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Apresentação
Patrimônio�cultural� é�uma�das�maiores� riquezas�herdadas�pelos�cidadãos�comuns�e�que�constitui� a� soma�de�
tradições� que� é� transmitida� de� geração� em� geração.� É� o� resultado� histórico� da� identidade� de� um� povo,�
reconhecendo-os�como�comunidade�única�através�de�seus�valores�e�costumes.

E�é�dentro�desse�contexto�de�valorização�das�riquezas�de�Paracatu�que�nasce�o�Catálogo�de�Gastronomia,�elaborado�
pela�Kinross,�em�parceria�com�as�quitandeiras�locais.�Este�produto�é�resultado�de�uma�das�ações�do�Programa�
Integrar���Eixo�Cultura.

Além�de�uma�alternativa�de�geração�de�trabalho�e�renda,�a�culinária�Paracatuense�também�carrega�as�marcas�da�
cultura�da�região,�trazendo�consigo�as�crenças�e�preferências,�reforçando�os�traços�dessa�comunidade�ao�longo�de�
sua�continuidade�social�no�tempo.�O�que�também�traz�uma�ligação�direta�com�o�potencial�turístico�da�região,�
fomentando�a�atividade�econômica�local.

A�Kinross�acredita�na�efetiva�transformação�social�e�aposta�na�construção�de�alternativas�que�contribuam�para�o�
desenvolvimento� de� Paracatu.� Mas� nenhum� resultado� conseguiria� ser� alcançado� se� não� fosse� a� construção�
conjunta�com�a�sociedade�local.

Sobre�a�Kinross�e�o�Programa�Integrar

A� Kinross� atua� nas� atividades� de� pesquisa� e� desenvolvimento� mineral,� mineração,� beneficiamento� e�
comercialização�de�ouro.�É�uma�das�maiores�produtoras�de�ouro�do�Brasil,�responsável�por�25%�da�produção�
nacional.�Com�operação�na�mina�Morro�do�Ouro,�em�Paracatu,�noroeste�de�Minas�Gerais,�e�escritório�em�Belo�
Horizonte,�a�empresa�integra�a�Kinross�Gold�Corporation,�grupo�canadense�com�presença�na�América�do�Sul�(Brasil,�
Chile,�Equador),�América�do�Norte�(Estados�Unidos�e�Canadá),�África�(Gana�e�Mauritânia)�e�Eurásia�(Rússia).

Lançado�em�2011�pela�Kinross�Paracatu,�o�Programa�Integrar,�por�intermédio�dos�eixos�de�Educação,�Cultura,�
Meio� Ambiente� e� Geração� de� Trabalho� e� Renda,� trouxe� novas� perspectivas� de� desenvolvimento� pessoal� e�
profissional�para�crianças,�jovens�e�adultos�da�região.�Os�resultados�do�projeto�já�sinalizam�a�consolidação�de�
parcerias�com�foco�no�incentivo�ao�desenvolvimento�do�município.�





Paracatu
Paracatu possui mais de 200 anos de história, cultura, arte e tradição, que se iniciaram em 1799 quando o nome 
"Vila do Paracatu" recebeu o complemento "do Príncipe". Em 9 de março de 1840, a Vila foi elevada à cidade 
usando somente o nome "Paracatu". A cidade ainda preserva maravilhas dos tropeiros de minas, vários 
atrativos turísticos, históricos e naturais que atravessam séculos. Antes da chegada dos portugueses ao 
continente americano, a porção central do Brasil era ocupada por indígenas.

Paracatu é uma das cidades históricas do Estado de Minas Gerais. Tem em torno de seu território cinco 
quilombos, os quais ainda preservam sua cultura, considerados uns dos mais ricos do estado.

Os quilombos paracatuenses estão entre os mais importantes de Minas Gerais, dotados de elementos únicos 
que os diferenciam dos demais.

A cidade se desenvolve hoje como um grande polo turístico e cultural, tombada em 2010, pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como patrimônio cultural brasileiro.

O nome "Paracatu" é um termo de origem tupi que significa "rio bom", através da junção dos termos "Pará" 
("rio") e "Katu" ("bom").

A culinária na cidade de Paracatu encontra em suas receitas uma miscigenação tradicional da sua cultura.

O quitandeiro(a), como chamaremos neste catálogo, pode igualmente ser uma pessoa que se preocupa com o 
refinamento da alimentação, incluindo não só a forma como os alimentos são preparados, mas também como 
são apresentados.

O prazer proporcionado pela comida é um dos fatores mais importantes da vida depois da alimentação de 
sobrevivência. A gastronomia nasceu desse prazer e constituiu-se como a arte de cozinhar e associar os 
alimentos para deles retirar o máximo benefício.

Neste catálogo, serviremos você, leitor, da culinária paracatuense, com temperos exóticos e receitas de dar 
água na boca. Sirva-se à vontade das delícias oferecidas pelos quitandeiros(as) de Paracatu.



A gastronomia é uma arte que envolve a culinária de forma abrangente e poética, preocupando-se com todos os 
detalhes que remetam o comensal aos prazeres da sedução e dos desejos de satisfação. Preocupando-se em 
oferecer pratos, sabores, aromas e fundamentalmente o serviço, a gastronomia rompe fronteiras clássicas da 
culinária, que se ocupa exclusivamente da confecção dos alimentos. 

A gastronomia é um caminho generoso de técnicas clássicas que, muitas vezes, recordam as antigas cozinhas 
interioranas, com grandes fogões a lenha e panelas em barro cozinhando aromáticos e diversificados 
alimentos. Com esse domínio da simplicidade, os quitandeiros buscam técnicas básicas, respeitando tudo que 
o tempo não apaga e não ofusca, e assim começam a lapidar a sua própria personalidade, buscando uma 
identidade própria, moderna e contemporânea através de uma fusão do clássico com toques de ousadia e 
assinando sua marca através da sua cultura.

O artista das panelas expressa nos pratos o real significado da liberdade, valoriza a sua terra, enriquece através 
do paladar as suas origens e de quem se dedicou para que ela hoje existisse.

Sem perder sua autenticidade, seu caráter de regionalidade, seus costumes, experiências acumuladas através 
da história da alimentação ajustadas à geografia, valores, religião e culturas, os quitandeiros de Paracatu aos 
poucos ganham mercado.

Eles visam aumentar as sensações de prazer, mudar conceitos, intensificar aromas, sabores e enfatizar 
texturas. É uma gastronomia de emoção, de diversão, de extremo prazer. Todos os sentidos estão envolvidos, 
não somente olfato e paladar. O visual, as texturas e as temperaturas são muito importantes. Tudo isso 
buscando na memória a infância, os sentimentos, nostalgia, euforia. Todos têm o mesmo valor, carregando 
consigo histórias diferentes e ingredientes diversificados. Ingredientes que temperam e servem a cultura local, 
o modo de vida e o paladar de milhares de pessoas, que traduzem paladar aliado ao desejo, olfato aliado ao 
prazer e tato aliado à magia milenar que as receitas carregam consigo.

Gastronomia



São poetas das suas panelas, que se dedicam a recitar os seus sentimentos através dos aromas... Tocam a alma 
através do sabor, despertam a paixão através do paladar. Esses quitandeiros fazem das suas receitas uma 
confissão pública de amor.

Há algo de poesia mesclada com história em cada tempero, em cada receita, em cada aroma, em cada sabor...



Quitandeiros
Do mecanismo de produção, a cozinha, das ferramentas de trabalho, suas mãos, dos ingredientes 
cuidadosamente selecionados, você verá receitas deliciosas que esses quitandeiros preparam. 

O sentido, o paladar, o prazer em sentir os mais variados temperos feitos por mãos calejadas pelo tempo. Mãos 
que carregam em si culturas atemporais, histórias híbridas, verdades inigualáveis. Mãos que transformam 
ingredientes em sabores mágicos, atraentes, mãos que inundam paladares de prazer, que emanam temperos da 
essência da terra e em cada gesto, cada gosto, cada pitada de sabor, traduzem uma história, uma cultura, uma 
vida. Doce ou salgado, amargo ou azedo, em cada pitada há um tempero diferente, uma aura de cultura e uma 
forma de servir com simplicidade e sabor. 





Pão de queijo com erva doce

Quitandeira:�Cézar�Gonçalves�Santana

Contato:�(38)�3671-5082
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Biscoito de queijo
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Quitandeira:�Rute�Carneiro�Almeida

Contato:�(38)�3671-�2669�/�9159-7507
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Pão de queijo de creme de leite
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Quitandeira:�Dilandre�Aparecida�Neiva�Rodrigues

Contato:�(38)�9803-1193
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Empada de capa �na
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Quitandeira:�Vânia�Lúcia�Neiva�Pereira

Contato:�(38)�3671�-�2541
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Bolacha da Tia Maria
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Quitandeira:�Luiza�da�Silva�Pereira

Contato:�(38)�3671�-�1546
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Quiche Clássica
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Quitandeira:�Ana�Sousa

Contato:�(38)�3672�-�6380�/�9125-5602
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Bolacha Melindre
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Quitandeira:�Luzinete�Dias�Maciel�Nascimento

Contato:�(38)�3671�-�3416/�8821-3416
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Bolacha de arrozina
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Quitandeira:�Maria�E�gênia�Carneiro�Torres�(Dona�Tena)

Contato:�(38)�3671-8868�/�9164-0821
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Queijadinha
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Quitandeira:�Marlene�Cardoso�Monteiro

Contato:�(38)�3671�-6373�/�9962-�9873
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Brevidade
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Quitandeira:�Maria�Virgínia�Mendes�Nascimento

Contato:�(38)�3671�-6373�/�9962-�9873
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Mané Pelado com Abacaxi
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Quitandeira:�Vanda�José�de�Oliveira

Contato:�(38)�9856-6857
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Mané Pelado do Quilombo
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Quitandeira:�E�gênia�Isabel�Lopes�Gomes

Contato:�Comunidade�São�Domingos
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Ambrosia Assada
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Quitandeira:�Zila�Adjuto�Carneiro�de�Mendonça

Contato:�(38)�3671-�6795�/�8839�-�6795
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Bolo Zumbi
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Quitandeira:�Maria�José�Lopes�Ferreira

Contato:�Comunidade�São�Domingos
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Muf�n Blueberry
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Quitandeira:�Célia�Maria�Feitosa�Oliveira�Sousa

Contato:�(38)�9950�-�7955
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Bolo de Cozinha
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Quitandeira:�Maria�Ângela�Neto�Siqueira�Resende

Contato:�(38)�9144�-�6062�/�9993-7765
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Bolo de Domingo
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Quitandeira:�Lazi�Ulhoa�Bijos

Contato:�(38)�3672-�3827
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Desmamada
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Quitandeira:�Ítala�Maria�Botelho�Martins�Ferreira

Contato:�(38)�3671�-�7336�/�8807�-�0179
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Doce de leite
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Quitandeira:�Maria�Aparecida�Fonseca�Adjuto

Contato:�(38)�9944-0658
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Rapadura batida com coco indaiá
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Quitandeiro:�Ronaldo�Planeta

Contato:�(38)�9948-6331
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Pé de moleque
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Quitandeira:�Marlene�de�Melo�Falcão�(Marleninha)

Contato:�(38)�3671-6774�/�9950-6391
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Doce de mamão com abacaxi
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Quitandeira:�Cristina�Coutrin�dos�Reis

Contato:�(38)�9936-1553�Comunidade�São�Domingos
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Doce de laranja (Compota)
C
A
T
Á
L
O
G
O

GA
ST

RO
NÔ

M
IC

O
20

12
sir

va
 e

 te
m

pe
re

Quitandeira:�Beatriz�Botelho

Contato:�(38)�3671-6837
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Papa Fina
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Projeto�Quitandeiras�de�Paracatu

Contato:�(38)�3671-4978
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Licor de Araticum
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Quitandeira:�Claudia�dos�Reis�Calçado

Contato:�(38)�3671-8598�/�9837-8396
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Cachaças de Rapadura
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Associação�dos�Produtores�de�Cachaça�Artesanal�de�Paracatu

Félix�de�Oliveira�Melo
Contato:�(38)�3671�8648�/�9954�3307

62







Receitas



Bolo�de�Cozinha
Ângela�Resende
Telefones:�(38)�9144-6062�/�9993-7765

Ingredientes:
3�copos��(americanos)�de�fubá�de�arroz;
18�ovos�inteiros�(separar�claras�e�gemas);
2�copos�(americanos)�de�açúcar;
Raspa�de�2�limões;
2�colheres�(de�sopa)�de�manteiga.

Modo�de�fazer:
Separe�as�claras�e�reserve�as�gemas.�Bata�bem�as�claras�em�
neve,� em� seguida,� acrescente� as� gemas,� continuando� a�
bater� bem�para� tirar� o� cheirinho� característico� de� ovo.�
Acrescente�o�açúcar,�a�manteiga,�o�fubá,�sempre�batendo,�
deixando�por�último�as�raspas�de�limão.�

Leve� ao� forno� pré-aquecido� em� forma� untada,� por�
aproximadamente�40�minutos�em�temperatura�média.

Ao� conhecer� o� quintal� de� cheiros� e� sabores� da� dona�
Ângela,�pudemos�ver�que,�além�do�fascínio�pelas�plantas,�
árvores� e� �ores,� ela� tem� um� especial� interesse� em�
trabalhar� quitandas� locais� da� mesma� maneira� que�
aprendeu� quando� ainda� vivia� na� fazenda,� plantando� os�
principais�ingredientes�de�seus�pratos.�Garantindo�assim,�
como�gosta�de�dizer:�uma�culinária�que�dá�valor�ao�natural,�
sem�conservantes�nem�agrotóxicos.�O�Bolo�de�Cozinha�é�
herança�de�família.�Do�tempo�em�que�as�mães�ensinavam�
as� �lhas� a� serem� mulheres� prendadas,� cozinheiras� de�

mãos�cheias.

�Esta�receita�é�de�família.�Foi�passada�de�mãe�para��lha�e�
assim� chegou� ao� meu� conhecimento.� Quando� criança�
observava� muito� minha� avó� na� cozinha� e� �cava� me�
deliciando�em�vê-la�fazer�tanta�coisa�gostosa.�Criei�o�gosto�
em�cozinhar.�

Bolacha�de�arrozina
Dona�Tena���Maria�Efigenia�Carneiro�Torres
Telefones:�(38)�3671-8868�/�9164-0821

Ingredientes:
400�gramas�de�arrozina;
400�gramas�de�farinha�de�trigo;
200�gramas�de�açúcar�refinado;
400�gramas�de�manteiga.

Modo�de�fazer:
Misture� todos� os� ingredientes� amassando� bem� e�
colocando�a�manteiga�aos�poucos�até�obter�o�ponto�de�
enrolar.�Fazer�rolinhos�e�cortá-los�no�tamanho�desejado.��
Leve� ao� forno� pré-aquecido� por� aproximadamente� 25�
minutos.
Observação:�Deixe-os�em�tom�claro,�pois�quando�escuro,�
eles�ficam�com�um�sabor�amargo.
Deixe�esfriar�um�pouco�e�passe-os�em�açúcar�refinado.

Dona�Tena�cresceu�próxima�a�uma�tia�que�sempre�foi�fonte�
de� receitas� tradicionais� mineiras.� Aprendendo,� � ainda�



criança,� em� primeiro:� provar,� saborear� e� reconhecer�
delícias� ao� paladar.� Auxiliando� a� tia� na� cozinha,� foi�
tomando�para�si�a�arte�de�cozinhar.

Culinária�simples�e�com�sabor�que�remete�às�memórias�
mais�marcantes�da�vida.

Ambrosia�Assada
Zilá�Adjuto�Carneiro�de�Mendonça.
Telefones:�(38)�3671-6795�/�8839-6795

Ingredientes:
800�gramas�de�açúcar;
4�cravos�;
2�pedaços�de�canela�em�pau;
8�ovos�(deixar�as�claras�em�neve);
3�copos�(americanos)�de�leite;
1�prato�(de�sobremesa)�de�queijo�curado�e�ralado.

Modo�de�fazer:
Faça�a�calda�com�o�açúcar,�os�cravos�e�a�canela,�deixando�
em�ponto�de�fio.

Bata�bem�as�claras�em�neve,�depois�acrescente�as�gemas,�
sempre�batendo�bem.�Acrescente�o�leite�e�o�queijo�ralado.�
Misture�bem.

Em� um� refratário,� coloque�metade� da� calda,� despeje� a�
mistura�de�ovos�e�leve�ao�forno�quente�a�200�graus,�até�
começar� a� dourar.� Com� uma� faca,� corte� fazendo�

quadradinhos� .�Despeje� o� restante�da� calda�por� cima�e�
volte�para�o�forno�por�mais�15�minutos�aproximadamente.
Está�pronto!

Receitas�que�atravessam�gerações,�trazidas�para�o�Brasil�
pelas�mulheres�portuguesas.�Assim�é�o�clássico�doce�de�
ovos,�que�normalmente�é�conhecido�em�forma�de�creme,�
mas�que�ganhou�adaptações�e�criações�devido�à�grande�
criatividade� e� habilidade� de� nossas� quitandeiras� em�
surpreender�e�remontar�receitas�com�variantes�locais.�O�
doce� de� ovos,� de� origem� portuguesa,� deu� espaço� e�
fundamento� para� a� ambrosia,� que� por� sua� vez,� em�
Paracatu,� foi� feita� de� forma� assada,� alterando� a�
consistência,� a� apresentação� e� mantendo� o� sabor� e� a�
delícia,� tradicionais� dos� doces� portugueses.� Dona� Zilá,�
aprendeu�a�receita�quando�menina�com�a�mãe,�que�vinha�
de� família� portuguesa� e� era� detentora� de� receitas�
tradicionais� da� família.� Por� se� tratar� de� um� doce� fino,�
usava-se�servi-lo�em�pratinhos�quadradinhos�apropriados,�
em�especial�em�festas�e�reuniões�familiares.�Iguaria�fina�e�
requintada�é�a�receita�da�Ambrosia�Assada.

Desmamada
Ítala�Maria�Botelho�Martins
Telefones:�(38)�3671-7336�/�8807-0179

Ingredientes:
2�litros�de�leite;
650�gramas�de�açúcar�cristal;
½�quilo�de�farinha�de�trigo;



250�gramas�de�manteiga�(de�leite);
12�ovos�(6�de�granja�e�6�caipirinhas);
150�gramas�de�coco�ralado;
1�colher�(chá)�de�sal;
Canela�em�pó.

Modo�de�fazer:
Bata� no� liquidificador� o� leite� com� a� farinha� de� trigo.�
Despeje� os� ingredientes� na� panela,� juntamente� com� o�
açúcar�e�o�sal.

Leve�ao� fogo�e�mexa� sem�parar�para� fazer�um�mingau�
grosso,�bem�cozido.

Assim�que� estiver� na� consistência� desejada,� retire-o� do�
fogo,�acrescente�o�coco�e�a�manteiga�e�misture�bem.�Deixe�
esfriar.

Bata� as� claras� em� neve,� junte� as� gemas� passadas� na�
peneira�e�continue�batendo�bastante�para�tirar�o�cheiro�
forte�dos�ovos.�Despeje�sobre�o�mingau�já�frio�e�misture�
bem.

Unte�as�formas�com�manteiga�e�leve�as�desmamadas�ao�
forno.�Asse�em�forno�médio.
Depois�de�assadas,�polvilhe�o�doce�com�açúcar�refinado�e�
canela.

Obs.� A� quantidade� de� massa� nas� formas� não� deverá�
ultrapassar�a�metade�delas�(formas�não�muito�cheias).

Nascida�em�família�tradicional�mineira,�Dona�Ítala�cresceu�

vendo� as� típicas� quitandas� paracatuenses� sendo�
preparadas�cotidianamente�nas�cozinhas�de�sua�mãe,�tias�
e�avós.�A�desmamada,�por�sua�vez,�era�quitanda�certeira�
em�eventos�da�família.�

Conhecemos�a�história�da�origem�do�nome�desmamada,�
pela�neta�de�sua�prima,�a�linda�Isabela�nos�contou�que�em�
época�das�escravas�amas�de�leite�dos�filhos�das�sinhás,�a�
receita�de�leite,�farinha,�ovos�que�formava�em�mingau�foi�
assado� e� era� usado� para� o� desmame� rápido� dos� filhos�
escravos.�

Uma�delícia�que�alimentava�as�crianças�que�não�podiam�
ter�o�prazer�da�amamentação�e�que�até�hoje�deixa�a�todos�
com� cara� de� criança� ao� provar� pela� primeira� vez� a�
desmamada.

Pão�de�Queijo
Cézar�Gonçalves�Santana
Telefones:�(38)�3671-5982

Ingredientes:
1�prato�(fundo)�de�polvilho�doce;
1�prato�(fundo)�de�queijo;
4�ovos;
1�colher�(cheia)�de�margarina;
1�xícara�(de�café)�de�óleo;
3�colheres��(de�café)�de�fermento�em�pó;
Sal�e�erva�doce�a�gosto;
Leite�para�dar�o�ponto.



Modo�de�fazer:
Misture�tudo,�sovando�bem,�acrescente�o�leite�aos�poucos�
até�dar�o�ponto�(massa�mole).�Faça�as�bolinhas�do�tamanho�
de� sua� preferência.� Levar� ao� forno� pré-aquecido� em�
potencia�alta�por�aproximadamente�30�minutos.

Toda�casa�mineira�que�se�preza�tem�sempre�um�Pão�de�
Queijo�saindo�do�forno.�Seja�qual�for�a�ocasião,�a�iguaria�
está� presente.� Assim� não� foi� diferente� na� casa� em� que�
Dona�Cézar�cresceu.�Sua�família�traz�a�tradição�de�fabricar�
as�quitandas� típicas�de�Paracatu�e�sua�casa�é�ponto�de�
referencia�de�quem�procura�algum�desses�quitutes.�Seu�
pão� de� queijo,� por� sua� vez� foi� sendo� modificado� da�
maneira�como�ela�foi�identificando�que�ficaria�ainda�mais�
delicioso��todas�as�pessoas�antigas�sempre�faziam�pão�de�
queijo...�eu�fui�colocando�algumas�alterações�como�a�erva�
doce�e�sovar�bem�para�a�massa...�deu�certo�

Papa�Fina
Projeto�Quitandeiras�de�Paracatu
Telefones:�(38)�3671-4978

Ingredientes:
½�quilo�de�açúcar;
6�gemas�(ovo�caipira);
1�½�litro�de�leite;
1�colher�(sobremesa)�farinha�de�trigo;
Casquinha�de�1�limão�verde.

Modo�de�fazer:

Coloque� o� açúcar� no� fogo� e� deixar� em� ponto� de� calda�
grossa.�Bata�em�liquidificador�meio�litro�de�leite,�as�gemas�
(das�quais�tiramos�as�películas)�e�a�colherzinha�de�farinha�
de�trigo.�Bata�bem,�incorporando�todos�os�ingredientes.�
Despeje�essa�mistura�sobre�a�calda.�Adicione�o�restante�do�
leite�e�a�casquinha�do�limão�verde.�Leve�ao�fogo.�Mexa�sem�
parar� até� adquirir� certa� consistência,� e� dar� prazo� de�
cozinhar�a�farinha�de�trigo.�A�consistência�final�é�a�de�um�
mingau�ralo.

Sirva,�depois�de�frio,�em�tacinhas�de�vidro.

O� Projeto� Quitandeiras� de� Paracatu,� desenvolvido� pela�
Associação�Obras�Sociais�do�Centro�Espírita�Fé�Esperança�
e� Caridade� �� A.O.C.E.F.E.C.� contribui� para� a� formação�
profissional�de�cerca�de�20�mulheres,�capacitando-as�para�
a�confecção�de�doces�e�quitandas�da�região,�através�do�
resgate� da� rica� culinária� de� Paracatu,� despertando� o�
potencial� empreendedor� dessas� mulheres� beneficiadas�
pelo�projeto,�proporcionando-as�geração�de�renda�com�a�
comercialização� dos� produtos� e� do� livreto� de� receitas�
�Gostosuras�da�Culinária�Paracatuense�,�aliando�cultura�e�
economia,�transformando�a�realidade�em�que�elas�vivem.

A�Papa-fina�é�uma�iguaria�atualmente�pouco�conhecida�até�
mesmo� em� Paracatu� e� é� desconhecida� a� existência� em�
outro� lugar.� O� resgate� dessa� receita� nas� aulas� das�
�Quitandeiras�de�Paracatu��proporciona�o�despertar�para�
lembranças�de�um�tempo�onde�a�culinária�era�servida�com�
�pompa�e�circunstância�.



Doce�de�Leite�de�corte
Maria�Aparecida�Fonseca�Adjuto
Telefone:�(38)�9944-�0658

Ingredientes:
4�litros�de�leite;
1�½�litro�de�açúcar.

Modo�de�fazer:
Coloque�no�fogo�os�dois�ingredientes�juntos�para�que�fique�
com�a�cor�bonita.�

Deixe� ferver� até� engrossar.� Quando� tiver� bem� grosso,�
coloque�na�água�gelada�até�chegar�no�ponto�firme.�Tire�do�
fogo�e�bata�bastante�até�sentir�que�ele�pesou�na�colher,�ou�
seja,�fica�firme�na�colher,�não�escorrendo�mais.�Coloque�na�
tábua�e�deixe�esfriar�para�poder�cortar.

Tradição:� quando� colocar� no� fogo,� coloque� dentro� do�
tacho�um�pirex�para�que�não�grude�no�fundo.

Obs.:�Bater�com�a�colher�de�pau�constantemente�para�que�
não�derrame.

Dona�Aparecida,�casou-se�com�seu�Betinho�Lapesquere�e�
além� dessa� união� de� talento� e� conhecimento� iniciou-se�
nessa�família.�

Mãe� de� seu� Betinho,� dona� possuía� uma� pensão� onde�
viajantes� na� época� de� costumavam� ter� como� local� de�
pouso� na� cidade.� Aos� poucos,� suas� iguarias� culinárias�

tornaram-se�conhecidas�e�os�pedidos�por�delícias�caseiras�
eram� comuns.� Assim,� dona� Aparecida� conheceu� entre�
outras�a�receita�do�doce�de�leite�de�corte�que�com�uma�
maestria�especial,�tem�um�sabor�e�textura�que�difere�dos�
conhecidos�doces�feitos�com�leite.

Empada�de�Capa�Fina
Vânia�Lúcia�Neiva�Pereira.
Telefone:�(38)�3671-2541

Ingredientes�:
Recheio:
1�quilo�de�frango�(cozido�e�desfiado)
Obs.:�Reserve�o�caldo�do�frango;
1�quilo�de�batatas;
½�quilo�de�cebolas;
3�tomates;
1�lata�de�extrato�de�tomate;
Pimentão,�azeitona,�ervilha,�palmito,cebolinha,�salsa�e�sal�
a�gosto.

Massa:
1�quilo�de�farinha�de�trigo�especial;
2�ovos;
1�copo�americano�de�óleo;
1�colher�(chá)�de�sal;
Água�morna�aos�poucos.
�
Modo�de�Fazer:
Recheio:



Refogue�a�cebola,�o�tomate�e�o�pimentão�com�o�extrato�de�
tomate.� Em� seguida,� acrescente� o� caldo� do� frango�
deixando�levantar�fervura.�Reserve.�Dissolva�3�colheres�de�
farinha�de�trigo�em�1�copo�de�água�e�incorpore�ao�molho.�
Acrescente�os�demais�ingredientes,�deixando�por�último�a�
cebolinha�e�a�salsa.�Reserve.

Massa:
Junte�todos�os�ingredientes,�colocando�água�morna�aos�
poucos�até�desgrudar�das�mãos.�Cubra�com�filme�plástico�
e�deixe�descansar�por�30�minutos.

Quando�falamos�em�culinária�de�Paracatu�imediatamente�
as�pessoas�dizem��Ah�a�empadinha�de�capa�fina...�.�Receita�
tradicional�da�cidade,�a�empadinha�de�capa�fina�é�orgulho�
dos� moradores� de� Paracatu� e� paixão� imediata� dos�
visitantes� da� bela� cidade.� Na� família� de� Vânia� não� é�
diferente.�Tendo�aprendido�a�receita�ainda�pequena�com�a�
mãe,�mantém�uma�freguesia�fiel�há�mais�de�27�anos.

Compota�de�Laranja
Beatriz�Botelho.
Telefone:�(38)�3671-6837

Ingredientes:
1�dúzia�de�laranja�da�terra�ou�amargoza;
1�quilo�e�250g�de�açúcar�cristal.

Modo�de�Fazer:
Descasque�superficialmente�as�laranjas�e�corte-as�ao�meio.�

Cozinhar�em�água�abundante�por�1�hora.�Esfriar�e�tirar�o�
bagaço.�Curta�trocando�a�água�3�vezes�ao�dia�por�3�dias.�
Faça�mais�uma�limpeza�em�cada�unidade,�retirando�todos�
os�fios�da�fruta.

Faça� a� calda� com� o� açúcar� e� água� suficiente.� Depois,�
coloque�as� laranjas�na�calda�por�2�horas�e�meia.�Deixe�
ferver,�tendo�o�cuidado�de�acrescentar�mais�água�quente�
de�vez�em�quando�para�que�a�calda�não�engrosse.�Tempere�
com�canela�e�cravo�a�gosto.�Está�pronta�sua�compota�de�
laranja.�Armazene�em�vidros�devidamente�lacrados.
Obs.:�Podem�ser�congeladas.

Beatriz�Botelho,�ou�melhor�Bia,�homônimo�de�sua�marca�
registrada�a��Doces�da�Bia�,�é�um�encanto�de�pessoa.�Uma�
daquelas�que�dá�vontade�de�levar�pra�casa�e�de��adotar��
como�nossa�vovó.�Conhecida�por�seus�doces�e�compotas�
de�frutas,�dedica-se�com�carinho�e�paciência�em�criar�e�
reproduzir�deliciosos�quitutes.�Receita�de�encher�os�olhos,�
atiçar� o� paladar� e� embriagar-se� com� seu� cheiro�
envolvente,� a� compota� de� laranja� da�Bia� é� sem�dúvida,�
deliciosa!

Bolacha�Melindre
Luzinete�Dias�Maciel�Nascimento
Telefone:�(38)�3671-3416�/�8821-3416

Ingredientes:
2�litros�de�polvilho�doce;
½�litro�de�açúcar�refinado;



1�prato�pelo�friso�de�manteiga�derretida�(prato�esmaltado);
1�½�colher�de�sopa�de�fermento�em�pó;
8�ovos;
Raspa�de�2�limões;
1�pitada�de�noz�moscada.

Modo�de�fazer:
Misture� o� polvilho,� a� manteiga,� o� açúcar,� a� raspa� dos�
limões�e�a�nóz�moscada.�Acrescente�os�ovos�e�amasse�tudo.�
Por�último,�coloque�o�fermento�em�pó.

Continue�amassando�até�dar�o�ponto�de�enrolar.�Enrole�e�
desenhe�com�o�cabo�do�garfo.

Coloque�para�assar�em�uma�forma�untada,�em�forno�médio�
por�aproximadamente�20�minutos.

Luzinete� sempre�gostou�de� cozinhar� e� como� filha�mais�
velha� ajudava� a� mãe� a� cuidar� dos� irmãos.� Quando,� na�
ausência� da� mãe,� era� ela� quem� fazia� as� bolachinhas�
tradicionalmente� assadas� em� forno� de� barro� e�
armazenadas� em� latas.� Nesse� tempo,� não� havia�muitas�
opções� de� pães� e� biscoitos� e� a� bolacha� melindre�
acompanhada�de�um�bom�café�era�e�é�uma�opção�certa�nos�
cafés�da�manhã�e�lanches�da�tarde.

Desde� a� descoberta� pelo� dom� culinário� de� Luzinete,� a�
bolacha� melindre� é� sucesso� entre� a� família,� sendo� a�
quitanda�preferida�entre�seus�filhos�e�netos.�

Doce�Seco�de�Abacaxi�com�mamão
Cristina�Contrin�dos�Reis.
Telefone:�(38)�9936-1553

Ingredientes:
1�abacaxi;
1�mamão�médio�maduro;
1�quilo�de�açúcar.

Modo�de�Fazer:
Bata�as�frutas�no�liquidificador�e�em�seguida�coloque�para�
cozinhar�em�tacho�até�secar�todo�o�sumo.�Formando�uma�
geleia.� Acrescente� o� açúcar� mexendo� sem� parar� até�
começar�a�soltar�do�fundo�do�tacho.

Bate�no�liquidificador.�Deixe�esfriar�e�enrole�dando�formas�
no� doce� como� coração� e� florzinha.� Passe� no� açúcar� e�
distribua�em�uma�bandeja�para�terminar�de�secar.

Dona�Cristina�cresceu�aprendendo�a�aproveitar�o�que�os�
quintais�das�casas�de�interior�oferecem�a�seus�moradores.�
Unindo�os�sabores�do�abacaxi�e�do�mamão,�conheceu�o�
doce�seco�que�é�irresistível�desde�o�primeiro�contato.

Mané�Pelado�do�Quilombo
Efigênia�Isabel�Lopes�Gomes
Telefone:�(38)�9936-1553

Ingredientes:
½�rapadura�(raspada�bem�fininha);



1�quilo�de�mandioca�(socada�em�pilão);
1�litro�de�água�(para�dissolver�a�mandioca);
3�colheres�de�banha�de�porco.

Modo�de�Fazer:
Misturar�tudo.
Passe� a� folha� da� bananeira� no� fogo�para� ela� ficar� bem�
molinha.�Coloque�a�massa�dentro,�amarrar�e�colocar�pra�
assar.

Os� escravos� ficavam� inventando� comidas� com� os�
ingredientes�que�lhes�eram�dados,�e�com�isso�saiu�o�Mané�
Pelado.

Como�não�tinham�onde�colocar,�não�possuiam�tabuleiro,�
inventaram� uma� vestimenta� para� o� doce:� a� folha� de�
bananeira.�Daí�surgiu�nome�de�Mané�Pelado.�Não�é�Manoel�
nem� é� José� é� Mané,� segundo� conversa� com� as�
remanescentes.

Bolo�de�domingo
Lazi�Ulhoa�Bijos
Telefone:�(38)�3672-3827

Ingredientes:
2�quilos�de�arroz;
½�quilos�de�gordura�derretida;
1�litro�de�leite;
1�colher�e�meia�de�fermento;
2�colheres�de�farinha�de�trigo;

Misture�o�fermento�e�o�açúcar.�Deixe�crescer�para�depois�
continuar�a�misturar.�Escaldar�o�fubá�com�2�litros�de�água�
fervente,�um�pouco�de�sal�e�1�quilo�de�açúcar�ou�mais.

Licor�de�araticum
Claudia�dos�Reis�Calçado
Telefone:�(38)�9837-8396

Ingredientes:
1�quilo�de�polpa�de�araticum;
2�copos�de�água�ardente;
1�quilo�de�açúcar;
Água.

Modo�de�fazer:
Coloque�a�polpa�em�infusão�na�água�ardente�por�15�dias�
em�um�recipiente�tampado.�Depois�fazer�uma�calda�com�
açúcar,� deixando� em�ponto� de� puxa.� Bata� a� infusão� no�
liquidificador.�Misture�no�melado�ainda�quente.�Coe�em�
peneira�grossa�e�depois�na�fina.

Bolacha�da�Tia�Maria
Luiza�da�Silva�Pereira
Telefone:�(38)�3671-1546

Ingredientes:
3�xícaras�de�chá�de�polvilho�doce;
1�e�½��xícaras�de�chá�de�açúcar�refinado;
3�xícaras�de�chá�de�queijo;



2�colheres�de�sopa�de�manteiga;
1�colher�de�sopa�(rasa)�de�fermento�em�pó;
2�limões�taiti�raspados�(sumo);
1�colher�de�chá�de�sal;
4�a�5�ovos.

Modo�de�Fazer:
Amasse� tudo,�colocando�os�ovos�de�1�em�1.�Enrole�em�
formato�de�bolachinhas.

Bolo�Zumbi
Maria�José�Lopes�Ferreira
Comunidade�São�Domingos

Ingredientes:
500�gramas�de�fubá;
250�gramas�de�polvilho;
200�gramas�de�banha�de�porco;
Cravo�e�canela�em�pó;
1�pitada�de�sal;
Metade�de�uma�rapadura�derretida�ou�½�litro�de�melado;
1�colher�de�chá�de�bicarbonato

Modo�de�Fazer:
Bata�bem,�em�gamela�com�colher�de�pau,�o�bicarbonato,�o�
melado�e�a�banha.

Acrescente�o�fubá�e�o�polvilho�e�continue�batendo�tudo�
incorporando�os�outros� ingredientes,�deixando�a�massa�
mais�molinha�que�de�um�bolo�tradicional.

Forma�untada�com�banha�e�fubá�em�forno�médio.

Queijadinha
Marlene�Cardoso�Monteiro
Telefone:�(38)�9962-9873

Ingredientes:�
Capa
1�quilo�de�farinha�de�trigo;
1�copo�de�banha�derretida;
1�pitada�de�sal;
2�copos�americanos�de�água.

Modo�de�Fazer:
Misture�os�ingredientes,�deixando�a�massa�dura�para�que�
firme�ao�montar�a�forminha.

Ingredientes:�
Recheio
10�ovos;
1�quilo�de�açúcar�refinado;
500�gramas�de�queijo�curado�ralado;
1�copo�americano�de�raspa�de�mandioca;
Noz�moscada;
100�gramas�coco�ralado.

Modo�de�Fazer:
Bata�os�ovos,�coloque�o�açúcar,�o�queijo,�a�noz�moscada,�a�
raspa�da�mandioca�e�o�coco�ralado.�Deixe�descansar�por�
aproximadamente� 8� horas.� Em� seguida� monte� as�



forminhas�e�coloque�o�recheio.

Marlene� aprendeu� criança� com� a� tia� avó� que� era�
quitandeira�tradicional�da�cidade,�ajudava�a�tia�a�modelar,�
porém�não�tinha�conhecimento�da�receita.�Até�que�um�dia�
viu�um�livrinho�com�a�receita�e�aproveitou�da�situação,�
com� a� faca� e� o� queijo� na�mão,� começou� a� produção� e�
tornou-se�referencia�em�queijadinhas�da�cidade.

Biscoito�de�queijo
Rute�Carneiro�Almeida
Telefone:�(38)�3671-2669�/�9159�7507

Ingredientes:
500�gramas�de�queijo�curado�ralado;
1�quilo�de�fécula�de�mandioca;
1�xícara�de�chá�de�óleo;
1�xícara�de�chá�gordura�vegetal;
6�ovos;
1�colher�de�chá�rasa�de�sal;
Leite�o�quanto�baste�(em�torno�de�½�xícara�de�chá);
1�colher�de�sobremesa�de�açúcar.

Modo�de�Fazer:
Misture�numa�bacia,�a�fécula�e�o�queijo.�Coloque�o�óleo�e�a�
gordura,�amassando.�Inclua�o�sal�e�o�açúcar.�Acrescente�os�
ovos,� amassando� bem� para� agregar� os� ingredientes.�
Depois�de�bem�misturado,�acrescente�o�leite�aos�poucos�
até�obter�uma�consistência�firme.
Enrole.� Assadeira� sem� untar,� forno� médio� por�

aproximadamente�30�minutos.

Rute�sempre�gostou�da�arte�de�cozinhar,�apesar�de�não�
saber�fazer�nem�arroz�ao�se�casar,�por�se� interessar�no�
ofício�sempre�acompanhava�e�ajudava�a�tia,�uma�excelente�
quitandeira.� Tendo� a� mãe� como� outro� exemplo� de�
competência�nas�artes,� aprendeu�o�ofício�com�prazer�e�
após�a�aposentadoria�pode�se�dedicar�a�essa�paixão,�tanto�
na�produção�quanto�no�repasse�desse�conhecimento.

Mané�Pelado�Abacaxi
Vanda�José�de�Oliveira
Telefones:�(38)�9856�6857

Ingredientes:
1�quilo�de�mandioca;
4�xícaras�(chá)�de�açúcar�cristal;
100�gramas�de�coco�ralado;
3�colheres�(sopa)�de�margarina;
4�ovos;
1�colher�(café)�de�sal;
Margarina�para�untar�a�forma

Para�o�doce�de�abacaxi
1�abacaxi�picadinho;
500�gramas�de�açúcar�cristal.

Modo�de�Fazer:
Para�o�doce,�levar�o�abacaxi�e�o�açúcar�ao�fogo�e�mexer�até�
começar�a�soltar�do�fundo�da�panela.�Reservar.�Preparar�a�



massa� misturando� todos� os� ingredientes.� Misturar� a�
massa� com� o� doce� de� abacaxi� e� levar� para� assar� em�
tabuleiro�untado�até�ficar�dourado.

Vanda� já�sabia� fazer�o�Mané�pelado�tradicional,�um�dia�
resolveu�colocar�o�docinho�do�abacaxi�e�deu�certo.

Hoje� em� dia,� seu� carro-chefe� de� encomendas� é� a� sua�
criação:�o�Mané�Pelado�com�abacaxi.

Brevidade
Maria�Virgínia�Mendes�Nascimento
Telefones:�(38)�3671-6807

Ingredientes:
500�gramas�de�açúcar;
1�quilo�de�polvilho�doce;
20�ovos�caipira;
1�pitada�de�erva�doce�a�gosto.

Modo�de�fazer:�
Bata�o�açúcar,�o�polvilho�e�os�ovos,�colocando�os�ovos�um�a�
um.�Bata�bastante�para�tirar�o�cheiro.

Deixe�em�ponto�de�massa�de�bolo�um�pouco�durinha.
Asse�em�forno�pré-aquecido�em�forma�untada�grande�ou�
individual,�até�corar.

Aos�8�anos�de�idade,�Maria�Virgínia�começou�a�cozinhar�
por�necessidade�de�ajudar�a�mãe�com�seus�muitos�filhos.�

Subia�em�um�banquinho�e�mexia�nas�panelas�e�logo�cedo�
aprendeu�várias�quitandas� locais.�Foi�se�aprimorando�e�
obteve�renda�a�partir�das�delicias�de�Paracatu.

Rapadura�batida�com�coco�indaiá
Ronaldo�Planeta
Telefone:�(38)�9948-6331

Ingredientes:�
Cana�de�açúcar;
1�rapadura�de�1�quilo;
300�ml�de�coco�indaiá;
500�ml�de�leite;
Entrecasca�da�mutamba�(100�ml).

Modo�de�Fazer:
Moa�a�cana.�Leve�a�garapa�ao�tacho�com�fogo�muito�forte�
por� 20� minutos� até� a� primeira� fervura.� Acrescente� a�
entrecasca� da� mutamba� para� começar� a� espumar�
retirando� assim� toda� sua� impureza.� Deixe� ferver� por�
aproximadamente� 2� horas,� sempre� retirando� as�
impurezas� por� cima� da� fervura� até� que� pare� de� subir�
começando�o�processo�do�melado.�Acrescente�o�leite.�Após�
10�minutos�coloque�o�coco�indaiá�e�deixe�cozinhar�até�que�
dê�o�ponto�de�rapadura.�Tire�o�melado�do�tacho�e�leva�para�
o�gamelão�batendo�com�a�pá�aos�poucos�até�que�começa�a�
esfriar.�

Inicie�o�processo�de�enformar�em�cuia�levando�até�a�forma,�
deixando�por�40�a�50�minutos.



Pé�de�Moleque
Marlene�de�Melo�Falcão
Telefones:�(38)�3671-6774�/�9950-6391

Ingredientes:
2�litros�de�leite;
1�rapadura;
500�gramas�de�amendoim.

Modo�de�fazer:
Torre�e�descasque�o�amendoim.
Coloque�o�leite�no�fogo�e�depois�a�rapadura�para�derreter,�
em�fogo�baixo.�Depois�que�a�rapadura�derreter�e�levantar�
fervura,�mexa�sempre�e�em�fogo�baixo�para�não�queimar�
até�engrossar,�verifique�o�ponto�colocando�num�pouco�de�
água,�se�juntar�é�porque�está�no�ponto.

Retira�do�fogo,�bate�o�doce�ate�esfriar�um�pouco�e�depois�
coloque�o�amendoim�e�continue�batendo�até�o�ponto�de�
cortar.

Pão�de�queijo�com�creme�de�leite
Dilandre�Aparecida�Neiva�Rodrigues
Telefones:�(38)�9803-1193

Ingredientes:
1�quilo�de�queijo;
1�quilo�de�polvilho�ou�fécula�doce;
4�a�5�caixinhas�de�creme�de�leite.

Modo�de�Fazer:
Misture�o�queijo,�o�polvilho�e�adicione�o�creme�de�leite�aos�
poucos�e�vá�amassando�até�o�ponto�de�enrolar.

Quanto�mais�amassar�melhor.

Asse�em�forno�com�temperatura�um�pouco�mais�alta.





Na�gastronomia�não�se�permite�que�a� imaginação�encontre� limites,�é�preciso�despertar�a�
mente�e�torná-la�um�reino�pensante,�criativo�e�sempre�disposto�a�descobrir�algo�novo...�É�

preciso�viajar�a�um�mundo�surreal,�ousado�e�inusitado,�ver�o�mundo�por�vários�ângulos,�
manter�sua�cultura.

Não�basta�ser�um�cozinheiro,�é�preciso�ser�um�químico,�um�cientista�e�quem�
sabe� até�mesmo� um� artista,� se� entregar� a� um� sublime� �renascimento�,�

�nalizar� uma� receita� buscando� na� essência� da� criação� algo� que�
transmita�o�verdadeiro�servir�com�arte�e�temperar�com�amor.



atrocínio: Produção e Gestão:Parceria:

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
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P


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81

