da Terra (cúrcuma)

Limão

Sal

MOLHO DE AÇAFRÃO Qtd

60g

300ml

10g

10g

80ml

a gosto



LAMBARI 
+ BATATA DOCE + MOLHO MISSÔ

Risque os lambaris com a faca, sem deixar que o corte atravesse 
para o outro lado. Vire o peixe e repita o processo da mesma forma. 
(Esse é o processo de "Ticar" o peixe)

Misture o saquê mirim, a alga e o shoyu. Acrescente os peixes nessa 
marinada e deixe dentro por 4 horas. Risque os peixe e os disponha 
sobre uma grade 

Coloque na geladeira e deixe secar por 3 dias. 
(Passando a marinada com um pincel pelo menos duas vezes ao dia.)

Asse em forno pré-aquecido a 160°C, por 8 minutos.

Modo de Preparo:

Lambari (inteiro e limpo)

Shoyu

Saque Mirim

Alga Kombu

LAMBARI Qtd

15 uni

200g

300g

3g

Missô

Vinagre de Arroz

Azeite Extra Virgem

Sal

DECORAÇÃO

Broto de Agrião

MOLHO MISSÔ Qtd

50g

80ml

160ml

a gosto

30g

Num bowl, coloque o misso e o vinagre e bata com um batedor 
de arame ou um mixer.

Depois, acrescente o azeite e bata até virar uma emulsão. 

Reserve.

Modo de Preparo:

Em uma panela com água e sal, cozinhe a batata doce até ficar macia. 
Escorra a batata, amasse com o garfo e tempere com sal e azeite. 

Reserve.

Modo de Preparo:

Batata Doce (sem casca em pedaços grandes)

Água

Sal

Azeite extra Virgem

BATATA DOCE Qtd

200g

600ml

a gosto

80ml

FINALIZAÇÃO
Num prato, disponha o purê rustico de batata 

doce em três diferentes lugares do prato. 

Por cima, coloque um lambari em cada porção 

de batata doce e decore com agrião.

Disponha gotas do molho no prato em diferentes 

lugares, decore com brotos orgânicos e sirva.



CUSCUZ DE PORCO 
+ PALMITO PUPUNHA + VINAGRETE DE CRISTA DE GALO

Em uma panela pré-aquecida com azeite, doure a copa lombo 
(já temperada com sal e pimenta). Retire da panela e reserve.

Na mesma panela, acrescente a cebola, o alho e depois o tomate, 
deixe dourar bem. Se necessário, pingue água no refogado 
até ficar bem dourado.

Acrescente o molho de tomate, a carne dourada e o caldo.

Deixe ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 15 minutos, 
até a carne ficar macia.

Acrescente a farinha de milhos aos poucos e mexa sempre 
para não empelotar.

Deixe cozinhar essa mistura até soltar do fundo da panela, coloque 
a salsinha, a pimenta biquinho, o sal e a pimenta do reino.

Coloque a massa do cuscuz em uma forma de silicone de meia lua, 
aperte bem e reserve.

Modo de Preparo:

Copa Lombo (cubos pequenos)

Tomate Concassê (cubinhos pequenos)

Cebola (cubos pequenos)

Pimentão Vermelho (cubos pequenos)

Alho (picado)

Caldo de Porco

Molho de Tomate

Farinha de Milho Flocada

Salsinha (picada)

Pimenta Biquinho (picada)

Sal

Pimenta do Reino

CUSCUZ DE PORCO Qtd

300g

150g

150g

100g

30g

1l

100g

300g

20g

15g

a gosto

a gosto

Crista de Galo

Azeite Extra Virgem

Vinagre de Xerez

Ciboullete (cortada finamente)

Cebola Roxa (cubos pequenos)

Óleo

Sal

VINAGRETE DE CRISTA DE GALO Qtd

100g

150ml

50ml

30g

30g

200ml

a gosto

Coloque a crista e o óleo numa panela, confite por 3 horas a 80° 
até ficar bem macias. Retire do óleo, pique bem miudinho. Coloque 
a crista em um bowl, acrescente a cebola, a ciboullete e o 
vinagre de xerez.

Bata com um batedor de arame e acrescente azeite aos poucos, 
até que esteja emulsionado. Ajuste o sal.

Reserve.

Modo de Preparo:

Descasque o coração do palmito e fatie no mandolin em fatias finas.
Lave bem em água corrente e tempere com flor de sal, limão e azeite.

Reserve.

Modo de Preparo:

Coração de Palmito Pupunha

Azeite Extra Virgem

Limão

Flor de Sal

SALADA PUPUNHA Qtd

01 unidade

100ml

40ml

a gosto

FINALIZAÇÃO
Pegue paninhos finos de algodão retangulares 

(10x15), coloque o cuscuz ao meio e faça um 

amarrado, tipo de Farnel.

Na hora de servir, aqueça os paninhos com 

o cuscuz no vapor. Retire os panos e disponha 

o cuscuz em um prato com a salada de palmito, 

regue o cuscuz com o vinagrete de crista e 

decore com brotos e flores.



LINGUIÇA DE PORCO 
COM SALADA DE TOMATE, CAMBUCI E CEBOLA ROXA

Gele a carne e o toucinho, e depois em uma máquina de moer 
carne, utilizando o disco "6", moa a paleta e o toucinho. 
Moa somente uma vez.

Junte os temperos e misture tudo muito bem. Depois, deixe a 
mistura na geladeira para descansar por 3 horas, no mínimo.

Deixe a tripa de cordeiro de molho na água durante meia hora. 
Depois lave bem com água corrente. Coloque a tripa no funil da 
embutidora, retire a mistura da geladeira e encha a tripa.

A cada 10cm enrole a tripa ou amarre com um barbante. 
Conserve na geladeira.

Modo de Preparo:

Paleta Desossada (em cubos médios)

Toucinho de Porco (em cubos médios)

Sal

Pimenta Dedo de Moça (picado miudinho)

Pimenta do Reino

Salsinha (picada)

Tripa de Cordeiro (fina)

LINGUIÇA DE PORCO Qtd

700g

300g

20g

10g

10g

10g

Escolha 03 tipos de tomate de sua preferência, corte em pedaços 
grandes e reserve.

Frite a pimenta cambuci em óleo a 180°C e seque no papel toalha.

Em uma tigela misture o tomate, a pimenta cambuci e a cebola. 
Tempere com o vinagre de xerez, azeite e flor de sal. 

Reserve. 

Modo de Preparo:

Tomate (3 tipos em pedaços grandes)

Pimenta Cambuci (limpa e cortada ao meio)

Cebola Roxa (em tiras finas)

Flor de Sal

Azeite Extra Virgem

Vinagre de Xerez

Farinha de Mandioca Fina

SALADA Qtd

250g

5 uni.

1 uni. média

a gosto

80ml

50ml

a gosto

FINALIZAÇÃO
Grelhe as linguiças e as sirva com a salada de 

tomate e a farinha de mandioca (à parte).
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