Ao contrário de outras regiões do planeta onde a
gastronomia e a ação humana ajudaram a mapear
pequenos terroirs cheios de personalidade e sabores,
os biomas no Brasil são extensos, pelo menos até
onde começamos a classificá-los e até onde nossa
vasta geografia os moldou. Demarcar as pequenas
singularidades gastronômicas, que a cultura local
desde sempre produziu, é raramente feito de forma
sistemática. A região do Pantanal é um grande exemplo:
tende sempre a ser considerada uma única mancha
de características físicas e humanas. A julgar por
este livro, porém, não é bem assim.
Paulo Machado, profundo conhecedor e divulgador
da culinária (e da cultura) dessa área, foi atrás da
diversidade que identifica em cada recanto – e em cada
estamento – do vasto Pantanal: o que se cozinha e se
come nas atividades coletivas (as comitivas de vaqueiros,
as festas populares), nos espaços conviviais (as fazendas,
os mercados, as diferentes cidades), além de investigar
as raízes indígenas da cultura gastronômica local.
Um exercício necessário, a ser replicado Brasil afora.
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não vingam no sertão, mas adoram o bode e se
derretem pelas macaxeiras. O estranhamento ao
gosto amargo do jiló, da guariroba e da jurubeba,
comum nas mesas da metrópole, pouco acontece
nos interiores, numa prova de que nem tudo na
vida é doce.
No Norte e Nordeste, mandioca doce é macaxeira
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Entender a cozinha de um país com a dimensão
continental do Brasil não é uma tarefa simples,
mas pode ser uma empreitada saborosa e cheia de
descobertas, já que a comida é uma das melhores
formas de conhecer a cultura, a geografia e a
história de um lugar.
Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica,
Pantanal, Pampas, com suas ambiências
particulares, garantem ao país uma das maiores
biodiversidades do mundo. Ao desrespeitar
as linhas que o homem usou para delimitar
territórios, rios, montanhas, planícies, alagados,
mangues e florestas nos ajudam a explicar o
caminho do ingrediente. O pirarucu, por exemplo,
gigante peixe amazônico, é abundante no Brasil
e também na Amazônia peruana, onde recebe
o nome de “paixe”. Esses e tantos outros peixes
escapam livremente pela fronteira sem sair do seu
habitat natural, pois a floresta tropical também
está do lado de lá. Pequi é tão goiano como
mato-grossense, ou do oeste da Bahia, pois esses
e vários outros estados estão sob a influência do
bioma do Cerrado.
A natureza determina a preferência do homem
pelos ingredientes que a terra oferece. Um
ribeirinho amazônico prefere o peixe à carne,
e comer peixe com açaí pode parecer estranho
para um gaúcho que pouco entende de peixes,
mas é especialista em churrascos. Nordestinos
não apreciam rúculas, porque hortaliças quase

e a mandioca brava é conhecida simplesmente
como mandioca. No Rio foi batizada como
aipim e em outras áreas do Brasil pelo seu nome
genérico: mandioca, o pão do Brasil. Foi o índio
que nos ensinou a lidar com ela através do
legado de suas técnicas. Em qualquer receituário
brasileiro está ali nosso ingrediente maior e tudo
o que dela deriva, com nomes regionais volta e
meia a nos confundir. Carimã para o mingau,
polvilho para o pão de queijo; goma pra fazer a
tapioquinha e engrossar o tacacá; tucupi para
o peixe e para o pato; tapioca no pudim, no
cuscuz, e por fim, coroando todas as misturas, a
indefectível farinha.
Misturas também fizeram os portugueses,
casando-se com índias, comendo caça moqueada
e ensinando-as a fazer comida de panela.
Tropeiros difundiram hábitos e costumes, abrindo
caminhos do que viria a se transformar em uma
nova nação. Durante três séculos, tudo o que
aqui se produzia ou se extraía era transportado
por eles em lombo de burros. Virados, mexidos,
farofas, torresmos, charque são delícias que
saíram dos farnéis dos tropeiros e ainda inspiram
nossos cozinheiros, além de fazer parte do nosso
cotidiano.
Ao repetir receitas ancestrais adaptadas aos
ingredientes daqui, africanos escravizados
consolidaram a rica comida afro-brasileira.
Nascem nos terreiros de candomblé mesclas
complexas e delicadas, que levam azeite de
dendê, leite de coco, perfumes do gengibre

e coentro. São bobós, vatapás, xinxins,
pratos oferecidos às entidades sagradas que
conquistaram as ruas, as mesas e as festas
populares.
Curiosamente, deixando para trás a capital
baiana e o Recôncavo, adentrando pelos sertões
da Bahia, o viajante raramente vai ouvir a
saudação do axé ou comer comidas de dendê.
O melhor ali é se deleitar com o baião de dois
e com a carne de sol. Jabá, charque, carne
serenada, carne de sertão, carne soleada são
jeitos brasileiros de garantir a conservação da
carne em tempos nos quais não havia geladeira,
e que acabaram nos proporcionando produtos
deliciosos. Num país de grandes pastagens, com
boa oferta, a carne é produto de exportação e
também a imprescindível mistura, nas mesas do
rico, do remediado ou do pobre, ainda que apenas
um naco dela, fresca ou curada.
As comitivas que deslocam boiadas no Pantanal
deixam, entre outros legados, as comidas
preparadas na hora do rancho, como o inusitado
macarrão de comitiva, feito com carne de sol e
macarrão quebrado e frito na própria gordura da
carne. Prato de panela única, cozinhado numa só
boca da trempe, simplificando a jornada.
Pantaneiro acorda de madrugada, e a primeira
refeição do dia é o quebra-torto, prato de
sustança que mistura arroz e carne de sol. A lida
exige muito esforço naquele ambiente que ora
alaga, ora expõe a exuberância de sua fauna e
flora, no leva e traz do gado, ora pra se fartar das
pastagens verdinhas, ora pra fugir das águas.
Nesse Brasil profundo nasceu a cozinha brasileira,
com o seu caráter mestiço e diverso. Nosso
modelo não é o francês, porque definitivamente
não somos minimalistas; somos tropicalistas. Não
comemos como os orientais ou como os europeus,
porque não somos uma civilização antiga,

somos um país jovem e com muita naturalidade.
Apenas as variedades de pimentas e farinhas de
mandioca, somadas ao arroz e ao feijão, seriam
suficientes para não deixar nossa mesa monótona,
sem chegar na sobremesa com o gigante cardápio
de frutas que temos de norte a sul. Mas temos
mais, muito mais!
Já comeram capote com arroz? Cajuzinho no pé?
Sabiam que o bolinho de arroz de Goiás é doce e
assado no forno? Que mal pergunte, já sentiram o
frescor do mate numa guampa de tereré? Alguém
já viu o aviú, microcamarão amazônico? Quantos
arriscaram uma buchada? Quem respondeu que
tomou sopa paraguaia de colher mentiu, pois ela
se assemelha a um bolo salgado de milho cuja
receita está nas próximas páginas.
Comida é cultura. Essa é a receita de sucesso
experimentada por nações como México, Peru,
Coreia, Japão e outras que, com orgulho desse
patrimônio, mostram suas gastronomias para o
mundo, fomentando o turismo e gerando renda.
Acaso não seríamos nós estrangeiros dentro do
nosso próprio pais?
Nesta obra, em que nada se desperdiça, o
autor contribui para provocar a sensação desse
pertencimento. Conhecedor e grande entusiasta
da cozinha do seu bioma, apresenta um livro
urgente e necessário sobre a comida do Pantanal
e suas fronteiras, sobre o pantaneiro e suas
histórias.
Deixo aqui essas miudezas de um Brasil gigante
e, faltando-me traquejo para uma frase final,
apanho uma linha de Manoel de Barros para meu
querido amigo Paulo Machado:
“Tenho abundância de ser feliz por isso”.
Mara Salles
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“Vista de avião, essa região de rios serpenteando
por entre as terras planas cria o espetáculo onde
estagnam as águas. [...] Em terra, o Pantanal
torna-se uma paisagem de sonho, onde as
manadas de zebus se refugiam como em arcas
flutuantes no alto das elevações. Nos charcos
submersos, flamingos e garças formam ilhas
compactas, brancas e cor-de-rosa, ainda menos
plumosas do que as copas em leque das palmeiras
carandás [...]”
Foi assim que Claude Lévi-Strauss descreveu o
Pantanal, ao visitá-lo na década de 1930, em seu
Tristes Trópicos (p.173). Espanto, deslumbre,
encantamento, temor, desconforto. São diversas
e, por vezes, contraditórias as impressões de
viajantes que há séculos registram uma das
maiores planícies de área inundável e contínua do
mundo.
O território que o famoso antropólogo francês
definiu como “selvagem e triste”, “grandioso e
exaltante” teve, portanto, diversos olhares, todos
eles caleidoscópicos. Pois o Pantanal é, como bem
definem atualmente os cientistas ambientais, um
legítimo mosaico.
Esparramado por mais de 187 mil quilômetros
quadrados pelos estados do Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, invadindo fronteiras para
acomodar-se também na Bolívia e no Paraguai,
o Pantanal não é um só, mas onze (Figura 1):
Paraguai, Porto Murtinho, Taquari, Nhecolândia,
Nabileque, Aquidauana, Miranda, Rio Negro,
Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço. Um imenso
complexo, recortado pelas águas do Paraguai e
por outros 175 rios.
O Complexo Pantanal abriga também mais de
650 espécies de pássaros e 300 tipos de peixes.
Compondo sua paisagem, ali interferem

15
tantinho de legume e frutas nativas em compota
ou em calda complementam uma gastronomia
aparentemente de poucos ingredientes, mas que
guarda modos de fazer únicos e combinações
múltiplas.

a vegetação do Cerrado, do Chaco, da Mata
Atlântica e da Floresta Amazônica. Corixos,
capões, vazantes, cordilheiras e baías decupam
seus aspectos particulares, desenhados pelas
águas. São elas que, definindo os períodos de
estiagem e de enchente, regulam também as
atividades do homem pantaneiro.
Tão diversificada quanto a vegetação e a
geografia do Pantanal foram e ainda são os seus
habitantes. Nas planícies, caçaram, coletaram
e pescaram payaguás, guaikurús e guatós.
Nas encostas, guaranis e guanás foram hábeis
agricultores. Outros tantos ali viveram, formando
uma cadeia conectada de povos, naturais da
terra ou das fronteiras, entre o rio Paraguai e os
primeiros morros andinos.
A descoberta do ouro no rio Coxipó, no início dos
Oitocentos, trouxe mais gente para o território,
já percorrido por espanhóis e depois disputado
pelos portugueses. Aos bandeirantes paulistas
sucederam africanos escravizados e, mais tarde,
novos paulistas e mineiros, atraídos pelo gado
espanhol tornado selvagem e pela indústria da
erva-mate, herança guarani dominada pelos
paraguaios.
Tudo isso misturado, o Pantanal é, pois, um
caldeirão de culturas. E de suas comidas. A carne
vermelha bovina, diariamente acompanhada
do feijão, do arroz, da farinha e da mandioca
faz a refeição típica do pantaneiro, que também
tem na pesca outra de suas fontes proteicas. Um

Fenômeno em extinção, pela chegada dos trilhos
e da produção em escala industrial, as comitivas
ainda percorrem, a pé, os longos caminhos
pantaneiros com o rebanho encomendado.
E replicam, porque práticas e indispensáveis,
as velhas comidas de um prato só, como o
macarrão de comitiva, cuja massa em fardo pode
ser comprada num bolicho encontrado
pelo caminho.
Poucas são as cidades que pontuam essas
extensas terras, ocupadas por fazendas pastoris,
daquelas cuja dimensão se observa melhor de
avião. Sejam pequenos povoados ou centros
urbanos, dali saem produtos de subsistência
ou cuja feitura, cotidiana nas fazendas de
outrora, é hoje cada vez mais rara. Rapaduras,
licores de pequi, conservas de pimenta, queijo
nicola e farinhas engrossam a dieta do pantaneiro
quase isolado.
“Um pedaço de carne, fisgada num espeto de pau,
um pouco de sal, formam um churrasco apetitoso
que se come com grande gosto”, concluiu o
tenente e engenheiro Alfredo D’Escragnolle
Taunay ao provar do churrasco pantaneiro nos
tempos da guerra com o Paraguai (Scenas de
Viagem, p. 28).
O churrasco, assado em fogo de chão sobre lenha
de angico, consagra os aguardados momentos
de festa do pantaneiro, como aniversários,
casamentos e leilões. Em seu isolamento, são as
comidas festivas que, ao ultrapassar o sentido
da refeição, consolidam tradições, renovam laços

sociais e fortalecem identidades.
Sarrabulho, mantas para a carne-seca, linguiças
típicas, geleia de mocotó. Do boi aproveita-se
tudo, e lá se vão, porta adentro, as cozinheiras
de tradição preparar o que deve ser comido
hoje, amanhã e depois. Nos intervalos da lida
dos peões com o gado, eis que desponta um
chifre transformado em guampa, o copo natural
do tradicional tereré, erva-mate gelada e
compartilhada que aplaca o calor do Pantanal.
Espaço em constante transformação, nas últimas
duas décadas novos aeroportos, portos e vias
de acesso facilitaram a chegada ao Pantanal de
turistas do mundo inteiro, curiosos em conhecer
tamanho santuário ecológico. Fazendas ganharam
internet, telefone, luz elétrica. O potencial
turístico da região contribuiu para a manutenção
de patrimônios, como o culinário. Pescados
assados na brasa, ensopados, moquecas e caldos
comparecem regularmente à mesa dos hotéisfazenda, escoltados por doces, de leite, mamão
ou caju, de preparo longo e trabalhoso. Gengibre
e certas especiarias por vezes aromatizam essas
gostosuras em tacho, atestando a influência
africana, tão presente também no uso corrente do
feijão e do quiabo.
Chipa, sopa paraguaia, puchero, bori-bori e
poréu garantem a herança indígena e a influência
paraguaia e coroam alguns dos usos do milho e
da mandioca, comercializados pelas mulheres
terenas nos arredores dos grandes mercados.
E o que dizer das influências de japoneses e
libaneses, que também deram suas pitadas nesse
enorme caldeirão? Elas também estão aqui, nas
próximas páginas, num relato de comeres de um
sabido pantaneiro, de atiçar o apetite de qualquer
viajante.
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Quando tinha seis para sete anos fiz uma
exuberantes. E o homem que ali chegou pra tirar
excursão com a escola para uma fazenda no
seu sustento acabou aprendendo a viver com a
Pantanal. Saímos de Campo Grande de ônibus,
dura realidade da difícil região, que hora está
e me lembro que tinha uma camerazinha de
alagada, hora seca. Esturricada.
fotografia chamada “Love”. Tirava até vinte e
Vou mais além! Esses seres humanos que ali
poucos retratos, que depois seriam revelados
chegaram e vivem também se apaixonam. E não
numa fotóptica. Para minha surpresa, quase
é qualquer início de namoro. É caso perdido.
nenhuma foto prestou. A verdade é que já
É fincar terreno e viver uma vida, ou várias
comecei a tirar a maioria das fotos no caminho,
gerações, como fez o Seu Neco da Nhecolândia.
com o veículo em movimento. Da janela do
É passar conhecimento do pai para o guri,
ônibus via com muita excitação: estradas de
da mãe para a menina, de gente para gente.
terra, corixos (lagoas), jacarés, árvores retorcidas, É enxergar e se reconhecer na população
coqueiros de guariroba, garças, tuiuiús, araras e
indígena, como fez o sertanista marechal
tucanos – queria registrar tudo aquilo na minha
Rondon. É compor a letra da música “Trem
maquininha fotográfica. Ficou só na memória.
do Pantanal” com tamanha afeição, como
Depois pegamos um barquinho para chegar na
fizeram Geraldo Roca e Paulinho Simões.
sede da fazenda onde passaríamos o final de
Entoar, num canto sedutor, “Índia”, “Tocando
semana. Não lembro de muito mais, mas na
em frente”, “Chalana”, como faz Almir Sater,
memória ficaram marcados: a pescaria, onde um
ou gargantear “Japonês tem três filhas”, como
dos coleguinhas descuidou e espetou um anzol
encanta Guilherme Rondon. Evocar os feitiços de
sem isca na minha perna; a duradoura cavalgada; “Quiquiô”, ou da envolvente “Cunhataiporã”,
além do rico caldo de piranha que era consumido
no clamor de Tetê, Alzira e Geraldo Espíndola.
com pão caseiro, logo cedo.
É então que chora a viola de cocho nos bailes.
Trinta e poucos anos já passaram e cá estou,
Aos ritmos de chamamé, xote ou vanerão.
contando pra você um pouquinho do que sei e
As quadrilhas de São João. O carnaval de
pesquisei sobre o Pantanal, depois de muitas idas
Corumbá. As tradições seculares do Siriri e
e vindas para este que é o bioma mais preservado Cururu, manifestações culturais do Pantanal
do Brasil. Declarado desde 2000 pela Unesco
mato-grossense.
Reserva da Biosfera, abrangendo uma parte dos
Nas artes plásticas, visuais, na poesia, a paixão é
estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
também constante! Lucinha Martins e suas onças
e ainda partes do norte do Paraguai e do leste
e arvores, Ana Karla Zahran que compõe em
da Bolívia (o Chaco), esse paraíso ecológico é
traços fininhos figuras míticas, mescladas a poetas
ainda considerado a maior planície alagável do
de lá e de cá. As arredondadas formas de Ilton
planeta. Seu tamanho é mais ou menos o do
Silva. Os imortais ipês floridos de Isaac Oliveira.
estado do Ceará.
Pintar as preciosas obras: rosas-boi, como
Daí já dá para imaginar que conhecer todo o
seduz Humberto Espíndola. A novela Pantanal,
Pantanal é uma tarefa quase impossível, ou
que encantou o mundo nos anos 1990, pelos
melhor, extraordinária. Estamos falando de um
aguçados olhos de Benedito Ruy Barbosa e Jayme
lugar habitado por fauna e flora abundantes e
Monjardim. Os devaneios pantaneiros fazem com

FIGURA 1
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Rondônia

que a voz se transforme em canto; as palavras,
compostas em silêncio,solidificam a beleza das
árvores, formigas, pássaros, das águas, gerando
a possibilidade de “prezar mais a velocidade das
tartarugas que a dos mísseis”, feito o poeta-mor
Manoel de Barros.
Nesse meio da América, cheio de belezas, lendas,

brasileira. A jornalista e doutora em História da
Ciência Cristiana Couto, o crítico Josimar Melo e
o prof. Ricardo Maranhão discorrem aqui.
Tudo isso permeado pelo clique artístico,
preciso e competente da fotógrafa de alimentos
Luna Garcia.
A cultura pantaneira está viva na boca e no

encantos, inspiração, devemos também eleger,
saborear e celebrar com toda força a gastronomia.
A comida dessa região brasileira concorre com
luas cheias, nasceres e pores do sol dos mais
belos, um calor escaldante, águas abundantes.
A comida do Pantanal é natural.
Desde 2008, quando iniciei um grupo para
pesquisar a cozinha pantaneira em São
Paulo, debrucei-me sobre os traços dessa
culinária presentes em Mato Grosso do Sul,
meu estado natal. Posteriormente, durante o
mestrado, escolhi recortar a região do Pantanal
da Nhecolândia para então compreender a
hospitalidade presente ali. O argumento do
meu trabalho final foi justamente uma pesquisa
que iniciei em conjunto com o prof. dr. Ricardo
Maranhão para levantar dados e mapear a
cozinha pantaneira, com o apoio da Fundação de
Cultura de Mato Grosso do Sul: daí resultaram
50 receitas, um vídeo, fotos. Em companhia da
célebre chef Dedê Cesco, tivemos a chance de
aprender com cucas de comitiva, cozinheiras,
fazendeiros, donos de pequenos restaurantes
e pesqueiros os detalhes e técnicas de uma
cozinha que, assim como o seu bioma, urge ser
reconhecida e valorizada.
Sobre esta obra, convido-o a não só se deliciar,
mas também refletir a respeito desses ainda raros
registros na área da comida pantaneira. Convidei
grandes personagens que cumprem diariamente
seu papel no cenário da alimentação nacional e
mundial. A chef Mara Salles, ícone da cozinha

modo de agir de seus habitantes. No ato de
trasladar gado e tropas nas comitivas, numa
réplica do que fazem outros animais que migram
países ou continentes para chegar ao Pantanal,
o motivo principal tem a ver com comida. Ora,
o Pantanal nas cheias é fast food para a cadeia
alimentar de jacarés, onças e aves. Aliás, para
todos aqui, a democracia da alimentação nesse
ponto impera. Até os mosquitos são abundantes
e felizes, quando não são alimentos de sapos ou
galinhas. As festas, de batizados, casamentos,
São João, carnavais, contam um pouco de rituais
que chegaram com os portugueses ou espanhóis,
demonstrando a potência da memória que não
se abalou nem por novos riscos territoriais, e
continua presente nesta terra de fronteiras.
Um parênteses para abrir uma ponte entre o
mercado e as fazendas. A população pantaneira
depende sazonalmente de suprimentos dos
mercados públicos, em que seus feirantes vendem
desde a butina boa até a erva-mate de tereré que
serão utilizados no campo.
Quis nesta obra contemplar cidades. É difícil
não falar de todas, mas destaquei algumas com
os pratos que encontrei ali: Campo Grande,
Corumbá, Cuiabá e seus chefs convidados
para mostrar criações em cima do saboroso
regionalismo. Por fim, homenageio a cultura
indígena, terena e guarani em sua excelência,
convidando para as receitas a primeira chef
indígena do Brasil: Letícia Kalimaracayá,
que traz pratos preparados basicamente com
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mandioca e seu conhecimento.
E, para dar voz à cozinha pantaneira, junto-me
ao coro do Documenta Pantanal. Desde 2019
participo dessa iniciativa, que nasce com o nobre
objetivo de documentar e tornar conhecidas as
belezas e o valor natural da região do Pantanal
brasileiro. O Documenta Pantanal vem para
promover o diálogo entre forças produtivas,
academia, instituições e organizações na busca
de soluções implementáveis e de consenso
para o grave problema do assoreamento dos
rios, aproximando pesquisadores, acadêmicos,
produtores ligados ao agronegócio, grupos com
interesse em conservação, turismo, jornalistas
e educadores. Com nossas ações, queremos que
o Pantanal esteja na agenda da opinião pública

brasileira e de organismos e instituições ligados a
questões de sustentabilidade.
Meu avô, o historiador doutor Paulo Coelho
Machado, proferiu essas em 1988, durante um
encontro de “narrativas pantaneiras”: “Aplaudo
a grande iniciativa de alertar o país para essa
região ímpar do mundo que é o Pantanal, que
está a merecer todo o nosso cuidado, empenho
e amor. É talvez o último ou o maior santuário
existente entre nós, e que nos cumpre preservar e
conservar para as gerações futuras”. Quase como
uma obediência in memoriam, apresento aqui
minha contribuição em defesa de um sistema
alimentar delicado, pulsante e único. Com vocês,
caros amigos, a cozinha pantaneira.

Às cozinheiras de tradição e aos cucas,
que alimentam as comitivas e trasladam animais
pelo mundo.
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vá reger sua orquestra!”.
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Comuns num passado não tão longínquo, as comitivas pantaneiras ainda
resistem ao tempo. Elas são responsáveis pela condução do gado de uma
fazenda a outra, por vários motivos, dentre eles os leilões pecuários,
por dezenas de quilômetros.
Nesses agrupamentos, tão raros na paisagem pantaneira atual, a figura
mais importante é a do cuca – o cozinheiro do grupo. É ele que detém o
conhecimento que não se ensina na escola, mas que é importantíssimo para
a manutenção de uma comitiva. Além de cozinhar, o cuca é responsável pelo
dinheiro e por carregar os mantimentos e os pertences de toda a equipe.
As comidas são organizadas dentro das bruacas, espécie de mala de couro presa
na garupa dos burros, chamados cargueiros. É o cuca quem conduz a tropa de
cargueiros, viajando à frente da boiada, e quem decide o momento e o local de
retirar as bruacas das costas dos animais. É ele também que arreia os burros e
corta a lenha usada no preparo da comida dos boiadeiros. Por ser o peão com
mais atribuições numa comitiva, o cuca recebe o melhor salário.
Uma vez decidido o local de parada, o cozinheiro monta um acampamento
simples e prepara a refeição dos peões. O cardápio de uma comitiva conta
com comidas fáceis de transportar e rápidas de preparar – muitas vezes numa
única panela –, como arroz carreteiro e macarrão tropeiro.
No momento do repasto, os peões sentam-se todos juntos e iniciam um ritual.
Para mexer nas panelas, pedem licença ao cuca ou esperam seu convite para
iniciar a refeição.
Há toda uma estratégia de serviço nas comitivas: as tampas das panelas são
equipadas com argolas de arame, que se ajustam ao dedo mínimo do peão,
permitindo, assim, que ele possa segurar o prato com uma mão e servir-se da
comida com a outra, já que não há apoio – apenas a panela no fogareiro ao
chão. Outra regra é pegar a comida sem derrubar a tampa da panela. Quando
regras assim são quebradas, o cuca entra em ação, emitindo um som que parece
o de uma galinha. A punição é clara: o peão terá que comprar um frango para a
refeição seguinte.
Depois de uma boa noite de descanso da jornada, o cuca serve o café da manhã
bem cedinho. É o costumeiro quebra-torto. Esse desjejum é conhecido como

“comer o velho”, ou seja, aproveitar as sobras da refeição anterior. Quebra-torto é
sempre feito com arroz. Muitas vezes a comida que resta é pouca; então, o peão com
mais idade é o primeiro a se alimentar das sobras.
O aparato culinário de uma comitiva depende do seu tamanho e do tempo da
jornada. Geralmente, o cuca carrega entre três e cinco panelas de alumínio ou de
ferro, uma chaleira grande para o preparo do mate e do arroz e uma trempe –
estrutura de ferro sob a qual se deposita a lenha e que serve de apoio às panelas.
Após os leilões, é preciso transportar os lotes de bois negociados. Quando estes
são grandes, inviabilizando o uso de caminhões, as comitivas entram em cena,
conduzindo o gado diariamente por até 15 quilômetros. Algumas delas, mais raras,
podem durar meses.
O regime das águas é o que define esses trajetos. Isso porque o gado não transpõe
barreiras, e a época das cheias dificulta o transporte dos animais para as regiões
mais altas.
A estrutura de uma comitiva é estritamente masculina. O cuca vai alguns
quilômetros à frente. Bem atrás dele segue o ponteiro (ou cabeceiro), que é o guia,
seguindo na frente dos demais, munido do berrante e de um chicote – também
chamado de reador ou piraim.
Os fiadores são os peões que correm ao lado dos animais, mantendo-os agrupados,
impedindo sua dispersão.
O tropeiro é o responsável por cuidar dos cavalos. Logo pela manhã, cada peão arria
seu próprio cavalo – da mesma maneira que um cozinheiro afia suas facas.
A comitiva termina com o culatreiro, que toca ou empurra a boiada (ou arribada),
recuperando os animais que se atrasam por cansaço, doença ou fragilidade. É ele
também quem corre atrás do bandoleiro, como costumam chamar o boi irrequieto, que
escapou do grupo.
Além de sair na frente da comitiva, o cuca – talvez por isso chamado também de
guapo, que significa destemido – também é responsável pela compra de alguns
insumos nos bolichos, pequenos mercados de mantimentos e outros itens, localizados
em povoados próximos das fazendas ou em cidades grandes da região, como
Aquidauana, Corumbá e Campo Grande.
Nos bolichos encontram-se alimentos típicos do pantaneiro, como erva-mate, temperos secos, arroz, macarrão de fardo, feijão e até a carne de sol
manteada, que não foi feita na fazenda.
No começo do século XX, os bolichos eram o único comércio existente no Pantanal:
verdadeiros magazines, pela variedade de mantimentos e itens de uso do pantaneiro,
muitos deles trazidos pelos mascates, que ali chegavam com uma série de bugigangas.
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Macarrão de comitiva
29
Conhecido também como macarrão pantaneiro, macarrão frito
ou macarrão boiadeiro, é uma variação do arroz carreteiro.
Prepara-se da mesma maneira, substituindo o arroz pelo macarrão – da
tradicional marca Liane. É um prato prático, perfeitamente adequado
para as condições de uma comitiva, pois utiliza uma ou, no máximo, duas
panelas. O cuca começa seu preparo quebrando o macarrão – vendido num
fardo grande e comprido – em pequenos pedaços, para que possa ser cozido
mais facilmente. Para ganhar seu sabor tão característico (que lembra o
gosto umami), é preciso fritá-lo bem – assim como a carne que entra na
receita –, até que adquira um aspecto esbranquiçado. Então junta-se a água.
É um prato com poucos ingredientes, mas de sabor marcante. Atualmente,
vem aparecendo nos restaurantes de São Paulo.
Aprendi esta receita com Helinho Lopes, famoso cozinheiro de comitivas e
leilões, e resolvi acrescentar a laranja para dar um sabor especial ao prato.
ingredientes
100 g de carne de sol
2 dentes de alho picados
2 colheres de sopa de óleo de milho, azeite de oliva ou banha
250 g de espaguete nº 8
água quente o quanto baste
sal a gosto
suco de uma laranja pera
cheiro-verde picado a gosto
coentro picado a gosto

modo de preparar
Lampine a carne de sol e lave-a em água corrente abundante,
para retirar o excesso de sal.
Numa panela alta, refogue o alho no óleo quente. Junte a carne picada,
fritando-a até dourar.
Acrescente o macarrão quebrado (em no mínimo três partes) e frite mais
um pouco, até que as pontas do macarrão adquiram uma coloração
esbranquiçada. Adicione o suco de laranja, para soltar o fundinho da panela,
e a água quente até quase cobrir a mistura. Cozinhe em fogo médio, com a
panela aberta, mexendo de vez em quando para acomodar o macarrão, até
que ele fique macio e a água seque. Sirva com o cheiro-verde e o coentro.
rendimento: 4 pessoas

Arroz carreteiro ou Maria Isabel
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Existem várias receitas de arroz carreteiro. Garnizé é a versão feita com macarrão
quebrado e ovo frito, servida no quebra-torto – a primeira refeição da manhã nas
fazendas pantaneiras. Algumas pessoas gostam de acrescentar pimentão, legumes e
outras fontes de proteína. Porém, o tradicional leva carne de sol, alho e arroz. Gosto
muito da variação que inclui banana, conhecida em Cuiabá como Maria Isabel,
originalmente preparada com charque ou carne-seca1. Como a banha de porco é um
produto difícil de achar, substituo-a por bacon, que dá um sabor bem gostoso ao prato.

ingredientes
1 kg de carne de sol ou carne-seca lampinada2
2 cebolas picadas
4 dentes de alho amassados no pilão
500 ml de óleo de milho ou azeite de oliva
300 g de bacon bem picadinho
400 g de arroz agulhinha
1 pimenta dedo-de-moça picada e sem sementes
6 bananas-da-terra picadas em rodelas
1,5 litro de água quente
1/2 maço de cheiro-verde picado3
sal a gosto

modo de preparar

30

Carne de sol
na peça de carne bovina.
Para preparar esta receita, passe o sal
caixa-tela para secar a
Se tiver uma caixa de cura (ou seja, uma
caixa e deixe curar por
carne de sol), pendure a peça dentro da
no mínimo 24 horas sob o sol.
a carne em manta: com
Antes de salgar, porém, é preciso abrir
e formando uma grande
uma faca afiada, vá desenrolando a peça
a. Deixe curando na caixa,
manta, com cerca de 5 cm de espessur
de lenha de angico.
e então asse-a sob brasas aquecidas
casa: abra a carne
Também é possível preparar a carne em
sal em toda a peça e deixe
em manta da mesma maneira, passe
para que a água se separe
numa vasilha grande com uma grade,
e deixe curar por 24 horas.
da carne. Depois, leve para a geladeira
menores
Você pode preparar essa carne em bifes
e fazê-los numa frigideira.
excesso de sal.
A carne é preparada sem que se tire o
sal, e fica perfeita no arroz
Ela é mesmo consumida com bastante
menos sal, retire o excesso
carreteiro. Caso prefira prepará-la com
as.
e leve à geladeira por algumas horas apen

Deixe a carne de sol de molho na água, na geladeira,
por pelo menos duas horas. Se optar por usar carne-seca,
apenas lave para tirar o excesso de sal.
Frite as rodelas de banana numa frigideira, por imersão
e em fogo alto, com 400 ml de óleo de milho. Depois de douradas,
reserve-as entre folhas de papel absorvente para que fiquem
crocantes. Numa panela grande, frite a carne lampinada
e o bacon nos 100 ml de azeite ou óleo restantes. Quando ela
começar a dourar, junte a cebola, a pimenta, refogue por mais
alguns minutos e adicione o alho amassado. Junte a pimenta
e refogue mais um pouco.
Quando tudo estiver corado e um fundinho aparecer na panela,
junte o arroz e frite-o até que comece a ficar transparente. Junte
então a água, mexa para acomodar os ingredientes e cozinhe em
fogo brando até que o arroz fique macio e a água seque. Tampe
a panela e deixe-o descansar por pelo menos cinco minutos.
Ajuste o sal e sirva com a banana e o cheiro verde por cima.
rendimento: 8 pessoas

a
A diferença entre o charque e
carne-seca é que o primeiro leva
mais sal e produtos químicos,
é seco ao sol e se conserva
fora da geladeira. Já a carne
de sol (ou carne-seca, como se
diz, dependendo da região do
Pantanal) é mais fresca, leva
menos sal e é seca.
2
Corte específico da cozinha
pantaneira, que resulta em
pedaços de carne irregulares:
escolha um pedaço da manta
de carne de sol para cortar.
Incline a faca numa angulação
o
de quase 180 e vá fatiando a
s
carne, retirando pequenas lasca
irregulares. O termo lampinar,
uma corruptela de lapidado,
remete à maneira como o
pantaneiro corta os postes de
madeira das fazendas. Esse tipo
de corte caracteriza pratos que
levam carnes desidratadas, como
à
o charque e carne de sol (foto
esquerda, acima).
3
O termo cheiro-verde refere-se,
nha
sempre, à combinação de salsi
e cebolinha.

1
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Feijão gordo
Na comida preparada pelo cuca, o feijão gordo – geralmente
feito com o feijão carioca ou carioquinha (Phaseolus vulgaris)
– é um acompanhamento tradicional do arroz carreteiro
ou do macarrão de comitiva. Ele não é feito diariamente,
mas é bem nutritivo, já que tem gordura de origem animal.
O feijão andu, também chamado de feijão guandu, é bastante
comum no Nordeste e no Pantanal. Aqui, é muito cultivado
por algumas comunidades indígenas e vendido nas feiras
locais. Seu formato é semelhante ao da ervilha, de cor cinza
a marrom, e, às vezes, pintadinho. No mercado indígena de
Campo Grande, as comerciantes terena também vendem
o feijão de corda do Nordeste (Vigna unguiculata), bem
verdinho. O feijão gordo é feito ainda com o feijão fava
(Vicia faba), também comercializado pelos terena
e bem comum na cultura gaúcha.

ingredientes
1 kg de feijão carioquinha
150 g de bacon picado
2 folhas de louro
5 dentes de alho socados no pilão
1 colher (de café) cominho
5 colheres de sopa de banha de porco
1 linguiça defumada em rodelas
sal e pimenta-do-reino a gosto

modo de preparar

Refogue, na banha de porco, o bacon, a linguiça e o alho,
nessa ordem. Junte o feijão, cubra com água e acrescente
o louro e o cominho. Cozinhe na panela semitampada por
cerca de 2 horas ou 30 minutos em panela de pressão.
Assim que estiver macio, acerte o sal e a pimenta-do-reino.
rendimento: 8 pessoas
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Paçoca de carne-seca
A paçoca de carne-seca é um preparo fundamental
para o tropeiro ou para o homem do campo, que sai
cedinho de manhã e precisa levar algum alimento
“de conservação” e com bom valor nutricional.
Tradicionalmente a paçoca é feita com farinha de
mandioca ou carne de sol com o mínimo de água
possível, para que se conserve bem fora da geladeira
por vários dias. Porém, esta receita é um pouco mais
elaborada. Ela também é conhecida como matula –
nome dado pelos viajantes ao lanche que levam numa
viagem para matar a fome. Aqui a carne é pilada
num pilão grande, pois é o peso do pau de bastão do
utensílio o que a tritura.

ingredientes
1 kg de carne-seca ou charque cortada em pedaços grandes
200 ml de óleo de milho ou banha de porco
1 kg de farinha de mandioca torrada
5 dentes de alho amassados no pilão

modo de preparar
Coloque a carne-seca de molho para retirar o sal. Numa panela média,
frite bem a carne na banha ou no óleo. Adicione o alho e deixe dourar.
Assim que a carne estiver bem douradinha e macia, a ponto de desfiar, apague
o fogo e leve-a para socar. Soque e vá adicionando a farinha aos poucos,
até que ela esteja bem socada, e a mistura bem homogênea.
A paçoca pode ser enrolada em trouxinhas de palha de milho e levada
para o campo e para as comitivas, servindo de matula preciosa para
os peões na hora da fome.
rendimento: 10 pessoas
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Guisado de frango caipira

Este guisado é o frango ou galinha caipira que o cuca recebe como prenda; o presente
ganho pelo cozinheiro do peão indisciplinado. O cuca tradicional sabe como prepará-lo
utilizando o sangue da ave, mas nem sempre o prato é feito dessa maneira. É uma iguaria
de origem portuguesa, no Brasil desde os tempos coloniais, e aceita as mais variadas
guarnições. A batata é muito utilizada, pois é um produto fácil de ser encontrado nos
bolichos – pequenos comércios, hoje raros, mas que sempre existiram nas estradas e nas
cidades para suprir as comunidades pantaneiras. O cuca, quando mata o frango, preserva
seu sangue para usá-lo em várias comidas. O frango também é comprado no bolicho,
e o cuca sempre pode ter à sua disposição alguns legumes, como a batata.

ingredientes
1 frango inteiro, vivo
4 dentes de alho amassados no pilão
2 cebolas picadas
100 ml azeite de oliva ou óleo de milho ou 2 colheres de sopa de banha de porco
água quente o quanto baste
4 batatas descascadas, em cubos pequenos
1 colher de sopa de vinagre ou suco de 1 limão
cebolinha picada a gosto
sal e pimenta-do-reino a gosto
arroz branco para acompanhar

modo de preparar

Mate o frango e degole-o, fazendo um corte no pescoço para recolher o sangue numa
vasilha. Misture imediatamente ao sangue o vinagre ou o limão e reserve fora da geladeira.
Depene o frango, passando-o no fogo com muita atenção e movimentos rápidos,
para não queimar sua pele, e sim o restante da penugem.
Abra o frango ao meio, retire os miúdos e reserve o coração e a moela. Corte-o nas juntas.
Numa panela de ferro ou de alumínio bem grosso, frite as partes do frango em banha
de porco, óleo ou azeite até ficarem bem coradas. Retire o excesso de gordura, se houver.
Frite o alho amassado no pilão com sal e pimenta-do-reino, junte a cebola e adicione os
miúdos picados, refogando-os bem e mexendo sempre. Cubra com água e deixe cozinhar
com a panela semitampada até que o frango esteja macio.
Dez minutos antes de finalizar a receita, com o frango já macio e com pouca água,
junte o sangue e deixe cozinhar, em fogo médio e mexendo de vez em quando, até o molho
engrossar. Acerte o sal e junte a cebolinha.
Quando o frango estiver quase no final do cozimento, acrescente as batatas.
Sirva com arroz branco.
rendimento: 4 a 6 pessoas
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Carneada no Pantanal
Por Ricardo Maranhão

Pantanal
Chuvinha fina, seis horas da manhã na Fazenda Bahia das Pedras,
, com
da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul. Um grupo de oito peões a cavalo
em
suas roupas coloridas e chapéus largos, cavalga serenamente pelo pasto
grupo
direção a um grupo de reses. A uma ordem de um dos vaqueiros, um
rês
de cerca de 15 bois mansos avança em direção ao cercado, onde outra
aguarda, inquieta.
Os bois mansos, treinados, são sinuelos, que cercam a rês separada,
-la
envolvem-na, conduzem-na, como se estivessem destacados para acalmá
r
milena
diante do destino cruel que para ela já se avizinha: ser o objeto do

sacrifício do abate para alimento da comunidade.
cimento
Sinuelos, peões e a personagem principal se aproximam do disco de
destinado ao rito da morte e da carneação. A rês está tensa, desconfiada,
parte
como se da memória ancestral, gravada em seus cromossomos, fizesse
a imagem fatal daquele templo da produção da carne. Pior ainda, templo
otes
pagão, sem as litanias e gestos religiosos de absolvição que os sacerd
Cristo.
antigos usavam antes de mandar matar seus ancestrais de Antes de
mete
O laço de um dos peões tenta capturar a rês, que se abaixa ágil e se
mais no meio dos indiferentes sinuelos. Outro peão mais destro lhe caça
os chifres e a puxa com violência. Imediatamente os sinuelos se retiram
a vítima,
ordeiros e em silêncio: missão cumprida. Para puxar com eficiência
o vaqueiro, com a ajuda de outro, passa a corda do laço por uma grande
e aos
forquilha no meio do disco de cimento e arrasta a rês, agora em pânico
pulos, para o centro do cadafalso.
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É a hora de entrar em ação uma figura-chave, de grandes bigodes e camisa
azul: o carneador. O homem que sabe matar com presteza. Seu Sebastião
exerce esse mister há mais de 40 anos. Sua faca afiadíssima, depois de
uma rápida passada pela chaira, é um objeto decisivo para que o sacrifício
seja rápido, eficiente e sem muito sofrimento para a vítima. Com precisão
surpreendente, entre um salto e outro da rês, introduz-lhe a faca no pescoço,
na altura exata de uma artéria vital: o sangue jorra abundante, o animal
se move mais lentamente. Mais um corte preciso no outro grande vaso
sanguíneo do outro lado da cabeça, um último e violento estertor, e o animal
tomba morto.
Sempre com gestos rápidos, os peões já estão lavando o disco de cimento
enquanto os porcos das redondezas tentam sorver o sangue espalhado.
Outros ajudam a levar a carcaça da rês para dentro do barracão/açougue,
onde, sem vacilações, o carneador entra em ação. Cortes decisivos vão
separando o couro; a faca afiadíssima passa várias vezes pela chaira e, com
golpes de precisão anatômica, vai definindo e retirando filés, paletas, coxões,
picanhas, ao mesmo tempo em que retira o dianteiro para fazer mantas de
carne a ser salgada e seca.
O ritual completo da carneada, acompanhado o tempo todo por jatos
d’água de uma mangueira, dura pouco mais de duas horas: é o tempo
necessário para transformar a vaca de animal em alimento, de pecuária em
gastronomia, de natureza em cultura.
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Linguiça de Maracaju
A carne bovina é a base da economia do
pantaneiro. Existem muitas receitas de
linguiças feitas com carnes frescas. Esta
linguiça é tradicionalmente elaborada com o
quarto traseiro do animal, embora não tenha,
necessariamente, cortes específicos.
A peculiaridade da linguiça de Maracaju –
que em 2015 ganhou selo de Indicação de
Procedência do INPI (Instituto Nacional
de Propriedade Industrial) – é que ela é
feita somente nessa região de serra, onde
é preparada com carne bovina e laranja
azeda. A laranja azeda (Citrus aurantium),
apelidada de misteriosa justamente por ter
sido o segredo desta receita, é bem ácida, e
é bastante utilizada em compotas. Muitos
pantaneiros costumam usar os espinhos da
laranjeira para fazer furos na linguiça. Essa

técnica, antiquíssima, não é indicada, já que
os furos desidratam o embutido, tornando-o
seco. Ela fazia sentido quando faltava
geladeira nas fazendas pantaneiras, o que
tornou comum a seca da linguiça ao sol. Em
outras regiões faz-se uma variação conhecida
como linguiça cuiabana, que leva queijo e
leite de vaca. Atualmente, existem empresas
especializadas em linguiças frescas com
diferentes ingredientes aromáticos, como a
guavira e a laranjinha de pacu. Esta, também
nativa do Cerrado e do Pantanal, é batizada
por ficar nas margens do rio e alimentar
esse animal. Também é conhecida como
moranguinha e serve como isca de peixes. Por
ser azedinha e ter pouca polpa, é comumente
utilizada para fazer doces.

Dica: Se você não encontrar a laranja misteriosa, substitua-a pela laranja-pera ou por limão galego
ou taiti. A pimenta-bodinho pode ser substituída por qualquer pimenta em conserva do gênero
Capsicum. Ao comprar a carne para fazer a linguiça, dê preferência aos cortes nobres do boi.

ingredientes

1 kg de picanha gorda, contrafilé ou alcatra picada na ponta da faca
500 g de gordura de boi ou toucinho de porco
3 unidades de pimenta bodinho picada
1 tripa seca grossa
suco de 1 laranja misteriosa (azeda)
salsinha picada a gosto
1 cabeça de alho picadinho
sal a gosto
pimenta-do-reino preta moída na hora a gosto
limão ou leite para as tripas

modo de preparar

Limpe e hidrate as tripas em água abundante com um pouco de limão ou leite para
acrescentar sabor. Reserve.

Corte a peça de carne (sem desprezar a gordura) e o toucinho (ou gordura de boi) na
ponta da faca. Use a mesma proporção de carne e de gordura na receita.
Num pilão, amasse a pimenta-bodinho, o alho, o sal e a pimenta-do-reino.
Acrescente esse tempero à carne. Adicione o suco da laranja e a salsinha e deixe
marinar em temperatura ambiente por 30 minutos. Mexa pelo menos duas vezes nesse
período (existem receitas que marinam por até seis horas; se a temperatura externa for
maior que 25 ºC, recomenda-se deixar sob refrigeração).
Recheie as tripas já limpas e hidratadas, com a ajuda de um funil com bico mais largo
ou com a boca de uma garrafa pet de 2 litros cortada ao meio, adaptada como funil.
Depois de pronta, a linguiça pode ser assada (na grelha, no forno ou no espeto)
ou mantida sob refrigeração. Pode, também, ser congelada ou seca ao ar livre,
pendurada num varal.
Sirva cortada como aperitivo ou acompanhada de mandioca cozida. Outra sugestão é
acompanhá-la de maionese de batata-doce, cebola roxa e wasabi.
rendimento: 1 linguiça (serve 4 pessoas)
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Locro
O locro é um guisado de carne com osso e milho seco quebrado, um dos pratos
emblemáticos da cozinha criolla ou de fronteira, de influência espanhola.
O termo é emprestado dos povos andinos, um sinal de intercâmbio cultural,
no Paraguai, entre as nações guarani e aquelas que habitavam os altiplanos.
Assim como o puchero, é refeição de um prato só nas cozinhas de fronteira
latinas. Na Argentina, por exemplo, além do milho usa-se charque e abóbora.
Já na Colômbia, o locro ganha batatas e queijo. O pantaneiro tem esta versão
simples, mas não menos saborosa, em que os sabores do milho e da carne são
marcantes. Nos meses de junho, quando o milho está recém-colhido, ele é usado
fresco, sem necessidade de panela de pressão – quando é, então, acrescentado à
carne já pronta, nos 10 minutos finais do preparo.
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ingredientes
1,5 kg de carne de costela cortada em pedaços médios e regulares
2 folhas de louro (seco)
3 cebolas picadas
3 tomates picados sem sementes
400 g de milho seco
1/2 maço de cebolinha picada
5 dentes de alho amassados no pilão
150 ml de óleo de milho ou azeite de oliva
1/2 maço de salsinha picada
sal a gosto
pimenta dedo-de-moça picada a gosto
água para cozinhar o quanto baste

modo de preparar
Numa panela de pressão, coloque o milho, o louro e cubra com água até
metade da panela. Cozinhe até que o milho fique bem macio (é o que
chamamos de canjica). Reserve.
Tempere a carne com o alho, o sal e a pimenta dedo-de-moça. Numa panela
de pressão, adicione o óleo (ou azeite) e frite a carne até dourá-la, em fogo alto.
Junte a cebola e os tomates e refogue por mais alguns minutos. Cubra com
água, tampe a panela, abaixe o fogo para médio e deixe cozinhar por
20 minutos, ou até que a carne fique macia.
Abra a panela de pressão e acrescente a canjica. Cozinhe por mais alguns
minutos, para misturar os sabores. Desligue o fogo, acrescente a salsinha,
a cebolinha, acerte o sal e sirva.
rendimento: 5 pessoas
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Churrasco pantaneiro
O traço mais característico do
churrasco no Pantanal é o buraco
cavado pelos peões especialmente
para uma festa, como os animados
leilões, em que o churrasco não
pode faltar. No dia do evento,
monta-se uma estrutura com
paus de taquara seca (que são
mais firmes) ao lado das valetas,
formando um jirau para apoiar
os espetos de carne. O buraco,
retangular, tem o tamanho da
festa, ou seja, do número de
participantes. Outra peculiaridade
é o sabor do churrasco pantaneiro:
as carnes são assadas sobre
madeira de angico, que lhe dá um
sabor defumado especial. Como a
carne é servida tradicionalmente
bem passada, ela não é muito
macia, mas tem um sabor bem
defumado. A costela bovina é um
prato emblemático para qualquer
evento no Pantanal. Isso porque
sua anatomia é uma opção fácil
num churrasco pantaneiro: no
momento em que se usam as varas
de taquara como espetos e fura-se
a costela, seus ossos servem
de amparo para o assado.
Além disso, na hora de comer,
é um prazer saboreá-la como
nossos ancestrais: como descreve
o folclorista Luís da Câmara
Cascudo em seu Tradições
populares da pecuária nordestina
(pág. XVI), o “tutano de todos os
ossos era sorvido, catado a ponta

de faca, puxado a língua, como
os nossos pre-avós das cavernas”.
A costela é assada lentamente no
fogo de chão, neste que é chamado
então de “churrasco de buraco”.
O sal boiadeiro utilizado nesta
receita não é refinado e tem baixo
teor de iodo, pois é usado como
complemento da dieta bovina.
É com ele que se faz, também,
a carne de sol.
O pantaneiro também salga outras
carnes dessa maneira, como
cupim, surtum (músculo da ponta
posterior da paleta), costela, capa
de filé, picanha, contrafilé e granito
(que é o peito). Isso também se
aplica aos miúdos, como coração,
rim e chichulim, que é o intestino
delgado, mais fino.

Miniglossário dos
cortes do Pantanal

Catunim – parte do coxão mole que se usa
para fazer carne de sol
Tatu – lagarto
Sete – parte da costela
Surtum –parte sobre a paleta do boi
Granito – parte da ponta do peito
Chichulim – parte do intestino delgado
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Para fazer o churrasco, o pantaneiro
e
não usa apenas carnes nobres. Da part
uma
dianteira do boi, por exemplo, faz-se
ada,
manta relativamente grossa, bem salg

Há uma peça do boi que só é adquirida
quando o animal é abatido com uma faca
no pescoço. É chamada sangrador, e de
fato trata-se da carne de pescoço, muito
saborosa pelo acúmulo de sangue nessa

parte do animal. O pescoço do boi também
é rico em tecido conjuntivo e gordura,
e por isso qualquer preparo na panela

tem que ter um tempo longo de cocção.
Geralmente o carneador ganha o sangrador
de presente, e ele ou sua esposa preparamno cozido com legumes e temperos como
cebola, alho e pimenta, com um caldo bem
espesso e servido com arroz branco.

Angico (Anadenanthera sp.)
é o nome de várias árvores da família

das Fabáceas, tradicionalmente
consideradas madeiras de lei. Por

isso, os troncos utilizados para fazer
a lenha do churrasco pantaneiro

devem vir de árvores caídas por causa
das tempestades ou simplesmente

porque ficaram velhas. O fogo ateado
a essa madeira torna-a resistente,

o que é ideal para um churrasco.
Também é a lenha preferida no preparo

do churrasco por ter sabor neutro,
emprestando-lhe no entanto um traço

defumado único.

ingredientes
1 peça de costela bovina de 3,5 kg
para a salmoura
200 g de sal boiadeiro
100 ml de água
3 pimentas dedo-de-moça picadas
1 cabeça de alho picada
para o molho vinagrete
1 tomate picadinho sem sementes
1 cebola picadinha
1/2 maço de cheiro-verde picadinho
1/2 maço de coentro picadinho
100 ml de vinagre
50 ml de água
200 ml de azeite de oliva
sal a gosto

ela
que permanece de molho numa gam
o
sob
de madeira por três a quatro horas
de ser
sol, para perder bem o líquido antes
a
havi
estendida. Antigamente, como não
das
geladeira nas fazendas, o tratamento
s.
carnes tornava-as duras e muito seca
m,
Atualmente, para que não fiquem assi
para
as mantas são estendidas de noite
são
“arear”, como se diz na região. Quando
s
tinha
secas ao sol, é comum o uso de vare
bem
ou gravetinhos, para fixar e estender
são
as mantas. Assim, bem estendidas,
reviradas e recolhidas antes que caia
o sereno. Para que fiquem macias, seu
.
curtimento dura, no máximo, dois dias
a
do
Reconhece-se o ponto perfeito quan
carne se torna escurinha, sem nem mais

o,
um pingo de água. As mantas são, entã
filme e
enroladas, embrulhadas em plásticoconservadas no congelador.
éo
Para o churrasco de vara, o processo
geral:
em
mesmo seguido para o churrasco
rrecarneia-se a rês no dia anterior, esco
que
-se o sangue, coloca-se o sal para
inte
cure durante a noite, e na manhã segu
ada
dren
estendem-se as mantas. Uma vez
ir
toda a água, a carne está pronta para
pre
sem
ao fogo. O pantaneiro de raiz tem
pouco
consigo uma rapadurinha ralada e um
ta
espe
de farinha. Ele faz o fogo no chão,

com
a carne na vara e depois a saboreia
ro
a farinha e a rapadura. Para ameniza
com
salgado da carne, toma seu tereré, feito
cia!
ciên
a
água de vazante – mas isso é outr
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modo de preparar
Para o vinagrete, corte todos os ingredientes em
pedaços pequenos e misture com azeite, vinagre,
água, sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Num pilão grande de madeira, adicione os
ingredientes secos da salmoura e pile até formar
uma pasta. Depois adicione a água. (Se em lugar
do pilão você for utilizar um liquidificador, bata
com a água na função pulsar.)
Tempere a costela. Deixe descansar por meia hora
em lugar coberto (no Pantanal, descansamos a
carne em lugar coberto por causa das moscas, já
que o churrasco é feito a céu aberto).
Coloque os pedaços da costela em espetos feitos
com vara de taquara verde (um tipo de bambu)
tirada no dia.
Asse a carne em braseiro feito num buraco e
lenha de angico. Conforme a carne for assando,
sirva e volte para a churrasqueira, afastando-a
do fogo mais forte. Acompanhe com mandioca
cozida e vinagrete.
rendimento: 6 pessoas
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Cupim no leite
O cupim é um corte bovino típico do Brasil, especialmente
na região do Pantanal. O clima tropical brasileiro é ideal
para a criação da raça indiana Nelore, popularmente
chamada de zebu, tanto no Pantanal como em outras
regiões do país. Grosso modo, existem duas espécies
importantes de boi: a Bos indicus, originária da Índia, e a
Bos taurus, nativa de zonas de clima temperado. A raça
Nelore é uma das mais comuns entre as desenvolvidas
por melhoramento genético no Brasil, compondo cerca
de 80% do rebanho destinado à produção de carne no
país. Isso foi necessário porque, embora bem adaptado
ao clima tropical brasileiro, o gado indiano era precoce e
entregava menos carne do que as raças europeias. O gado
Nelore, exclusivamente criado para a produção de carne,
tem como diferença marcante a presença da corcova,
também chamada giba ou cupim, que é uma reserva de
4
gordura importante para o animal . O cupim, por ser
gordo, foi durante muito tempo a parte privilegiada do
boi para a aplicação de medicamentos sob a forma de
injeções, causando danos à peça, que ao mesmo tempo
passou a ganhar cada vez mais valor gastronômico, pois a
gordura entremeada na carne lhe confere maciez e sabor.
Esta receita, em que o cupim é marinado no leite, fez
muito sucesso num festival de cozinha brasileira que fiz na
Tailândia em 2012.

4

Outras características que

diferenciam a raça europeia
da indiana adaptada ao Brasil
são a cor do pelo (a Nelore é,
de modo geral, cinza claro), o
comportamento (o Bos taurus é
mais dócil), a disponibilidade de
leite e o marmoreio da carne ambos maiores na raça europeia.

ingredientes
1 peça de cupim de 1,5 kg
1,5 litro de leite integral
suco de 5 laranjas
1 cabeça de alho cortado ao meio
sal e pimenta-do-reino a gosto

modo de preparar
Marine o cupim no leite, no suco de laranja e no alho por, no mínimo,
12 horas. Retire a peça e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Asse em forno alto (220 ºC) por 10 minutos ou até dourar bem. Depois
abaixe a temperatura do forno (160 ºC) e termine de assar a peça,
coberta por papel-alumínio, até ficar macia (cerca de uma hora).
rendimento: 7 pessoas
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No Pantanal, o cuidado com a carne começa já no abate. No momento de
carnear o boi, por exemplo, nunca se deve encostar a mão que tocou na lã
na carne (para não passar o cheiro de uma na outra). É preciso, pois,
despelá-lo antes. Primeiramente retiram-se as glândulas, que exalam um
cheiro forte. Faz-se a desossa do pernil e da paleta e depois as peças são
abertas em mantas para virarem carne-seca, utilizada no dia seguinte.
O tempero desse tradicional assado varia de região para região, mas sempre
se usa o sal boiadeiro. Vale lembrar que, como os animais comem capim e
são criados no pasto, seu sabor é excepcional. Como a influência árabe no
Pantanal é importante, a receita escolhida leva especiarias, como pimentasíria, cominho e sementes de nigella5, em uma criação conjunta com os chefs
Paco Kawijian e Luciana Abes, do restaurante Yallah, de Campo Grande.
Para que o prato fique mais saboroso ainda, escolha uma paleta de cordeiro
com uma boa capa de gordura aparente.
5

ingredientes
1 paleta de cordeiro de 1,3 kg
10 g de cominho
10 g de pimento-síria
10 g de sal boiadeiro
suco de 1 limão
100 g de manteiga sem sal
10 g de pimenta-do-reino
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Cordeiro assado com
sal boiadeiro e especiarias
No Pantanal, o leilão é uma atividade social típica, pois além de reunir pessoas,
tanto compradores como espectadores, tem clima de festa. Em todos os leilões,
há sempre um almoço generoso, uma gentileza daqueles que organizam o evento,
regado a carnes e acompanhamentos, como mandioca cozida, arroz branco e
vinagrete. Isso porque os compradores de bois num leilão já foram vendedores de
gado num outro evento. Esse almoço, porém, nem sempre contempla carne bovina.
É comum o oferecimento de linguiça de porco, coração de galinha, e mesmo um
carneiro inteiro, assado na vara de taquara e servido a todos os presentes.

Nigella sativa, da família das Ranunculáceas,

é uma planta herbácea anual que cresce em
boa parte do Mediterrâneo, e também no
Irã, no Paquistão e na Índia. Suas sementes
negras são usadas como tempero na Índia,
Egito e nos países do Oriente Médio. É
comumente confundida com sementes de
cebola, e tem um sabor picante. Tomei contato
com ela num festival de cultura brasileira do
qual participei em 2011 na Etiópia.

modo de preparar
Faça uma pasta com todos os ingredientes e passe por toda a peça de
carne. Deixe marinar por 24 horas na geladeira.
Transfira o cordeiro para uma assadeira (reserve a marinada e utilize
-a
como fundo para um risoto ou molhos) e leve ao forno pré-aquecido
(220 ºC) por 20 minutos ou até dourar.
Cubra a peça com papel-alumínio e volte ao forno baixo (120 ºC)
por cerca de duas horas e meia, acrescentando água na assadeira se
necessário. O cordeiro estará pronto quando a carne desmanchar ao
toque do garfo.
Sirva acompanhado de legumes assados, como tomate e cebola, e
coalhada seca.
rendimento: 4 pessoas
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Arroz com guariroba
Escolhi esta receita para homenagear meu avô, que sempre me surpreendeu
à mesa. Antônio Barbosa de Souza era um gourmand de mão cheia. Foi ele
que me ensinou a apreciar frango com quiabo e sua baba, língua ao seu
molho e este arroz com guariroba, sua receita favorita. Vô Antônio nasceu
em Uberaba, Minas Gerais, e gostava de ser chamado de Totonho. Pessoa de
costumes simples, mineiro orgulhoso, sempre abria a refeição com uma cachaça
artesanal. Saiu de Minas muito cedo, mas nunca perdeu o hábito da boa mesa.
A guariroba (Syagrus oleracea) é um palmito amargo – e o amargor, só que
bem mais forte, é o primeiro gosto que carrego na memória. As pessoas insistem
em dar receitas para amenizar esse gosto, e isso me incomoda: o amargor é a
característica natural desse ingrediente, e o torna delicioso, além de ter um
efeito importante na digestão. Para que tirá-lo? Melhor optar por um palmito
doce, não? Esta é uma receita típica do centro-oeste brasileiro, onde o palmito
abunda. Campo Grande é um dos poucos lugares em que se consegue comprá-lo
diretamente das aldeias indígenas.

Nativa das florestas semidecíduas da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais e São Paulo, a guariroba ganha outros nomes, como gueroba, catolé,
gariroba, guarirova e coco-babão. É cultivada com fins paisagísticos e para
a produção do palmito. De suas amêndoas faz-se uma farinha e extrai-se um
óleo muito usado em cosméticos. Nesta receita, pode-se usar a guariroba fresca
ou em conserva. Para suavizar o sabor do palmito fresco, afervente-o por 30
minutos em água. Outra dica é reduzir a quantidade indicada na receita. Já
para a guariroba em conserva, indico enxaguá-la por alguns minutos, para tirar
o excesso de acidez.

ingredientes
1 peça de palmito de guariroba fresco, de
cerca de 400 g (caso não seja a época, use
palmito em conserva ou congelado)
4 colheres de sopa de manteiga sem sal
1 dente de alho picado
1 cebola picada
1/2 maço de salsinha picada
pimenta-do-reino a gosto
sal a gosto
2 xícaras de chá ou 400 g de arroz
1 colher de sopa de azeite de oliva

modo de preparar
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Numa panela alta com tampa,
refogue o alho e a cebola no aze
ite. Acrescente a guariroba
picada e refogue por alguns min
utos. No final, junte a manteiga
. Tempere com sal, pimenta,
salsinha e reserve. (Esta receita
gera dois pratos – a guariroba
refo
gada e o arroz. Quanto
ao primeiro, é só servi-lo neste
ponto.)
Para fazer o arroz, acrescente
o grão, fritando-o na mistura.
Cubra com água até dois
dedos acima do arroz e cozinh
e em fogo baixo, em panela sem
itampada. Sirva com porco
monteiro assado (ver capítulo
3).
rendimento: 4 pessoas

Arroz de bochecha de boi
ingredientes
300 g de arroz agulhinha
1 colher de sopa de extrato de tomate
1 cebola picada
3 dentes de alho socados com sal no pilão
2 pimentas-bodinho socadas no pilão
coentro, cebolinha e salsinha a gosto
500 g de bochecha de boi lampinada
2 colheres de sopa de azeite
1 litro de água quente

Cabeça de boi assada
Numa carneada, o aproveitamento do boi abatido é
integral. Além dos miúdos usados no sarrabulho ou
do bife de fígado acebolado, a cabeça do boi também
é uma iguaria pantaneira. Em algumas fazendas,
coloca-se a cabeça nas brasas do churrasco de um dia
para o outro, para então, na manhã seguinte, retirar
o couro queimado e consumir as bochechas, a língua
e os miolos, num preparo bem rústico. A principal
iguaria é a língua, que, depois de assar por 12 horas,
é retirada, fatiada e servida acompanhada de farinha
de mandioca branca, misturada com vinagrete. As
bochechas, por estarem mais próximas da brasa, têm
a carne mais sequinha e sabor mais concentrado,
servindo para o preparo do arroz. Já os miolos, com
farinha de trigo e temperos, viram um ótimo bolinho.
O cozinheiro mais atento retira ainda as orelhas – que
queimam, e por isso não são consumidas – e amarra
o couro da cabeça na região próxima ao pescoço,
costurando-o como se fizesse uma trança, para que
a pele fique bem firme e proteja a carne na hora de
assar. Daí, a cabeça pode ser assada num pequeno
forno de barro oval, específico para seu preparo.
Não há receita para preparar a cabeça, pois não há
qualquer ingrediente além dela – nem o sal, já que
o sabor dessa parte do boi é marcante. Seguem duas
receitas que a incluem: o arroz de bochecha de boi e o
bolinho de miolo.
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modo de preparar
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Numa frigideira alta e larga, refogue bem a
carne da bochecha com o extrato de tomate,
formando um fundo escuro na panela. Junte
o alho, a pimenta, a cebola, o coentro e a
cebolinha. Por último, acrescente o arroz
(sem lavar). Depois de refogar bem o arroz
e quando a mistura estiver seca, adicione o
azeite para fritá-lo bem. Quando ele estiver
branquinho, cubra com a água.
Abaixe o fogo e deixe cozinhar com a panela
semitampada até secar a água. Depois de
pronto, deixe a panela tampada por alguns
minutos (isso é importante para o arroz ficar
mais soltinho). Pique a salsinha e sirva.
O prato finalizado se parece com o arroz
carreteiro ou Maria Isabel.
rendimento: 6 pessoas

Bolinho de miolo
ingredientes
250 g de miolo assado
(ou cozido, sem pele)
100 g de farinha de trigo
1 cebola picada
50 g de manteiga
1/2 maço de salsinha picada
1/2 maço de cebolinha picada
5 dentes de alho picados
2 ovos
3 colheres de sopa de leite
pimenta-do-reino, noz-moscada ralada,
louro em pó e sal a gosto
1 colher de chá de mostarda Dijon Anciènne
1 colher de chá de molho inglês
óleo ou azeite de oliva para fritar
farinha de rosca o quanto baste para empanar

modo de preparar
Numa panela, refogue a cebola e o alho na
manteiga. Junte a salsinha, a cebolinha e os
temperos secos (louro, noz-moscada,
pimenta-do-reino e sal).
Acrescente o miolo levemente amassado.
Coloque então o leite, o molho inglês,
a mostarda e, por último, a farinha de trigo.
Mexa delicadamente até formar uma massa
uniforme. Deixe esfriar e forme bolinhas ou
quenelles, com o auxílio de colheres.
Empane no ovo levemente mexido
e na farinha de rosca, e frite por imersão
no azeite ou no óleo.
rendimento: 10 bolinhos
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ingredientes
300 g de carne de churrasco desfiada (coxão mole,
contra-filé, costela e outras sobras do churrrasco)
1 cabeça de alho socado no pilão
2 colheres de sopa de azeite de oliva
1 cebola picada
1 pimentão vermelho picado
3 colheres de sopa de extrato de tomate
1 pimenta-bodinho picada
1/2 maço de cebolinha picada
1 litro de água quente
1 xícara de chá de farinha de mandioca branca
sal e pimenta-do-reino a gosto

modo de preparar
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João sujo
João sujo é um tipo de pirão muito consumido com o churrasco em
pequenas cidades pantaneiras como Corguinho, Rio Verde e Rio
Negro. A peculiaridade desse prato de nome engraçado é o preparo,
feito à base de caldo de carne em lugar de peixe. A farinha de
mandioca tem uso versátil no Pantanal. É utilizada em paçocas, nos
mingaus, nas farofas e no João sujo, um acompanhamento que reforça
o sabor intenso do churrasco, aproveita suas aparas e equilibra os
itens mais secos que acompanham a carne.

Numa panela, refogue no azeite a carne desfiada com o extrato
de tomate, formando um fundo bem escuro na panela.
Junte o alho, a cebola, o pimentão, a pimenta-do-reino e a
pimenta-bodinho, refogue por mais alguns minutos e acrescente
a água. Deixe ferver por 10 minutos e junte a farinha de
mandioca aos poucos. Ao final, acrescente a cebolinha picada e
sirva com churrasco e arroz branco.
rendimento: 4 pessoas
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Cozido de osso
Este cozido pode ser feito com uma parte da perna do boi (ossobuco) ou com o
rabo (rabada). Pertence à mesma família do cozido paraibano, do chambaril,
do cozido à trasmontana português e do puchero espanhol, ou seja, pratos feitos
com carnes gordurosas e ossos. E, como toda carne próxima dos ossos, tem muito
sabor. Rica em calorias, é muito comum nas festas, como o Carnaval, e servido
nas noites quentes de Corumbá.

ingredientes
6 ossobucos limpos (1 kg)
1 colher de sopa cheia de farinha de trigo
1/2 xícara de chá de vinagre de maçã
1/2 xícara de chá de azeite de oliva
2 cebolas grandes picadas
1 pimentão amarelo picado
1 pimentão vermelho picado
1 cabeça de alho amassada
4 folhas de louro
1 cenoura picada em cubos pequenos
5 tomates sem casca e sem semente picados
2 pimentas-bodinho amassadas em pilão
100 ml de cachaça de boa qualidade
sal a gosto
pimenta-do-reino moída na hora a gosto
1 litro de água quente

modo de preparar
Tempere a carne com a pimenta-bodinho, a pimenta-do-reino e o sal. Reserve.
Numa panela grande, coloque o azeite e sele os ossobucos.
Abaixe o fogo e polvilhe a farinha de trigo na panela, mexendo bem. Junte o alho, a
cebola, os pimentões e refogue até formar um fundo escuro na panela. Junte então
a cachaça e o vinagre, para soltar o fundinho da panela, a cenoura, o louro e os
tomates. Cubra com água quente e ajuste o sal.
Cozinhe em fogo baixo por uma hora e meia, com a panela semitampada. Se
necessário, ajuste a água. Quando o molho estiver espesso e a carne macia, sirva o
cozido de ossos com farinha de mandioca tostada.
rendimento: 6 pessoas
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Sarrabulho
É um prato que entra no rol de preparos com miúdos – cada vez menos consumido,
por conta da tendência urbana do consumo de carnes mais magras, de sabor não tão forte.
Porém, a iguaria ainda é muito apreciada no Pantanal, especialmente na época de São
João. O fígado, por exemplo, é uma parte bovina que nunca falta nas carneadas.
É consumido fresco, preparado em panela de ferro e reservado a crianças e doentes pela
sua alta qualidade nutricional. Essa carne é fundamental na elaboração do sarrabulho, e
também pode surgir como ingrediente principal em outras receitas com miúdos.
A receita original de sarrabulho é uma derivação do sarapatel – feito com rins, coração
e fígado, sem sangue –, que chegou à região pantaneira com o homem do Nordeste, que
aprendeu a prepará-lo com os portugueses. Gosto muito de fazer uma versão mais leve,
apenas com o fígado, e que pode agradar às pessoas da cidade, que não têm o hábito de
comer miúdos.

ingredientes
1 peça de fígado (500 g)
300 g de linguiça calabresa
500 g de carne moída
suco de 3 limões (galego ou taiti)
2 cebolas picadinhas
1/2 maço de salsinha, 1/2 maço de cebolinha e 1/2 maço de coentro picados
6 dentes de alho amassados no pilão
100 ml de azeite de oliva
1 pimentão vermelho picado, sem sementes
2 batatas, lavadas e picadas
em cubos pequenos, com as cascas
50 g de azeitonas pretas sem caroço picadas
2 pimentas-bodinho socadas no pilão com as sementes
300 ml de vinho tinto seco
4 tomates picados com a pele e sem sementes
2 folhas de louro
1 colher de sopa de molho inglês
1 colher de sopa de molho de soja (shoyu)
água o quanto baste
sal o quanto baste

modo de preparar
Limpe bem o fígado inteiro, esfregando-o com o suco de limão. Escorra a peça
numa peneira e depois pique na ponta da faca. Misture-o com a carne moída e
tempere com o sal, o alho, as pimentas, o molho inglês e o shoyu. Reserve.
Numa panela, cozinhe os cubos de batata em água abundante (sem sal).
Escorra e reserve. Numa panela alta, frite a linguiça no azeite e, depois de
dourada, adicione a cebola, refogue por mais alguns minutos e junte a mistura
de carne, o tomate, o pimentão e o louro. Refogue por um minuto, junte o vinho
e cubra a mistura com água. Cozinhe o sarrabulho por cerca de 40 minutos em
fogo brando, com a panela semitampada.
Quando a carne estiver com a textura homogênea, e o molho, espesso, adicione
as azeitonas, as batatas, o cheiro-verde e o coentro. Cozinhe por mais alguns
minutos e ajuste o sal. Sirva com arroz branco.
rendimento: 6 pessoas
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O Pantanal é historicamente povoado por famí
lias de fazendeiros.
Algumas das comidas deste livro são servidas
em casas de fazenda
há muito tempo, mantendo vivas técnicas secu
lares na elaboração
de assados, guisados, ensopados e doces de com
pota.
O arroz e a mandioca cozida são acompanhame
ntos que não podem
faltar numa fazenda pantaneira. Muitas recei
tas continuam sendo
preparadas para atender ao turismo, forte na
região. Um exemplo
é o sashimi de piranha, que nasceu do hábito
da pesca nas regiões
mais visitadas.
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O quebra-torto (ver capítulo 1) é outro exem
plo. Em lugar do
pão francês com manteiga e café consumido pela
manhã nas
cidades, nas fazendas come-se arroz carreteiro
, um pedaço de
linguiça ou carne assada e ovo frito, acompanh
ado de mate
cozido (ou queimado, como também é chamado)
. Uma variação
do arroz carreteiro é preparada com macarrã
o quebrado,
e denominada carijó.
Nas fazendas que visito, ainda é comum enco
ntrar, sobre o fogão de
lenha, um par de panelas tampadas, como símb
olo de hospitalidade.
Não há hora para um forasteiro chegar: a cozin
heira vai sempre
poder servir-lhe um bom prato de arroz carre
teiro, uma porção
generosa de feijão gordo ou nacos grandes de
carne de panela, feita
na banha de porco. Se ele tiver sorte, ainda cons
egue fatias de pão
caseiro, um ovo frito e, claro, boas colheradas
de doce de leite ou
de frutas, preparados sem pressa e com esme
ro, acompanhados
de delicadas fatias de queijo fresco, bem bran
quinho. Difícil não
exagerar na comilança, e depois esticar-se num
a rede para uma
soneca tranquila.
Quando criança, frequentemente acompanhava
meu pai, que
trabalhava em fazendas de amigos e familiare
s espalhadas pelo
estado. A lista de fazendas que conheci é farta
: Bela Vista, Santa
Lúcia, Água Branca, Barra Mansa, Estância Zilá,
Campana, Porto
Alice, Santa Helena, Engenho, Campanário,
Corixão, Cuelhambi,
Boitique, Ribeirãozinho, Duas Irmãs, Guaporé
... Todas elas com
refeição natural, da nossa terra, com bastante
tempo de fogo, feita
por hábeis e generosas cozinheiras, verdadeiras
mestras desses
santuários de sabor.
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Tereré

(escreve-se assim mesmo,
com acento agudo no final) é a bebida
tradicional do pantaneiro. No Paraná,
próximo à fronteira com o Mato Grosso do
Sul, a bebida recebe o mesmo nome. Embora
de origem guarani, o costume de beber o
tereré veio do Paraguai. Muito antes da
chegada do colonizador europeu, os indígenas
já faziam uso dessa erva energética, a yerba
mate (Ilex paraguariensis).
O tereré é sempre servido com água gelada.
O cevador, que é o preparador da bebida
(geralmente um peão, capataz ou dono da
fazenda) pode juntar gelo, gotas de limão e
alguma erva complementar, como burrito
(um tipo de hortelã do Paraguai) ou hortelã.
A erva-mate é colocada na guampa, um
copo feito com chifre de boi e um pedaço de
madeira, que fecha uma das extremidades
para formar a base do copo. Quando a
guampa é feita da ponta do chifre, essa
madeira talhada não é necessária. Com a
erva já na guampa (até a metade), insere-se
a bomba, um canudo de metal (geralmente
alumínio) com um infusor na extremidade
que entra em contato com a bebida.
Depois, completa-se com mais um pouco
de erva-mate, e a partir daí não se mexe
mais na bomba, para evitar entupimento.
O cevador então acrescenta a água gelada,
podendo juntar ou não outras ervas. São
várias as ervas secas ou plantas medicinais
desidratadas usadas no Pantanal e adquiridas
geralmente nos mercadões. Congonha-de-bugre, burrito, boldo e menta são algumas
delas. A macela, ou jateikaá em guarani

(kaá significa “erva”; jatei refere-se ao cheiro
do mel de jataí, conhecida também por jataí
ou jati), é outra opção local, assim como o
gervão, uma erva com folhas rasteiras, e o
pau-amargo.

Mandamentos do tereré

Primeiro mandamento: o dono da cuia
ou o que está cevando é quem toma a
primeira e a última cuiada.
Segundo mandamento: quem está
tomando o tereré é obrigado a ir até o

Oliveira Nantes, produtor rural do Pantanal
do Rio Verde, resumiu o uso dessas plantas:
“Todas elas têm valor medicinal e, quando
não sei para que servem, digo que é bom para
a feiura. Daí todo mundo toma”. A primeira
pessoa que toma o tereré é o cevador, que,
assim, acomoda a água na guampa e checa
a temperatura. Ele sorve a água da erva até o
final, produzindo um ronco que sinaliza que
se deve colocar mais água para o próximo
bebedor. Antes de enchê-la e passar o
tereré, o cevador cospe no chão. O próximo
bebedor irá tomá-lo até produzir o ronco
característico, devolvendo a guampa vazia ao
cevador, que irá enchê-la de água novamente.
O tereré sempre sorvido é devolvido a ele,
que vai enchendo a guampa de água até o
término do ritual, momento definido por ele.
Se alguém estiver satisfeito diz “obrigado”
olhando nos olhos do cevador, que então
pulará sua vez na roda. Geralmente uma
roda de tereré dura até acabar a prosa.
É um momento fundamental na vida
do pantaneiro, pois ressalta os laços de
convivência, reforça a amizade e estimula
a circulação de notícias ou novidades.
A roda acontece regularmente nas fazendas
e nas comitivas, pontuando a jornada de
trabalho com um momento descontraído
de descanso coletivo.

fim, isto é, deve tomar até “roncar” a
guampa para devolvê-la.
Terceiro mandamento: o tereré deve
ser servido com a mão direita, e sempre

obedecendo o sentido anti-horário.
Quarto mandamento: o tereré não tem
pernas; por isso, quem quiser tomá-lo
que vá até o cevador pegar a guampa na
sua vez. Ou seja, não é o dono da cuia
que leva a guampa, mas quem está na
vez de tomar é que vai buscá-la.
Quinto mandamento: quem não quiser

mais beber deve agradecer no momento
em que estiver devolvendo a guampa.
Sexto mandamento: não se deve
reclamar da temperatura da água, que

nem sempre está gelada.
Sétimo mandamento: o cevador se
recusa a receber a guampa com resto de

O preparo do mate cozido,
como o próprio nome
sugere, é feito no fogo:
cozinha-se erva-mate
verde e açúcar até que
ela caramelize. Depois, é
só despejar água e deixar
levantar fervura. Por fim,
coa-se o chá, que pode
ser servido quente, gelado
ou batido no liquidificador
com pedrinhas de gelo.

água dentro.
Oitavo mandamento: não se pode ficar
cambiando (mexendo) com a bomba de
um lado para o outro, para não correr o
risco de entupi-la.
Nono mandamento: não se deve deixar
a guampa em qualquer lugar; é preciso
entregá-la nas mãos do cevador.
Décimo mandamento: é preciso ter
sempre alguém na roda com boa
vontade para trazer mais água gelada
para abastecer a guampa.
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Chipa
rtilha
Um dos preparos mais emblemáticos da cozinha de fronteira compa
muito
o mesmo nome no Paraguai e no Brasil. Na Bolívia, onde também é
de
popular, a chipa é chamada de cunhapé. Consiste numa massa à base
Mas,
queijo caipira e polvilho doce, que, assada, lembra o pão de queijo.
l
diferentemente dele, não leva polvilho azedo, mas doce. A receita origina
queijo
também nada fala sobre escaldar o polvilho, como se faz no pão de
ferradura,
original. Seu formato também é diferente: no Pantanal, lembra uma
pê,
em homenagem à meia-lua encontrada aos pés da virgem de Caacu
Pedro
padroeira do Paraguai. Outra versão da chipa, comum nas ruas de
rosquinha
uma
de
o
Juan Caballero e de Assunção, no Paraguai, tem o format
vias,
redondinha, com um buraco no meio, acrescida de erva-doce. Nessas
mão
os vendedores carregam as chipas cobertas com um pano bordado à
redondo
(o famoso tecido de renda nhanduti) e dispostas num cesto de vime
sobre a cabeça. De modo geral, a chipa é bem assada e seca, mais uma
característica que a difere do pão de queijo, mais macio e aerado.

ingredientes
500 g de polvilho doce
500 g de queijo meia-cura ralado
10 g de fermento químico em pó
250 g de manteiga sem sal amolecida
4 ovos
1 pitada de sal
1 pitada de erva-doce

modo de preparar
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Em uma bacia, misture o polvilho, o queijo ralado, o sal, o fermento
e a erva-doce. Numa vasilha separada, bata levemente os ovos e acrescente
a manteiga, misturando bem.
Derrame aos poucos os ovos batidos com manteiga na mistura de polvilho doce,
misturando até ficar uma massa homogênea.
Sove a massa até ficar firme, no ponto de enrolar ou cortar.
Molde a massa em formato de ferradura, losango ou bolinha.
Asse em forno pré-aquecido a 180 ºC por cerca de 10 minutos,
ou até que a chipa esteja dourada na parte de baixo.
rendimento: 12 unidades
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Sashimi de piranha
O sashimi de piranha é uma variação do sashimi do pescador, criado
na Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana. De acordo com o cozinheiro
e pesquisador da cozinha paulista Ivan Achcar, o sashimi do pescador,
resgatado no interior paulista, é feito à beira dos rios ou lagoas com
peixes como piapara, piaba, piau, tilápia e traíra. A piranha tem sabor
mais forte, mas, quando pescada e retirado o filé na hora, fica deliciosa.
Influência asiática de fronteira, consumido tanto no Mato Grosso como
no Oeste Paulista, o sashimi é nada mais do que comer proteína crua,
e seu preparo é muito comum em pescarias no Pantanal. Os pescadores
aproveitam o peixe fisgado na hora para, no barco ou ao aportar,
fatiá-lo e comê-lo. Achcar também relata, em seu livro Quantidades
absurdas, que na cozinha caipira paulista acrescenta-se ao sashimi
cebolas, repolho, salsinha e coentro, acompanhando o prato com
mandioca ou batata. E reforça: “Não é ceviche, é prato crioulo,
nipo-brasileiro, provavelmente centenário”.

ingredientes
200 g de filé de peixe (piranha)
shoyu a gosto
gengibre ralado ou picadinho a gosto
pasta de wasabi a gosto

modo de preparar
Tique a carne do filé da piranha. Retire a pele do peixe e sirva
sobre gelo picado, ao lado do gengibre, do wasabi e de um
potinho com shoyu.
rendimento: 1 pessoa

ixe, com
Ticar é cortar o pe
em fatias
faca bem afiada,
s outras,
próximas umas da
e sua
o que faz com qu
.
re
espinha se queb

Caldo de piranha
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A piranha é famosa como ingrediente de um caldo muito apreciado nos limites do
rio Paraguai. Cozida com vários aromáticos (cebola, coentro, alho, tomate, cheiro-verde), é depois processada e peneirada, resultando em um caldo potente, servido
ainda quente. Esta talvez seja a primeira receita de que me lembro, quando, aos
oito anos, visitei com a escola uma fazenda no coração do Pantanal, na região
de Miranda. A professora nos serviu o caldo de piranha num dia frio de junho.
Lembro-me de não ter gostado muito, talvez pelo sabor forte da gordura do peixe
e de seus temperos. Anos depois, voltei a prová-lo num carnaval de Bonito (MS),
servido para repor as energias gastas na festa. Há um dito popular que garante que
a receita, de tão afrodisíaca, levanta até defunto. Talvez porque a sopa, servida
muito quente, é condimentada e de sabor marcante. De qualquer modo, ajuda a
enfrentar o calor de um verão pantaneiro.

ingredientes
15 ml de azeite de oliva
10 ml de suco de limão
3 piranhas inteiras limpas
2 cebolas picadas
2 dentes de alho picados
1 pimentão vermelho picado
1 pimenta dedo-de-moça picada
1/2 maço de coentro picado (reserve
algumas folhas inteiras para finalizar
a receita)
sal e pimenta-do-reino preta, moída
na hora, a gosto
1,5 litro de água
200 ml de leite de coco (opcional)
molho de pimenta para acompanhar
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modo de preparar
Lave as piranhas com o suco de limão.
Cozinhe o peixe numa panela com água por cerca
de uma hora.
Quase no final do cozimento da piranha, numa
outra panela com azeite refogue a cebola, o alho,
o pimentão, o coentro e a pimenta dedo-de-moça.
Assim que a carne da piranha começar a se soltar
do espinhaço, apague o fogo, retire-a da panela e
elimine sua espinha central.
Bata a carne do peixe com o restante dos
ingredientes no liquidificador por bastante
tempo, até que ganhe a consistência de um caldo
levemente espesso.
Caso decida acrescentar o leite de coco, leve a
mistura do liquidificador de volta ao fogo, junte-o
o e mexa até que o caldo esquente novamente.
Tempere o caldo com sal e pimenta-do-reino e
sirva-o imediatamente, acompanhado de torradas
e de um pouco de molho de pimenta ao lado.
rendimento: 4 pessoas
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Puchero pantaneiro
O grão-de-bico do tradicional prato espanhol não faz parte dessa deliciosa
iguaria pantaneira, um cozido de carne com osso (tradicionalmente o espinhaço
do boi) junto com a mandioca, característica da região. Tomei a liberdade de
incluir no meu puchero uma fruta que considero de fronteira, pois aprendi num
carnaval de Cochabamba que os bolivianos incrementam a carne de cordeiro
(condimentada com colorau e pimenta e feita com o grão-de-bico) com frutas
cozidas, como pêssego ou pera.

ingredientes
300 g de músculo em cubos médios
700 g de costela bovina, com osso,
em cubos grandes
100 g de bacon
4 colheres de sopa de azeite de oliva
suco de 4 limões-cravo
1 cebola grande picada
3 dentes de alho
2 pimentas-bodinho, amassadas
com sementes
2 folhas de louro
3 tomates picados e sem sementes
1 paio em rodelas
1 cenoura em rodelas
1 batata-doce em rodelas
300 g de mandioca descascada
e cortada em bastões
5 folhas de repolho finamente picadas
1/2 pimentão vermelho em
cubinhos sem as sementes
salsinha e cebolinha picadas a gosto
hortelã picada a gosto
3 peras inteiras descascadas
1 colher de sopa de colorau
2,5 litros de água quente
sal a gosto

modo de preparar
Tempere as carnes com o suco de limão e o alho
socado no pilão com a pimenta-bodinho.
Numa panela, coloque duas colheres de sopa do
azeite e refogue o músculo, a costela e o bacon.
Junte a cebola, as folhas de louro e refogue
novamente. Acrescente o tomate, o colorau, a
água quente e deixe cozinhar, em fogo baixo e
com a panela semitampada, até as carnes ficarem
macias.
Enquanto isso, numa frigideira, junte o azeite
restante e salteie o paio. Reserve. Junte-o às
carnes e acrescente a cenoura, o pimentão, a
batata-doce e a mandioca.
Numa panela pequena, coloque as peras inteiras
e junte três conchas do caldo do puchero que está
sendo preparado. Cubra com água e cozinhe a
pera até que fique macia. Reserve.
Quando os legumes estiverem cozidos, acrescente
o repolho e abafe a panela por três minutos, em
fogo baixo. Ajuste o sal.
No momento de servir, corte as peras ao meio e
acrescente a salsinha, a hortelã e a cebolinha.
rendimento: 6 pessoas
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Arroz de pato da Santa Tereza
Um feliz encontro com a corumbaense Lucineia Brandão de Oliveira nos apresentou
a esta receita. Lucineia é a cozinheira da Fazenda Santa Tereza, no Pantanal do
rio Paraguai. Com um sorriso largo e olhar astuto, ela nos recebeu para parte
da elaboração dos pratos e fotos deste livro com um arroz de pato de comer de
joelhos. Lucineia faz este prato usualmente na fazenda, mas com um preparo mais
elaborado: marina o pato demoradamente (por 12 horas) em vinho branco e depois
acrescenta a calabresa. Aqui, ela preferiu prepará-la como se faz na região, do jeito
que aprendeu com a mãe. É um preparo mais simples e rápido (lembremo-nos de
que, nessas fazendas, o cozimento é sempre feito em fogão a lenha, o que no mínimo
duplica o tempo de preparo de qualquer receita de panela). No Pantanal, o pato
ou a galinhada (preparo de arroz com frango) costuma vir acompanhado
de abóbora cozida e feijão gordo. Em tempo: é importante destacar que uma
cozinheira corumbaense domina as técnicas de cozinha e os temperos da região
como ninguém – como se tivesse nascido sabendo cozinhar.

ingredientes
1 pato limpo cortado nas juntas
1 cabeça de alho socado no pilão
suco de 1 limão
1 cebola grande picada
500 g de arroz
4 colheres de sopa de óleo de milho ou azeite
água o quanto baste
1/2 maço de cheiro-verde
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
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modo de preparar
Divida as partes e escalde o pato com água fervente.
Tempere com o alho, o limão e o sal.
Numa panela, coloque o azeite ou óleo e disponha as partes do pato pouco a pouco
na panela, até que fritem e dourem por igual.
Coloque a água até cobrir e cozinhe o pato, acrescentando água conforme necessário.
Quando o pato estiver macio, junte a cebola, frite mais um pouco e adicione o arroz,
fritando bem, até que comece a ficar esbranquiçado.
Em seguida, junte água fervendo até cobrir o conteúdo da panela e a pimenta.
Com a panela semitampada, cozinhe até reduzir a água e o arroz ficar macio.
Acrescente o cheiro-verde e sirva como prato único.
rendimento: 6 pessoas
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Porco monteiro assado
Ao lado do boi e do frango, o porco é
uma das proteínas mais consumidas no
Pantanal. Mas sua importância não tem a
ver tanto com a carne, mas com a banha,
que num porco bem criado chega a 20
litros. A banha do porco conserva qualquer
carne de origem animal, especialmente
em áreas em que não há geladeira –
sim, até hoje há fazendas que não têm
o equipamento ou onde falta energia
elétrica, recorrendo-se à banha para a
conservação dos alimentos. No Pantanal,
o hábito é caçar o animal. Minha tia Lola
Coelho conta que, quando o pantaneiro
encontra uma porca com a cria, ele solta
os bichinhos depois de capá-los, para que
dali há alguns meses sejam encontrados
mais gordos e usados como alimento. Esta
receita é de Yolanda Couto, a mulher mais
pantaneira que conheci. Casada com um
japonês, criou seus filhos no Pantanal.
Aprendeu muita coisa com um cozinheiro
de quem ficou amiga: começou na cozinha
com doces e compotas, mas sabia muitas
outras coisas, como escolher a melhor
lenha para o fogão e usar o sal boiadeiro na
dosagem certa.

Em sua cozinha não faltava o shoyu, e o
utilizava com o que encontrava no mato.
Também adorava pescar, para poder
comer o peixe fresquinho. Despediu-se
do Pantanal em 2011, ano em que houve
uma enchente horrorosa que deixou
os fazendeiros ilhados. Cuidando das
fazendas, nos alimentávamos de mutum
e arancuã, pássaros nativos, pois nada
mais havia para comer. Dona Yolanda
sabia preparar esses bichinhos todos.
Para fazer o porco monteiro, que servia
com batata-doce, usava limão-rosa, e na
falta dele vinagre. Comprava caixas de
batata-doce e sempre reservava uma delas
escondida debaixo do fogão, para que
brotassem. Depois ficava brava quando
um jardineiro novo lhe furtava as batatas.
Servi esta receita na Fazenda Barra Mansa
na primeira edição do Brasil Food Safaris,
em 2011, um projeto idealizado por mim
e por Pollianna Thomé (que dirige a Barra
Mansa) que une gastronomia e turismo.

ingredientes
1 pernil de porco monteiro
(cerca de 1 kg)
1 cabeça de alho
1 xícara de chá de vinagre
suco de 6 limões
1 colher de sopa de molho de pimenta
industrializado
1 colher de sopa de molho inglês
1 xícara de café de óleo

modo de preparar

Pré-aqueça o forno. Lave bem
o porco com água fria, limpe,
passe água fervendo e deixe
em um recipiente pronto para ser
temperado. Fure a carne, para
que o tempero penetre melhor.
Bata no liquidificador o alho,
o vinagre, o suco de limão e
o molho de pimenta. Despeje-o
sobre o porco, espalhando bem.
Transfira a carne para uma assadeira
de alumínio, despejando sobre o
porco o tempero que sobrar do
recipiente misturado ao óleo.
Leve ao forno pré-aquecido (180 ºC)
por uma hora, observando quando
a carne dourar. Quando ela estiver
dourada e macia (espete com um
garfo para verificar o ponto),
vire-a na assadeira. Com a ajuda
de uma concha, vá jogando o
tempero da assadeira sobre a carne.
Sirva com mandioca cozida.
rendimento: 4 pessoas

A carne na lata é um método de cozimento
da carne,
geralmente com osso, como costela ou outra
peça
bovina em pedaços. Primeiro, frita-se a carne
na própria
gordura. Esse processo tradicionalmente é feito
em
fogão a lenha, em fogo baixo. Depois, as carne
s são
transferidas para um tambor de plástico ou
metal,
em formato cilíndrico, e cobertas com a banh
a derretida.
Quando a banha atinge a temperatura ambi
ente,
torna-se sólida, o que previne a contaminação
do alimento. É um dos métodos mais antigos
de
conservação – na França, é chamado de confi
t.
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Sopa paraguaia

Apesar do nome, trata-se de um bolo de
milho salgado que leva queijo, leite, ovos,
cebola e fermento. Sobre sua origem, parece
ser uma derivação do ensopado espanhol,
preparado com pão umedecido em leite,
queijo e ovos. Como a farinha de trigo, em
toda a América espanhola (assim como na
colônia portuguesa), era importada, e por
isso rara e restrita às elites, o prato passou a
ser preparado com farinha de milho.
O milho que se utiliza no Pantanal é o
saboró, que vem do Paraguai. Para que a
receita vire um bolo de corte, é preciso usar
farinha de milho ou fubá. Particularmente,
gosto de misturar farinha de milho com
milho verde, pois fica mais saboroso.
A origem do nome remete a histórias que
ouvi de amigos paraguaios e brasileiros.
Uma delas relata que o paraguaio, na hora
de passar a receita a um brasileiro, ensinoulhe que a massa deveria ter a consistência de
uma sopa antes de ser levada ao forno – daí
o nome. Uma das versões mais recorrentes,
encontrada em registros impressos, diz que
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o general Solano Lopes, na ânsia de vencer
o Brasil na Guerra do Paraguai, convocou
seus principais cozinheiros para criar uma
receita que pudesse ser levada facilmente ao
front de batalha. A partir de uma sopa de
milho, principal produto da cultura guarani,
um dos cozinheiros juntou ovos e farinha à
receita e levou ao forno para assar. Também
já ouvi outra variação: a de que o paraguaio
chama seu lanche da tarde de jakaru sopa,
que significa algo como “vamos lanchar,
vamos comer”. Entre as receitas servidas no
lanche, o bolo de milho salgado é a principal.
Qualquer que seja sua verdadeira origem,
o fato é que a sopa paraguaia é deliciosa e
muito típica da nossa região. Esta receita
mistura milho e farinha: na falta do milho,
use só a farinha.

ingredientes
300 g de milho verde debulhado
200 g de fubá
100 g de queijo meia-cura artesanal
de vaca ou cabra ralado grosso
50 g de parmesão ralado
50 g de manteiga sem sal
10 g de fermento em pó químico
300 ml de leite integral
3 cebolas
3 ovos
10 ml de nata ou creme de leite fresco
sal a gosto
óleo de soja para untar

modo de preparar
Unte uma assadeira média (20 cm x 20 cm) com óleo e reserve.
Pique duas cebolas em pedacinhos pequenos, reservando uma para a finalização do prato.
Numa panela, sue as cebolas na manteiga, junte o leite e, antes de ferver, adicione
o fubá e o milho. Mexa sempre até obter uma massa mole.
Tempere com sal e retire do fogo. Resfrie rapidamente com um fouet (batedor de arame).
Separadamente, bata os ovos e acrescente-os na massa. Adicione os queijos e a nata,
misturando bem. Por último, junte o fermento à massa já fria, misturando delicadamente.
Disponha a mistura na assadeira untada. Corte a cebola reservada em rodelas finas
e arranje sobre a massa. Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC e asse por cerca
de 40 minutos, ou até que a massa fique firme e dourada.
Retire do forno, deixe descansar por cinco minutos e sirva cortada em pedaços.
rendimento: 6 porções

Receita da sopa paraguaia em guarani
(Receita encontrada em: <http://www.staff.uni-mainz.de/lustig/>)

Oñekotevêva jajapo haguã sopa paraguái
Se necesita-lo-que hacemos-para sopa paraguaya
2 sevoi’a
2 cebollas
1 ñapu’ã renyhê y
1 taza lleno agua
1 kuipe renyhê juky saguasu
1 cuchara llena sal gruesa
2 ñande po renyhê kure ñandy
2 nuestras manos llenas cerdo grasa
2 po renyhê kesu paraguái ku’ipyre
2 manos llenas queso paraguayo desmenuzado
2 ñapu’ã renyhê kambyrypy’a
2 platos llenos leche-cuajada
4 ryguasu rupi’a
4 gallina huevo
ha hu’itî 2 ñande po renyhê
y harina de maíz 2 nuestras manos llenas
ha 2 jevy hi’ári
y 2 otra vez encima
Ñambopupu sevoi’a imbo’ipyre peteî japepópe
y ha juky reheve sapy’aite. Upéi
Hervimos cebollas en-trozos una olla-en agua y sal -con un-rato. Después
ñanohê ha jahejáta ho’ysã. Ambue mba’yrúpe ñamõita kure ñandy ha
sacamos y dejaremos enfriarse. Otro recipiente-en pondremos cerdo grasa y
ñambopu 1 ñande pópe morotîporãmeve. Ko’ápe japoita hi’ári ryguasu rupi’a
batemos 1 nuestra mano-en blanco-bien-hasta. Aquí haremos encima gallina huevo
peteî teî, kesu paraguái iku’ipyréva ha sevói ñambopuva’ekue tenonderã hyku
e uno-a-uno, queso paraguayo triturado y cebolla que-hemos-hervido antes brodo
reheve ha kambyrypy’a. Ipaha ñamõita pýpe ku’itî, ñambojehe’apaporã ojoehe.
con y leche-cuajada. En-su-fin pondremos dentro harina-de-maíz, mezclamos-bien junto.
Ñaha’ã va’erã he’êjukyporãpa jaipotaháicha ha jaheja topytu’u sapy’a

Probar-debemos ¿-dulce-salado-bien-? lo-queremos-como y dejamos que-quede un-rato
ikatu haguãicha pe ku’itî oipytepaporã y, kamby ha mba’e.
ser-posible para esta harina chupe-muy-bien agua, leche y cosas.
Péva rire jahecháramo hatã nunga ikatu ñamõive pýpe y terã kamby.
Esto después cuando-veamos duro casi, es-posible poner-más dentro agua o leche
Ñambojei haguã ñamõi va’erã peteî mba’yru pererîme ndaipepukúivape pakova
Apartar-para ponerlo debemos un recipiente delgado-en no-muy-ancho-largo banano
rogue reheve ha ñamoingé tatakua’akúpe ojepytaporãmeve. Ja’ukuaa haku
hoja-con e introducimos horno-en se-quede-bien-hasta. Comer-podemos caliente
reheve’ûro ho’ysã rire ha’eño téra kure ka’ê reheve.
no-hay-cuando frío -después-que solo, o cerdo asado -con.
Péva ha’e sopa paraguái hína. Opáma sopa paraguái.
Esto es sopa paraguai siendo. Se-acabó-ya sopa paraguai
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Caribéu
Também conhecido como guisadinho, o caribéu é uma receita
muito popular na região mais alta do Pantanal, ou seja, em áreas
onde se têm o hábito de comer mais carne de sol (charque). Isso
porque a altitude diminui significativamente a quantidade dos
rios, e consequentemente a disponibilidade de peixes. Por outro
lado, aumenta a oferta de terras, o que estimula a produção de
gado. Foi das fazendas sem refrigeração, onde se utiliza muito
charque e mandioca, que nasceu este guisado, um dos pratos mais
simples e saborosos do Pantanal. Também há receitas que levam
abóbora. O caribéu é o prato preferido da minha mãe, a artista
plástica Lúcia Barbosa.

ingredientes
400 g de carne de sol
400 g de mandioca
2 cebolas picadas
2 tomates sem pele e sem sementes picados
1 pimentão vermelho sem sementes picado
1/2 maço de salsinha picada
1/2 maço de coentro picado
azeite de oliva a gosto
água quente a gosto
sal e pimenta-do-reino preta moída na
hora a gosto

modo de preparar
Numa panela, refogue as cebolas no azeite e
acrescente a carne lampinada. Doure bem.
Junte a mandioca, também lampinada, e o
pimentão, refogue mais um pouco e cubra
com água.
Quando a mandioca estiver quase macia,
acrescente os tomates, a salsinha e o coentro.
Cozinhe até a mandioca ficar macia ao toque
do garfo e o molho estiver mais espesso.
Tempere com sal e pimenta e sirva o caribéu
com arroz branco ou numa tigela, como prato
único de guisadinho (ensopado).
rendimento: 4 porções
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Refogados
Refogado de abóbora batida, chuchu com ovo,
maxixe, quiabo... Tradicionalmente esses refogados
acompanham assados e outras comidas pantaneiras.
Para prepará-los, usam-se variedades de legumes
cultivados nas fazendas e colhidos antes que os
bichos silvestres deles se alimentem – na região, é
difícil manter hortas por conta desses animais, que
facilmente as atacam.

88

Refogado de quiabo
ingredientes
1 bandeja de quiabo
1/2 cebola picada
2 dentes de alho
2 ovos
1 colher de sopa de salsinha picada
1 colher de sopa de azeite de oliva
sal a gosto

modo de preparar
Em uma frigideira, grelhe rapidamente o quiabo inteiro até que doure
levemente. Reserve.
Em seguida, refogue a cebola e o alho no azeite. Corte o quiabo em rodelas,
misture ao refogado e acrescente o sal.
À parte, faça um mexidinho com os ovos e acrescente o quiabo refogado.
Finalize com a salsinha picada.
rendimento: 4 pessoas
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Batidinho de maxixe
ingredientes
4 maxixes lavados
1/2 cebola picada
2 dentes de alho picados
1 colher de café de pimenta dedo-de-moça em rodelas finas
sal a gosto
azeite para finalizar
1 colher de sopa de óleo

modo de preparar
Em uma panela, ferva água e cozinhe os maxixes inteiros
por cinco minutos.
Escorra os maxixes e corte em cubos pequenos. Reserve.
Refogue no óleo a cebola e o alho. Junte o sal, desligue o fogo e misture o
maxixe e a pimenta. Finalize com o azeite.
rendimento: 2 pessoas

Doce de abóbora em calda
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Algumas fazendas pantaneiras, como a Bela Vista, faziam seu
próprio açúcar. Elas mantinham um pequeno canavial,
e o açúcar mascavo (ou redondo, na linguagem local) era feito
em grandes tachos de cobre. O tacho com a garapa cozinhava no
fogão a lenha, feito de tijolos no chão, e depois o açúcar grosso
era transferido para um cocho de madeira, para cristalizar.
Também se fazia rapadura, que ficava no fogo por mais tempo.
Ainda hoje, as receitas pantaneiras à base de açúcar surgem sob
a forma de doces artesanais, feitos com os frutos da estação.
Mamão, caju, fruta-do-conde e araçá, frescas e abundantes
dependendo da época, são assim integralmente aproveitadas e
saboreadas por vários meses.

ingredientes
1 moranga grande, com ou sem casca
3 paus de canela médios, quebrados no socador de alho
2 kg de açúcar
5 litros de água
1 ovo
1 colher de sopa de leite
2 colheres de sopa rasas de cal
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modo de preparar
Abra a moranga, retirando as partes mais feias, o bagaço e as sementes.
Corte em pedaços não muito pequenos e mergulhe na mistura de água (3 litros)
com a cal. Deixe de molho por pelo menos duas horas, mexendo a cada 20
minutos para levantar a cal do fundo do recipiente. Caso queira o doce mais
durinho, estenda o tempo de molho em até uma hora.
Retire a abóbora e deixe escorrer sobre um pano de prato limpo. Com a ajuda de
um garfo, faça de dois a três furos em cada pedaço, de todos os lados, para que a
calda penetre mais facilmente.
Faça a calda, fervendo a água restante (2 litros) com o açúcar. Enquanto isso,
num outro recipiente, misture o ovo e o leite. Quando a calda estiver mais
encorpada, mas ainda fervendo, acrescente essa mistura e deixe ferver em fogo
baixo por mais 30 minutos, até a calda ficar bem transparente. (Às vezes forma-se
uma espuminha depois da limpeza da calda, que deve ser retirada com a ajuda de
uma escumadeira.)

Se a calda estiver muito grossa, coloque mais um pouquinho de água – ela deve ir
engrossando lentamente.
Distribua os pedaços da abóbora no fundo de uma panela e despeje a calda até
que cubra os pedaços de doce. Acrescente a canela em pau. Deixe cozinhar em
fogo baixo por pelo menos uma hora, provando sempre, até que a abóbora fique
transparente e a calda mais densa, no ponto de escorrer de uma colher.
Para que a calda penetre bem no doce, afervente os cubos de abóbora no dia
anterior por pelo menos uma hora. Desligue o fogo e termine o cozimento no dia
seguinte. Retire o doce do fogo, deixe esfriar, e depois distribua-o em vidros.
rendimento: 4 potes de compota (cerca de 200 g cada)
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Compota de doce de caju
A chegada do verão é uma festa para a passarada. E pra gente também,
pois é tempo de caju. Para evitar ficar sem os carnudos pseudofrutos (a
fruta do caju, na verdade, é a semente), o pantaneiro amarra um tecido
sobre cada um deles, ainda pequenos, para que cresçam sem servir de
refeição a papagaios, araras e outas aves. Perfumado, saboroso e suculento,
o caju é uma boa opção para a caipirinha servida nos food safaris que
fazemos e também como doce – a compota de doce de caju é uma das
minhas favoritas. Tia Lola, cuja receita publicamos aqui, ensina: aproveite
o suco da fruta, que não é utilizado no doce, para fazer um refresco com
gelo e açúcar.

ingredientes
2 dúzias de caju
500 g de açúcar cristal
1 clara de ovo
2 litros de água

modo de preparar
Coloque a água numa panela grande e alta. Acrescente a clara de
ovo, bata bem para misturar com a água, junte o açúcar e leve ao
fogo baixo. Quando ferver, vá retirando a espuma com a ajuda de
uma escumadeira. Depois, coe a calda num pano de prato limpo,
retorne-a ao fogo baixo e deixe apurar.
Enquanto isso, descasque os cajus e fure-os com um garfo.
Esprema-os com as mãos até sair todo o suco.
Coloque os cajus na calda e vá retirando a espuma que se formar
com a ajuda da escumadeira.
Deixe cozinhar por três horas ou mais, até que a calda engrosse,
para que o doce possa ser conservado por mais tempo.
Depois de frio, guarde o doce em vidros esterilizados.
Sirva com pedaços de queijo fresco.
rendimento: 4 potes
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Doce de leite
O doce de leite não é de origem pantaneira, mas mineira, reflexo
da diversidade de imigrantes que vieram ganhar a vida na região.
Esta receita é herança da minha família, que adora fazê-la quando
vai para a fazenda; quem me ensinou foi a tia Maria Adelaide.
Embora pareça simples, seu preparo é trabalhoso. Como um bom
doce artesanal, é feito com o leite da vaca recém-tirado e em tacho
de cobre. Geralmente usamos 20 litros de leite no preparo.
O bicarbonato que entra na receita evita que o leite talhe,
dando ao doce uma textura bem cremosa.

ingredientes
3 litros de leite de vaca da fazenda
1 kg de açúcar
1 colher de café de bicarbonato
1 pau quebrado de canela

modo de preparar
Num tacho de cobre sobre uma fornalha, queime o açúcar. Quando começar a morenar
(não deve ficar escuro), o açúcar transforma-se numa pedra, mas deve ser mexido
sempre no tacho, com uma colher de pau, até dissolver.
Acrescente o leite. Depois que o açúcar dissolver bem e ganhar uma coloração bege,
acrescente a canela em pau quebrada.
Aumente o fogo da fornalha. Quando o doce levantar a primeira fervura, cuide do fogo,
abaixando-o, ou, com a ajuda de uma caneca grande, retire o leite do tacho para que
ele vá esfriando, mexendo sempre com a colher e devolvendo-o depois ao tacho.
Quando começar a engrossar e ganhar bolhinhas constantes, dissolva o bicarbonato
em um pouquinho de água e vá pingando devagarzinho, até acabar. O doce vai subir a
cada adição, e é preciso mexer sempre, para que ele não pegue no fundo do tacho.
Continue a cuidar do fogo ou a retirar o leite para esfriar até que ele ganhe uma
consistência de mel e comece a “cantar” no tacho. Para verificar o ponto, retire um
pouco do doce, coloque num pires, deixe esfriar e cheque a textura.
rendimento: cerca de 1 kg
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por alimentar os transeuntes após um dia
exaustivo de compras. São nelas que se
beliscam coxinhas, um naco generoso de sopa
paraguaia, mate ou café.
Perto desses dois grandes centros de
vendas encontra-se também um pequeno
mercado indígena, tocado por índios terena,
em sua maioria, cuja vocação para a
agricultura reflete-se nos frutos da época ali
comercializados.

As comidas hoje vendidas nos mercados de
Campo Grande são alguns dos alimentos
preparados nas casas de fazenda, e que lá
já não se encontram, pois estão em vias de
desaparecer. Os mercados, no Pantanal,
são tão importantes quanto os shoppings e
hipermercados nas cidades grandes.
São eles que recebem as mercadorias e as
fornecem para os mercados menores, mais
próximos das fazendas, como os bolichos.
Em lugares mais ermos, os mercados são
menores e visitados com menos frequência,
por causa das longas distâncias.
Funcionam também como pontos de encontro
entre os fazendeiros, que encontram neles
os alimentos secos básicos, que compram
mensalmente para suprir as fazendas.
A variedade é enorme, incluindo utensílios
de cozinha e até itens de vestuário (como bota
de couro): macarrão para as comitivas, arroz
e feijão, mantas de carne de sol ou carne-seca, fumo de corda, café, erva-mate.
Os alimentos não perecíveis destacam-se
nas bancas, como as conservas das frutas
de época, de pimentas, doces em compota
ou rapaduras, queijo nicola, farinhas

de diversas regiões do estado – como as
famosas farinhas de Furnas de Dionísio
(MS) e Poxoréu (MT) –, a maioria feita
nos pequenos negócios familiares próximos
a elas, e que os vendem ali. Outros itens
são mais particulares ainda, como tripas
para fazer as linguiças e madeiras, ervas
e toda sorte de plantas da tradicional
farmacopeia popular.
Até relativamente pouco tempo, os mercados
da região comercializavam animais vivos,
como porco, carneiro, frango e até mesmo
animais de estimação, o que não mais
acontece com as leis sanitárias atualmente
em vigor. Mas ainda é possível encomendar
galinha caipira ou porco monteiro.
Antigamente os mercados eram como
grandes feiras livres, em que os comerciantes
vendiam, sob o sol, suas mercadorias
arranjadas no chão. Há décadas, porém,
mercados como o de Aquidauana e Campo
Grande, que são os mais famosos e recebem
centenas de pessoas diariamente, estão
estruturados em construções cobertas, que
abrigam também barracas, responsáveis

O maior representante deles é o Mercado
Municipal Antônio Valente, de Campo
Grande. O estabelecimento, criado em
1958 a partir de uma grande feira livre,
tornou-se referência no comércio de frutas,
legumes, peixes e temperos na capital, e
atualmente é um de seus pontos turísticos

mais visitados. A feira, que margeava a
estrada de ferro Noroeste do Brasil, ligando
Bauru a Corumbá, foi criada pelo português
Antônio Valente, na década de 1920, para
enfrentar a dificuldade de escoamento da
produção de uma comunidade japonesa
vinda de Okinawa, instalada na região no
início do século XX por conta do trabalho
na contrução da ferrovia. Atraídos pela
fertilidade das terras, novos núcleos de
pequenos agricultores começaram a surgir
em torno da cidade.
No Mercadão, portanto, é muito comum
a oferta de comidas que cristalizam essa
influência asiática, como o pastel de jacaré e
o sobá – este último um sucesso de vendas,
cuja receita está contemplada adiante.

Furrundum
do
Doce tradicional das cozinhas pantaneira e tropeira, bem como do Vale
mente
Paraíba, onde também é conhecido como furrundu. Em Cuiabá, é ampla
com
vendido nas lojas de doces. Furrundum é um doce de mamão verde
,o
rapadura, aromatizado com canela, cravo e, geralmente, gengibre ralado
parece ter
que entrega sua herança portuguesa. O fato de ser popular até hoje
maduro é
explicação no aproveitamento da fruta ainda verde, já que o mamão
inseparável
alimento certo para os pássaros do Pantanal. Tem como companheiro
um pedaço de queijo fresco ou meia-cura produzido nas fazendas.

ingredientes

2 mamões médios, bem verdes
1/2 peça de rapadura ralada (cerca de 150 g)
50 g de gengibre descascado e ralado na hora
4 dentes de cravo-da-índia
2 canelas em pau
água o quanto baste

modo de preparar
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Descasque os mamões e abra-os ao meio, retirando as sementes. Lave bem as
frutas e rale-as num ralador grosso. Transfira os mamões para um tacho de
cobre ou uma panela grande, cobrindo-os com água.
Leve ao fogo até levantar fervura. Diminua o fogo (se usar o tacho de cobre,
retire um pouco da lenha para diminuir a chama) e deixe ferver por cerca de
20 minutos, para retirar o leite do mamão.
Retire a água, seque as frutas com o auxílio de um pano de prato até que
fiquem sequinhas (se necessário, esprema os mamões). Reserve.
Num tacho ou panela, coloque a rapadura ralada e leve ao fogo até começar
a derreter. Junte o mamão ralado e mexa constantemente até que a rapadura
derreta por completo e o doce ganhe consistência espessa.
O doce estará no ponto quando começar a soltar do fundo da panela e ficar
preso na colher de pau. Nesse momento, junte o gengibre ralado, o cravo e
a canela e mexa por dois minutos. Se quiser que o doce ganhe consistência
pastosa, cozinhe por mais meia hora. Quando ele ainda estiver levemente
úmido, desligue o fogo, deixe esfriar e transfira para um recipiente de vidro
temperado. Reserve em geladeira ou guarde em vidro temperado com tampa,
como um doce de compota.
rendimento: 4 pessoas
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Queijo nicola
O nicola é um queijo típico das fazendas do Pantanal, e originou-se na região
da Nhecolândia. O gado criado solto nas pastagens contribui definitivamente
para o seu sabor. O nicola tem variações – fresco, curado e defumado.
Tradicionalmente, seu formato lembra o queijo caccio-cavalo da região da
Basilicata, no sul da Itália, pois, tal como ele, é curado pendurado, parecendo
um pé de cavalo. Atualmente, encontram-se versões com formato retangular.
O nicola, tradicionalmente curado, matura pendurado por cerca de 15 dias,
o que lhe confere uma “casca” semelhante à do provolone. Mas a maneira
de fazê-lo é bem diferente desses queijos italianos. Usa-se o leite bovino cru,
geralmente de gado gir (raça de origem indiana), e sua textura lembra a
da mussarela. Sua elaboração é semelhante à dos queijos comuns feitos na
fazenda, diferenciando-se por ser lavado várias vezes em água quente no
momento de dar sua forma e textura.

ingredientes

8 litros de leite ligeiramente morno ou em temperatura ambiente
1 colher de sopa de coalho industrializado
1 copo de água morna
200 g de sal

para a salmoura
água para cobrir o queijo
1 colher de sopa de sal
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modo de preparar
Desmanche o coalho na água com o sal e misture
bem. Num balde de metal, despeje o leite e o coalho
diluído. Deixe descansar por duas a três horas,
dependendo da temperatura ambiente, até que o leite
“corte”, formando uma massa coesa.
Com uma faca grande, corte a massa em quadrados,
deixando no mesmo recipiente. Aguarde até que o
soro se separe da massa (ele ficará por cima dela).
Transfira a massa para um saco de tecido ou de ráfia
e pendure-o num lugar para escorrer e fermentar.
No dia seguinte, esquente água numa chaleira.
Enquanto a água esquenta, retire a massa, que
estará fofa, e lave bem em água fria. Coloque a
massa numa vasilha grande ou numa bacia bem
limpa e despeje a água morna.
Vá apertando a massa com as mãos para lavá-la
e retirar o restante do soro, até que a água
fique esbranquiçada.

Descarte essa água e coloque outra,
um pouco mais quente. Repita o
processo (com a água cada vez mais
quente) até que a massa fique uniforme
e com “liga”, como numa bala de puxar.
Faça uma bola com a massa e vá
puxando para formar uma cabecinha
e o pescoço, como se moldasse uma
cabaça, para depois amarrar um

cordão e pendurá-la.
Quando esfriar, coloque o queijo numa
salmoura (o suficiente para cobrir o
queijo) para ganhar gosto.
Depois de algum tempo, retire e pendure
o queijo para secar.
rendimento: 1 queijo de cerca de 400 g
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Cachorrada
Uma das ofertas mais características do Mercadão de Campo Grande,
a cachorrada é um doce feito com o leite fresco talhado. Seu nome
é divertido e nasce, justamente, da “cachorrada”, ou seja, de “fazer
algo errado” – nesse caso, talhar o leite. Essa característica contribui
para a peculiaridade do doce, que, também pelo alto teor de açúcar,
pode ser guardado fora da geladeira. O detalhe é que o leite talha
justamente pelas altas temperaturas da região. O suco de limão entra
na receita caso o leite não talhe.

ingredientes
1 litro de leite integral
1 kg de açúcar refinado
5 g de bicarbonato de sódio
suco de 1 limão
2 cravos-da-índia

modo de preparar
Misture o leite e o suco de limão em uma panela de fundo grosso.
Deixe talhar, sem acender o fogo, por 10 minutos.
Junte o açúcar, misture bem e cozinhe em fogo alto até ferver. Abaixe
o fogo, adicione o bicarbonato, o cravo e mexa de vez em quando, até
que o leite adquira uma cor amarelada (cerca de 40 minutos). O doce
estará pronto quando formar grumos.
rendimento: 6 pessoas

10 4

10 6

10 7

Licor de pequi
Os licores de frutas do Cerrado, feitos com pequi, jabuticaba e jenipapo,
podem ser facilmente adquiridos no Mercadão de Campo Grande. São um
atrativo certo para os turistas que visitam o Pantanal. A tradição de fazer
licores vem de Portugal e lançou raízes nessa região brasileira. A receita
deste licor de pequi foi um presente de Vera Almeida, cujo trabalho privilegia
alimentos brasileiros e ecogastronomia, conceito alimentar que defende a
preservação da biodiversidade, o respeito ao produtor, o uso consciente dos
recursos naturais e a escolha de ingredientes de qualidade. A calda do licor
deve ficar espessa, para que a bebida se torne viscosa e brilhante.

Ingredientes
500 g do fruto do pequi (já descascado)
500 ml de cachaça, rum ou vodca
750 g de açúcar refinado
500 ml de água filtrada

modo de preparar

Coloque os pequis de molho na aguardente para macerar por cerca de dois
meses, até que a bebida fique com cor, aroma e sabor do pequi.
Passe o líquido por uma peneira fina e descarte o que sobrou do fruto.
Em uma panela, misture a água e o açúcar e ferva por 15 minutos, até
formar uma calda grossa.
Reserve a calda e deixe esfriar totalmente. Depois, misture-a com a
aguardente de pequi.
Mexa bem e reserve em garrafas de vidro por, por pelo menos, 15 dias. Esse
licor tem validade de até um ano.
rendimento: cerca de 1,2 litro de licor
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Rapadura de leite com amendoim
No Mercado Antônio Valente, o Mercadão de Campo Grande, há uma
variedade grande de doces em barra para vender. São os doces de corte:
geleia de mocotó, rapadura, rapadura de leite, e doces de leite com coco,
com abóbora ou com amendoim. Escolhi este último, particularmente,
pela importância do amendoim na cozinha de fronteira. O maní, como se
chama esse produto na Bolívia, entra em diversos preparos, como biscoitos,
bolos, tortas e sopas. Tia Lola costuma usar rapadura em lugar do açúcar.
A rapadura é muito utilizada no Pantanal, pois doces muito doces como este
são levados nas comitivas como alimentos de “sustância”.

ingredientes
1 litro de leite integral
1 kg de açúcar refinado
100 g de manteiga
300 g de amendoim torrado, sem sal e sem casca, inteiro
20 folhas de palha de milho

modo de preparar

Numa panela alta, leve o leite misturado com o açúcar ao fogo. Mexa com a
colher de pau de vez em quando, até aparecer o fundo da panela.
Adicione a manteiga e o amendoim (sem quebrá-lo). Bata com a colher de
pau até que o doce fique açucarado e brilhante. Para verificar se está no
ponto, retire uma porção, coloque num prato e deixe esfriar. Ele deve ter
uma consistência uniforme, sem esparramar pelo prato.
Retire o doce da panela e despeje em folhas de palha de milho (ou numa
fôrma retangular de cerca de 15 cm x 7 cm).
rendimento: 1 barra de rapadura

Geleia de mocotó
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A geleia de mocotó é um ícone da
cozinha sertaneja brasileira. No
Pantanal, ela é um dos produtos da
carneada, cujo sentido é a utilização total
dos produtos dela resultantes. O mocotó
nada mais é do que um pedaço de osso
da canela do boi, que se desprende da
cartilagem. No Pantanal, faz-se tanto o
doce de mocotó mole (de corte) quanto o
doce de compota. A diferença entre eles é
apenas o tempo de cozimento.
Era o doce preferido do meu avô
Totonho. O mocotó é retirado do boi
assim que ele é carneado: o pé do animal
é lavado energicamente com uma escova;
raspam-se o casco e a perna com água
quente e, depois, queima-se o casco.

A perna, então, é cortada em pedaços e
colocada na panela (de preferência uma
panela de pressão) para cozinhar por
algumas horas. Nessa etapa, é preciso
conferir o ponto de cozimento de hora
em hora, adicionando água regularmente
até estar bem cozida. A geleia estará no
ponto quando uma bolota de músculo
passar facilmente por uma peneira.
Nesse momento passa-se o mocotó,
primeiramente, por uma peneira mais
grossa, seguida da peneira mais fina,
para retirá-lo da peça. Até a passagem
pela peneira, o cheiro do mocotó é bem
forte. Porém, depois de cozido, ele logo
perderá esse odor.

ingredientes
4 pés de boi, com o couro e até o joelho
20 litros de leite
5 a 6 kg de açúcar
100 g de canela em pó
1 colher de café de bicarbonato para cada 3 litros de leite

modo de preparar

Num tacho de cobre, coloque o leite com o açúcar na proporção de 3 litros de leite
para 1 kg de açúcar e o mocotó já peneirado (conforme descrito no texto acima). Polvilhe
a canela e leve ao fogo, mexendo sempre por algumas horas. Adicione o bicarbonato: nesse
momento, o doce irá “subir”. Continue a mexer, com uma espátula, até abaixar novamente.
Atente para mexer até o fundo do tacho, para que o doce não “pegue” no fundo dele, e
continue mexendo até começar a “estalar”. Quando o doce ficar mais espesso e ganhar cor
mais escura, quase de caramelo, estará no ponto. Retire, então, do fogo e bata a geleia com a
colher de pau para clarear (é preciso arrebanhar gente, pois é um trabalho pesado!).
Pode-se bater o doce no processador, até que sua aparência fique lisa e mais clara, branquinha.
Disponha a geleia numa assadeira (do tipo que assa bolo inglês) forrada com plástico (untado
ou não com óleo ou manteiga) e deixe esfriar. Aguarde dois dias para a cura antes de cortar.
rendimento: 8 tabletes de 250 g cada
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Conserva de pimenta-bodinho
A pimenta é um ingrediente muito
utilizado na cozinha pantaneira, tanto no
preparo como levada à mesa sob a forma
de conserva. Durante um ano pesquisei as
principais pimentas usadas nos estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, num
projeto que batizei de Alegria do Gosto – o
primeiro desenvolvido pelo Instituto Paulo
Machado, criado em 2009 para pesquisar
a gastronomia brasileira. A pesquisa foi
desenvolvida com o designer ecológico
Elder Alves, a partir de uma horta na sede
do instituto, na Fazenda Água Branca,
em Campo Grande. Ao longo do estudo,
descobri pimentas usadas pelas índias
terena, vendidas em frente ao Mercado
Municipal de Campo Grande. As bancas
montadas pelas terena vendem vários
produtos: além de frutos sazonais, como
guavira, jenipapo e mangaba, é fácil
adquirir o palmito de guariroba
e as várias pimentas utilizadas na cozinha
indígena, como a pimenta-de-cheiro,
as pimentas dedo-de--moça, malagueta,
combari (conhecida como cumari no Pará),
cumari (diferente da combari!), rocoto
e bodinho – esta última, a mais
consumida no Pantanal.
No Brasil, deixamos de usar a palavra para
os frutos do gênero Capsicum, nativos da
Amazônia. Em países como Peru, Bolívia
e Chile, esse fruto é chamado de ají,
termo de origem quechua. No México e
mesmo nos Estados Unidos, a pimenta é
conhecida como chile, palavra de origem
Nahuatl. Ou seja, a maioria dos países
do continente americano se referem ao

ingrediente nativo por seu nome original,
antes da chegada dos espanhóis. O Brasil,
talvez por uma deferência histórica, chama
o fruto pelo nome dado pelo colonizador
português, que denominou de pimenta
os frutos americanos pertencentes a uma
família de plantas completamente diferente
da pimenta-do-reino, numa referência
direta ao seu ardor. É impressionante
como, num país com centenas de etnias,
tenhamos abandonado termos originais
para nos referirmos a um produto tão
importante em nossa culinária. Dá pra
imaginar as cozinhas indiana ou tailandesa
sem pimenta? Pois esse ingrediente foi
levado do Brasil a esses países pelos
portugueses. Um dos presentes deste
estudo foi descobrir, a partir da pesquisa
da chef Mara Salles e de seu sócio, Ivo
Ribeiro, que a palavra cumari significa,
em tupi-guarani, alegria do gosto. De fato,
creio que alegria é um termo definidor do
que sentimos ao saborear pimenta, um
ingrediente que, além das notas picantes,
estimula o metabolismo, acelerando-o,
e tem muita vitamina C. A receita a
seguir me cedeu, mui honrosamente, Zé
Maria, o mestre pimenteiro do restaurante
Tordesilhas, em São Paulo.

ingredientes

200 g de pimenta-bodinho fresca
100 ml de vinagre de álcool,
aproximadamente
100 ml de óleo vegetal, aproximadamente
1 litro de água

modo de preparar
Selecione as pimentas frescas, removendo
os cabinhos e descartando as que estiverem
escuras ou murchas. As pimentas de
cabinhos bem verdes são sempre as
melhores e mais fresquinhas.
Esparrame-as sobre um pano de prato
limpo e borrife álcool para esterilizá-las.
Com outro pano, seque as pimentas
e reserve.
Enquanto isso, esterilize o vidro para a
conserva e sua tampa em água fervente.
Em outra panela, leve a água pra ferver.
Quando entrar em ebulição, coloque as
pimentas reservadas e deixe-as em
fervura por até três minutos,
sem deixar passar esse tempo.
Escorra as pimentas e coloque-as
numa vasilha com bastante gelo, para
branqueá-las. Escorra novamente
e seque-as bem.
Com o vidro esterilizado e já seco,
encha-o completamente com as pimentas,
sem apertá-las.
Despeje o vinagre de álcool sobre elas
até a metade do vidro.
Complete o vidro com óleo vegetal até
o limite da borda para que, ao tampá-lo,
ele não fique com ar.
Tampe o vidro e deixe curtir por 15 dias.
rendimento: 1 vidro
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Algumas cidades de Mato Grosso e de
Mato Grosso do Sul, como Cuiabá, Campo
Grande, Bonito e Jardim, funcionam como
portas de entrada para o Pantanal: para
chegar a ele, é preciso necessariamente
atravessá-las. Essas cidades fornecem os
mantimentos da cozinha pantaneira que
também permeiam a cultura particular
de cada uma delas, já que esses alimentos
acabam sendo introduzidos no meio rural.
Uma das principais cidades da colônia
portuguesa quando da descoberta do ouro
no Mato Grosso, Cuiabá caiu no isolamento
com a subsequente decadência econômica
até o início do século XX. Esse isolamento
pós-ouro possibilitou que hoje, mesmo sendo
o principal polo industrial, comercial e de
serviços do estado, a cidade preserve antigas
tradições culturais. A gastronomia cuiabana
também se constituiu pela convivência de
culturas diversas desde a sua fundação,
como a dos índios, dos bandeirantes

de mercadorias europeias. O primeiro
vilarejo que originou a cidade surgiu
em 1778, com o nome de Vila de Nossa
Senhora da Conceição de Albuquerque.
Entre o final do século XIX e começo
do XX, cresceu rapidamente, por conta
da borracha da Amazônia que passou a
ser exportada por ali. Por sua história, a
cidade tem uma cultura bastante diversa,
com influências indígenas, paraguaia,
argentina e boliviana, além de europeia, o
que se expressa em sua rica gastronomia.
Um dos destaques é o sarrabulho, de
matriz europeia, e comidas de rua da
região de fronteira –, como a saltenha, a
sopa paraguaia e a chipa.
paulistas e dos africanos levados para a
região como escravos6. Os pescados brilham
em pratos como a típica mojica, e são
sabiamente filetados no Mercado do Porto.
Mais ao sul do Mato Grosso, Poconé é
um pólo cultural que preserva muito da
vida pantaneira. Com Cuiabá, Poconé
compartilha a cultura culinária. A cidade é
famosa pelas danças típicas, como o siriri e o
cururu, e pela festa do Divino, que ajudam a
preservar a viola de cocho, feita de tronco de
madeira inteiriço e, atualmente, patrimônio
imaterial brasileiro.
A cidade de Corumbá, na fronteira com
a Bolívia e o Paraguai, abrange cerca de
60% do Pantanal do Mato Grosso do Sul,
e é um de seus municípios mais antigos.
No período colonial, esteve por décadas
no centro da disputa entre portugueses
e espanhóis, por seu fácil acesso ao rio
Paraguai, estratégico quanto à entrada

Já Campo Grande é um verdadeiro
portal para o Pantanal, pois recebe
turistas do mundo todo. Fundada em
1875 como Arraial de Santo Antônio de
Campo Grande, e inicialmente distante
dos núcleos urbanos, como Miranda, a
capital sul-mato-grossense é, atualmente,

6

Os escravos chegaram à região

especificamente nos municípios de
Vila Bela da Santíssima Trindade e
Cáceres. Vila Bela, no Alto Guaporé,
foi a primeira capital da Capitania de
Mato Grosso, fundada em 1752; já
Cáceres, no Alto Pantanal, foi fundada
em 1778 e é hoje a principal cidade
matogrossense abrangida pelo bioma
pantaneiro.

a maior cidade do estado, e situa-se
em seu epicentro. As tradições árabe,
japonesa e paraguaia contribuem para
sua gastronomia, resguardadas em lugares
como a Feira Central e o Mercadão.
É o caso do sobá e do espetinho da feira,
ambos de herança japonesa.
A coxinha de mandioca é uma comida
de rua comum em todo o estado,
substituindo o trigo pelo tubérculo
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brasileiro. Já o refresco de mandioca,
é
aqui,
cuja receita também aparece
uma homemagem às célebres criações
de Iracema Sampaio, baiana residente
em Campo Grande e que foi pioneira na
publicação de pratos locais. O estrogonofe
de jacaré é uma criação minha para
um concurso nacional promovido pelo
programa Fantástico, da Rede Globo.
A cerca de duas horas de Campo Grande
está a cidade de Aquidauana, situada
na Serra de Maracaju, na divisa com
Corumbá. Seu nome origina-se de um

A viola de cocho
O nome dessa viola faz referência à técnica
de fabricação do cocho, espécie de gamela
escavada para alimentação dos animais. As
madeiras usadas na confecção da viola-de-

cocho, dependendo da parte do instrumento,
são de várias espécies: ximbuva, sará, cedro e
raiz de figueira são algumas delas, que variam
de região para região. As cordas são feitas de
tripas de animal curadas. A viola de cocho
aparece nas rodas de cururu, compostas por
homens que tocam esse e outros instrumentos,
e de siriri, dançadas principalmente por
mulheres. Ambas as danças são comuns em
dias santos, casamentos e aniversários.
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rio que corta a cidade. De fato, a pesca
é um de seus principais atrativos, assim
como de Miranda, e ambas as cidades
oferecem safáris de contemplação e passeios
ecológicos. Aquidauana preserva diversas
tradições, como a aguardada festa
da Imaculada Conceição, em novembro,
com 10 dias de celebrações.
A segunda maior população indígena de
Mato Grosso do Sul e boa parte do bioma
Pantanal estão concentrados em Miranda.
A cidade também é conhecida por abrigar
edificações históricas, como a antiga Usina
de Açúcar Santo Antônio, fundada em 1929
num terreno de 4,8 mil metros quadrados,
e a majestosa ponte metálica sobre o rio
Salobra. A cidade também sedia a primeira
estação da antiga Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil no estado, erguida em 1912, depois
parte do Trem do Pantanal, hoje desativado.
Miranda também é porta de entrada para
diversas fazendas pantaneiras, como
a San Francisco, grande produtora de
arroz, onde tiramos as fotos de comitiva
que ilustram este livro. Há também as
famosas Bodoquena e Caiman – esta última,
referência em ecoturismo. Pintado na
telha e ventrecha de pacu são exemplos da
importância da pesca nesses locais.
Embora não façam parte do bioma
pantaneiro, Bonito e Jardim, ao sudoeste do
estado, se destacam pela promoção turística
que se fez de todo o Pantanal, especialmente
a partir da segunda metade da década de
1990. Situadas entre as serras de Maracaju
e Bodoquena, essas cidades conseguem
preservar a cultura regional em que estão

inseridas ao estimularem o turismo. Vale
mencionar o belo trabalho, de quase uma
década, das fazendas Recanto Ecológico Rio
da Prata e Estância Mimosa, que o Instituto
Paulo Machado apoia com o intuito de
preservar a cultura gastronômica pantaneira.
Trago receitas desses dois passeios.
Foram, aliás, grandes e profundas as
transformações no Pantanal decorrentes
do turismo, especialmente os de pesca e de
negócios. As modalidades de turismo de
natureza e turismo rural, mais recentes,
destacaram, por sua vez, os costumes e
a culinária tradicionais da região. Nesse
sentido, o Pantanal Sul tornou-se valorizado
e ganhou visibilidade.
Hoje, o desafio é integrar o
desenvolvimento da agricultura e da
pecuária e a conservação ambiental. Nesse
sentido, gosto de destacar que, no interior
da moldura conceitual “agronegócio”,
existem iniciativas que contribuem para
o manejo sustentável, como empresas que
investem em soja não transgênica, em
agrofloresta e, ainda, na integração da
agricultura e da pecuária com uso de alta
tecnologia e cada vez menos fertilizantes
industriais e defensivos agrícolas.
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Okinawa sobá
Não me recordo da primeira vez em que
provei este prato, original de Okinawa. Desde
pequeno, acompanhava meus pais à Feira
Central de Campo Grande. A “feirona”, como
era popularmente conhecida, era coordenada
por uma comunidade de japoneses vindos
de Okinawa, e tinha como destaque o sobá.
Em 1966, a Feira Central ganhou força ao
mudar-se para a rua Padre João Crippa, um
lugar mais fresco e confortável, ganhando
um caráter familiar, onde as famílias, à noite,
compravam suas verduras, legumes e frutas.
Sempre que íamos fazer feira, sentávamos
numa das barracas, comiamos o sobá e a carne
com mandioca e shoyu. Nos anos 2000,

ingredientes
a prefeitura transferiu a feira para a antiga
rodoviária, no centro da cidade.
A mudança, polêmica, até hoje traz saudades
do velho lugar, muito mais parecido com um
espaço que serve comida de rua asiática do
que o que temos hoje – embora permaneçam
as tradicionais barracas Tókio, Níria e Jadi, de
comerciantes de Okinawa. Mas a comida de
rua asiática ainda vigora, e em vários bairros
da cidade permanece o movimento das feiras
de rua que servem sobás e espetinhos. Esta
receita de sobá é de Jean Haddad, conterrâneo
que, desde 2006, serve o prato no restaurante
Sobaria, na Vila Mariana, em São Paulo.

500 g de macarrão de sobá
8 ovos (para fazer o omelete)
1 maço de cebolinha
600 g de lombo ou filé mignon
60 ml de shoyu
óleo para fritar
sal a gosto
2 (cerca de 150 g) gengibres grandes, descascados
água o quanto baste

para o caldo
2 litros de água fervente
200 ml de shoyu
1 gengibre descascado inteiro
1 maço de cebolinha
sal a gosto
1 carcaça de frango (opcional)
300 g de aparas de carne (opcional)

modo de preparar
Para o caldo, junte todos os ingredientes e deixe ferver por uma hora. Coe e reserve.
Separadamente, cozinhe o macarrão em água fervente por três minutos e reserve.
Corte a carne em tiras bem finas e tempere com o shoyu. Frite as tiras com um
pouquinho de óleo (o suficiente para a carne não grudar, para que o caldo não fique
gorduroso) e reserve.
Lave o maço de cebolinha, escorra totalmente a água e seque com papel-toalha.
Pique e reserve.
Bata os ovos com sal a gosto e prepare uma omelete fina (como se fosse uma
panqueca). Corte-a em tirinhas e reserve.
Bata o gengibre no liquidificador com 50 ml de água, até ficar com a aparência de
ralado. Reserve.
Disponha o macarrão nas vasilhas e, sobre ele (divida a superfície em três), arranje
separadamente a omelete, a cebolinha e a carne. Em uma cumbuquinha, coloque o
gengibre ralado e sirva como acompanhamento.
rendimento: 4 pessoas
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Refresco fresco de mandioca
Conheci Iracema Sampaio em 2007. Já tinha ouvido falar dela, pois tinha
sido a primeira pessoa a registrar em livro a cozinha da minha região.
Baiana dedicada à gastronomia brasileira e ao estudo da mandioca,
Iracema, que faleceu em 2011, casou-se no fim dos anos 1970 com um
sul-matogrossense, e por isso mudou-se para Campo Grande. Sua história é
marcada pelo suicídio de seu marido Francisco Anselmo Gomes de Barros,
no ano de 2005, em protesto contra a instalação de uma usina hidrelétrica
no Pantanal – o que, de fato, nunca aconteceu. Um ano antes da tragédia,
Iracema publicou, com a prefeitura de Campo Grande, Vivendo &
aprendendo, um manual com dicas culinárias para mães e merendeiras
da cidade. É desse livro a receita reproduzida integralmente abaixo. O
manual de Iracema é utilizado até hoje pelas merendeiras, por suas receitas
práticas, como maionese de mandioca, e dicas preciosas dos produtos locais
(como fazer um sabão a partir do pequi, por exemplo). Esse refresco foi
um dos pontos altos de um cardápio elaborado para o coquetel de abertura
da Mostra Sesc de Artes, no Sesc Pompeia, em 2011. Desde então, sirvo a
bebida até em versão com cachaça.

ingredientes
1 copo de mandioca cozida
suco de 3 limões bem suculentos
1,5 litro de água (se preferir uma textura mais fina, acrescente mais água)
1 copo de gelo
açúcar a gosto
1 dose (100 ml) de cachaça

modo de preparar

Junte a mandioca e os demais ingredientes no liquidificador, bata bem
e sirva em seguida. Não recomendo guardar o suco, pois o limão pode
amargá-lo com o tempo.
rendimento: 4 copos generosos de refresco
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ingredientes

Coxinha de mandioca
Um dos meus salgados preferidos é a coxinha. Quando criança, matava as aulas
de inglês para comer a coxinha de mandioca, vendida na cantina da Cultura
Inglesa de Campo Grande. Nem me lembro mais do nome das pessoas que a
preparavam, mas reproduzo aqui o que me lembro desse delicioso salgado.
A coxinha de mandioca é encontrada nas ruas de Campo Grande (os recheios
mais comuns são de frango ou carne moída), e nunca a encontrei em nenhum
outro lugar. Ouvi dizer que a coxinha era tradicionalmente de mandioca, porque
antigamente era difícil conseguir farinha de trigo nessas paragens. Minha
avó Zilá, a Zizi, era uma cozinheira e quituteira de mão-cheia, e esta é a sua
receita. Lembro-me de vários salgados feitos por ela, como risoles de mandioca
e o “quibinho”. A receita contemporânea de coxinha usa uma combinação de
mandioca e farinha de trigo, que deixa a massa mais leve e maleável.

1 kg de mandioca descascada
2 colheres de sopa de
farinha de trigo
1 litro de fundo de aves
sal a gosto

Retire do fogo, deixe esfriar,
desfie o frango e reserve.
Para fazer o fundo de aves,
Na mesma panela, refogue a
descasque, lave e corte em
cebola, o frango, o tomate e
rodelas grossas a cenoura,
as azeitonas.
a cebola e o salsão. Numa
Deixe cozinhar por alguns
panela alta, coloque o azeite,
para o fundo de ave
minutos e, se necessário,
a carcaça do frango, os
1 carcaça de frango
junte um pouco de água
vegetais e o alho. Acenda o
1 cenoura média
filtrada, para que fique bem
fogo e deixe saltear por um
1 cebola média
molhadinho. Adicione a
ou dois minutos, mexendo
1 salsão médio
salsinha, tempere com sal e
bem.
2 dentes de alho
pimenta e deixe esfriar.
Junte o louro, o sal, o
1 colher de chá de azeite
Para rechear as coxinhas,
cominho e a pimenta
1 folha de louro
pegue uma colher de sopa
e misture aos outros
sal e pimenta-do-reino
cheia de massa e coloque na
ingredientes.
o quanto baste
palma da mão para abrir,
1/2 colher de café de cominho Adicione a água fervida até
ou faça bolinhas e abra-as ao
cobrir totalmente o conteúdo
em grão moído na hora
da panela. Ferva até reduzir o meio com os dedos (sem que
5 litros de água fervida
fiquem muito finas).
caldo à metade.
ou o quanto baste
Se a massa estiver grudando,
Caso queira deixá-lo mais
junte mais um pouco de
concentrado, ferva mais um
para o recheio
farinha de trigo.
2 coxas e sobrecoxas de frango pouco. Reserve um litro para
Adicione um pouco de recheio
o preparo da coxinha.
6 azeitonas pretas picadas
no centro da massa e feche
Para fazer a massa da
1 cebola branca picada
no formato de coxinha,
coxinha, cozinhe em fogo
1/2 maço de salsinha picada
puxando a massa para cima,
2 tomates sem sementes picados brando a mandioca no fundo
modelando-a como se fosse
pimenta-do-reino e sal a gosto de ave até ficar macia.
um bico de mamadeira.
Retire a mandioca do fogo,
Passe na farinha de rosca,
elimine seu veio central e
para empanar
depois, nos ovos batidos, e de
passe-a no espremedor de
1 xícara de chá de farinha de
novo na farinha de rosca.
batatas. Descarte o caldo.
rosca
Numa panela média e alta,
1/2 xícara de chá de farinha de Numa vasilha, coloque
coloque óleo suficiente para
a mandioca espremida e
trigo (se necessário)
cobrir as coxinhas, e, quando
misture-a com as mãos,
2 ovos levemente batidos
o óleo estiver bem quente,
cuidadosamente, à farinha
óleo para fritar
frite-as, deixando-as dourar
de trigo, sem sovar muito
bem. Sirva imediatamente.
a massa, até que fique
homogênea. Reserve.
rendimento: 6 unidades
Para o recheio, refogue o
frango em azeite até cozinhar
por completo.

modo de preparar

Espetinho da feira
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filé. Embora nem todas
A feirona de Campo Grande não existiria sem o espetinho de
“um filé!”. Permeada
as vezes o corte fosse um filé, era sempre uma carne suculenta,
da costela do zebuíno,
de carne gorda, que chamamos de granito, essa peça é a ponta
mandioca cozida, servida
farta em gordura. O espetinho sempre vem acompanhado de
ela uma generosa porção
com shoyu. Quando a recebíamos, fumegante, juntávamos a
o chove muito, a
de shoyu. Em determinadas épocas do ano, especialmente quand
s de estiagem, a
mandioca torna-se “aguada”, como se diz na região. Já em tempo
Na feirona, encontramos
mandioca, por ser nova, cozinha rápido e fica muito macia.
clara. Cada uma, em
dua variedades dela: a ouro, bem amarelinha, e a branca, mais
seu tempo, é muito macia e apreciada.
ram um tempero para
Em geral, os japoneses que moram em Campo Grande prepa
nal (ou industrializada)
comer com a carne, que varia desde uma pasta de alho artesa
a, prefiro dar um toque
até o uso do miso, uma pasta de soja fermentada. Nesta receit
de Uberaba.
mineiro ao tempero, em homenagem à tia Glorinha Barbosa,

ingredientes

6 palitos grandes para espeto
500 g carne de filé bovino cortada em cubos grandes
300 g gordura de bovino (granito) ou de outra peça
500 g de mandioca cozida
shoyu a gosto

para o sal temperado da tia Glorinha
3 dentes de alho amassados
1/2 cebola picada
1/2 maço de cebolhinha e salsinha picados
1 colher de sopa de sal
pimenta-do-reino a gosto

modo de preparar

Para fazer o tempero, bata tudo no liquidificador e reserve.
o. Tempere-os com a
Monte os espetinhos, intercalando os cubinhos de carne e granit
lados.
mistura e asse-os na brasa, virando-os até dourar de todos os
rete, farinha de
Sirva com a mandioca cozida. Pode acompanhar molho vinag
mandioca e shoyu.
rendimento: 6 porções
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ingredientes

Estrogonofe de jacaré

126

Este prato marcou meu trabalho na
gastronomia de Mato Grosso do Sul, quando
fui convidado pela TV Morena, afiliada
da Rede Globo, para representar a região
Centro-Oeste num concurso nacional em
homenagem à Copa do Mundo na Rússia,
em 2018. Na ocasião, me pediram para
fazer um estrogonofe com algum ingrediente
regional. Optei pela carne de jacaré, por
lembrar, em textura e sabor, um peito de
frango ou um filé de pintado, e por ser
um produto que, embora estranho para o
restante do Brasil, representa bem nossa
cultura alimentar, seja para as populações
ribeirinhas, seja para os indígenas ou
fazendeiros do Pantanal. O resultado parece
ter sido muito bom, pois o prato arrematou
o primeiro lugar, com um júri que incluiu a
apresentadora Ana Maria Braga (e o Louro
José!). Nesta nova versão, a receita vem
acompanhada de mandioca frita e

de um arroz típico do Centro-Oeste
(para o concurso, usei arroz branco).
O arroz-nativo-do-pantanal, oblongo e de
cor marrom-avermelhada, é coletado
manualmente por comunidades rurais
que vivem em Barra de São Lourenço e
Castelo, onde ele cresce espontaneamente
nos lugares alagados ao longo do rio
Paraguai. Tradicionalmente um produto
alimentar dos índios guató (que, após o
processo de realdeamento, em meados
dos anos 1990, deixaram de consumi-lo),
ainda é pouco comercializado e cultivado,
e por isso desconhecido mesmo dos sulmatogrossenses. Entre a população
local, as duas espécies (Oryza latifolia e
Oryza glumipatula) que o originam são
consumidas em saladas e como risoto.
O ingrediente é atualmente protegido pela
Arca do Gosto no Brasil, projeto do Slow
Food que cataloga alimentos e modos de
fazer em extinção cultural ou biológica.

1 kg de filé de dorso de jacaré cortado em iscas
2 colheres de sopa de manteiga sem sal
2 caixinhas de shimeji cinza
1/2 copo de cachaça
1 cebola picada
100 g de cebolas pérola em conserva
250 g de castanha-do-Pará
1 colher de sopa de nata
1 colher de sopa de páprica
1 pitada de pimenta-do-reino
100 ml de molho de tomate
1 colher de sopa de mostarda escura
tomates cereja para decorar
noz-moscada a gosto
páprica a gosto
sal a gosto
salsinha picada a gosto

modo de preparar

Primeiramente, tire o leite das castanhas: processe-as no liquidificador com um
copo de água. Passe numa peneira e reserve o leite. Leve o bagaço que restou
na peneira ao forno até dourar. Reserve. (O bagaço também pode ser guardado
para preparar bolos, como farinha.)
Tempere as iscas de jacaré com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e páprica.
Numa frigideira alta, salteie o jacaré na manteiga e coloque a cachaça para
flambá-lo. Reserve.
Na mesma frigideira, refogue as cebolas e, em seguida, adicione os cogumelos,
o molho de tomate, a mostarda e o leite da castanha.
Finalize com a nata, ajuste o sal e, por último, decore com a salsinha picada e
os tomates cereja. Sirva com mandioca frita, arroz-nativo-do-pantanal cozido e
a farofinha feita com o bagaço da castanha.
rendimento: 4 pessoas
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Bolo Souza ou chipa frita
No Paraguai, a chipa (ou chipá) é um prato fundamental na cultura alimentar
do país, cuja longa tradição registra mais de 80 tipos. São variações que
vão desde diferentes crocâncias a espessuras, feitas com os mais diversos
ingredientes, tão distintos quanto amendoim e sementes de anis. As chipas são
feitas com amido de mandioca, milho, queijo fresco, ovos, banha, manteiga e
leite. Às vezes, são recheadas com carne moída ou vegetais. O termo chipá já é
encontrado em dicionários de língua guarani desde o século XVII, a partir do
vocábulo tipá, definido como torta de farinha e óleo. No Mato Grosso do Sul,
elas ganham formatos diversos: são feitas em bolinhas, em formato redondo
ou em formato de ferradura, a mais comum. Adaptei esta receita a partir dos
ensinamentos da cozinheira Dona Celeide, que trabalhou durante muitos anos
com minha família, na Fazenda Santa Helena.

ingredientes
1 kg de polvilho doce ou araruta
500 g de queijo ralado
6 ovos
1 xícara de chá de leite fervendo
1 xícara de chá de nata de leite
1 pitada de sal
óleo para fritar

modo de preparar

Numa vasilha, escalde o polvilho com o leite fervendo. Junte o queijo, os ovos, a
nata e o sal. Amasse bem com as mãos, até formar uma massa homogênea.
Enrole a massa em formato de cilindros, da espessura de um dedo.
Frite os palitos (ou enrole e faça rosquinhas) no óleo, por imersão, em fogo alto.
Mantenha uma tampa próxima à panela e, na hora de fritá-los, proteja-se com
ela, pois a massa é muito úmida e pode “estourar”. Sirva quente.
rendimento: 20 rosquinhas
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Mojica de pintado
Prato típico de Cuiabá, é feito com filé de pintado, mandioca, cebola, tomate
e pimentas. A palavra mojica significa “o que vem do rio com mandioca”. No
Pantanal Sul, a receita ainda pede o colorau, diferentemente da mojica servida
nas peixarias – como se chamam os restaurantes que servem o pescado em
Cuiabá. Esta versão é da premiada chef cuiabana Ariane Malouf, do restaurante
Mahalo Cozinha Criativa, na capital matogrossense.

ingredientes
360 g de filés de pintado
1 pimenta-de-cheiro picadinha
1/2 pimenta-bodinho ou a gosto picadinha
suco de 1/2 limão
50 ml de azeite
50 g de manteiga
150 g de cebola
2 dentes de alho
120 g de tomate
250 g de mandioca descascada
sal
coentro picado grosseiramente
cebolinha verde picadinha
1 litro de água, caldo de legumes ou de peixe

modo de preparar
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Corte os filés de pintado em cubos de 3 a 4 cm. Tempere com o sal,
as pimentas e o suco de limão.
Numa panela, coloque o azeite e a manteiga. Refogue a cebola e em seguida
o alho, ambos picadinhos.
Acrescente o tomate picado e, depois, a mandioca em cubos. Refogue bem e
acrescente água, caldo de legumes ou do próprio peixe.
Quando a mandioca estiver quase no ponto, o caldo deverá estar mais
encorpado. Nesse momento, coloque cuidadosamente os pedaços de pintado,
misture e não mexa mais, para que o pintado não se desfaça.
Cozinhe por cerca de 10 minutos. Coloque o coentro e a cebolinha e sirva bem
quente. Acompanhe com farofa de banana-da-terra.
rendimento: 2 pessoas
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Bolo de arroz da Dona Eulália
fora as
O bolo de arroz é uma receita de aproveitamento: para não se jogar
ralado,
sobras do arroz branco, junta-se a ele leite, um pouco de queijo nicola
de
manteiga, cebola, ovos e farinha de trigo. A mistura é disposta em latas
es.
refeiçõ
sardinha e levada ao forno para assar. Costuma ser oferecido entre as
, e foi
A receita abaixo é uma versão urbana e popular nas ruas de Cuiabá
e serve-o
cedida por Dona Eulália, que faz o melhor bolo de arroz da cidade
acompanhado de chá mate em sua casa-comércio, Eulália e Família.
Os cuiabanos o chamam carinhosamente de “tchá co bolo”.

ingredientes
1 kg de arroz
500 g de mandioca
550 g de açúcar
1/2 xícara de chá de manteiga derretida
1 colher de sopa de fermento
1 pacote de coco ralado (100 g)
1 pitada de sal
canela a gosto
erva-doce a gosto
750 ml de água quente
manteiga ou óleo para untar

modo de preparar

e soque no
Deixe o arroz de molho de um dia para o outro. Lave bem, escorra
pilão. Depois, peneire até virar uma farinha. Reserve.
parar, em
Rale a mandioca, junte a água quente e faça um mingau mexendo sem
fogo médio. Acrescente o açúcar, misture e desligue o fogo.
dia para o
Coloque a farinha de arroz, mexa e deixe a massa descansar de um
outro, fora da geladeira, para fermentar.
Adicione os demais ingredientes, misturando bem.
a superfície
Asse em forno pré-aquecido (a 180 ºC) por 30 a 40 minutos, até que
has de
do bolo fique bem douradinha. Ele pode ser feito, também, em formin
faz!
empada, untadas com manteiga ou óleo. É assim que a dona Eulália
rendimento: 10 forminhas de empada ou uma assadeira média
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Arroz de leite
No Paraguai, este arroz chama-se arroz kesu. Ele costuma vir à
mesa com frango, carne de boi à milanesa ou charque frito. Conheci
o prato, cremoso e saboroso, com o professor e pesquisador Elson
Figueiredo, do Santo de Casa Gastronomia e Arte, espaço culinário
abrigado em sua própria casa, onde ele ensina e serve pratos
cuiabanos.

ingredientes
50 ml de azeite de oliva
1 cebola picada finamente
2 cabeças de alho socadas no pilão
200 g de arroz branco cozido
1 colher de chá de sal
1 folha de louro
125 ml de leite quente
100 g de queijo fresco ralado

modo de preparar
Numa panela média, esquente o azeite. Junte a cebola e refogue por
um minuto. Junte o alho e refogue por mais um minuto. Acrescente
o arroz e, sem parar de mexer, refogue por alguns segundos. Adicione
o sal e o louro. Incorpore então o leite e o queijo. Mexa delicadamente
e, em fogo baixo, deixe cozinhar até ficar cremoso, mexendo sempre.
Sirva bem quente.
rendimento: de 4 a 6 pessoas
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Arroz com pequi
O arroz com pequi (ou piqui), um dos pilares da cozinha goiana, também é
tradicional no Pantanal. O piquizeiro (Caryocar brasiliense) é nativo do Cerrado,
e amplamente encontrado, em estado silvestre, nos estados do Mato Grosso do
Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e em alguns estados do Nordeste. No interior
do fruto, de polpa amarela, carnuda e de sabor e aroma acentuados e bastante
peculiares, encontram-se amêndoas, das quais se extrai um óleo tradicionalmente
utilizado com fins farmacêuticos. Do pequi aproveita-se tudo: sua madeira, fibrosa
e resistente, é ainda utilizada para fazer pilão, gamelas, cochos e prensas para
casas de farinha. Da entrecasca extraíam-se tintas usadas pelas tecelãs goianas.
Mas é na culinária que o pequi se destaca como um dos frutos mais particulares
do Centro-Oeste. Não parece haver meio termo: ama-se ou odeia-se a fruta, que
entra no preparo do arroz, da carne bovina e do frango, e na elaboração de doces
e licores. Da polpa, faz-se uma popular conserva. Comer o fruto é sabedoria local:
a polpa é roída com os dentes até quase alcançar os espinhos, que podem ferir
consumidores desavisados. É dessa particularidade, aliás, que se origina o nome do
fruto: pequi ou piqui (pyqui em tupi-guarani) significa “casca espinhenta”.

ingredientes
3 xícaras de chá de arroz branco
12 pequis sem casca, lavados e escorridos
2 cebolas picadas
3 dentes de alho espremidos
1/2 xícara de chá de óleo
1/2 maço de cheiro-verde picadinho
sal a gosto
6 xícaras de água

modo de preparar

Numa panela média, coloque o óleo e frite a cebola, o alho e o arroz, nessa ordem.
Junte os pequis, o sal e frite bem até dourar. Junte o cheiro-verde e cubra com
água. Sirva como acompanhamento de carnes.
rendimento: de 8 a 10 pessoas
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Revirado pantaneiro
O revirado pode utilizar as partes de carne que sobraram de um churrasco do
dia anterior, picadas na ponta da faca. É, tradicionalmente, consumido logo
cedo, no quebra-torto, acompanhado de mandioca cozida. É, também, um prato
de aproveitamento, um tipo de virado. Os cortes são minísculos, e os temperos,
básicos de qualquer cozinha. O detalhe está no ponto, parecido com o de um tutu
de feijão, quando se espessa a carne refogada com a farinha de mandioca.
Os revirados pantaneiros podem ser feitos com miúdos, bucho ou frango.

ingredientes

1 kg de coxão mole, picado na ponta da faca
50 ml de óleo
3 dentes de alho picados
1 cebola média (50 g) picada
300 g de farinha de mandioca fina, aproximadamente
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
1/2 maço de cebolinha picada

modo de preparar

Com um batedor de carne, bata os pedaços do coxão mole numa tábua
repetidas vezes, para amaciá-lo. Depois, corte em pedacinhos, com a ponta
de uma faca bem afiada.
Numa frigideira alta, frite a cebola e o alho no óleo até que dourem.
Acrescente os pedacinhos de carne e cozinhe-os, com panela tampada, em fogo
baixo. Se o cozimento não originar um bom caldo, acrescente caldo de carne.
Tempere com o sal e a pimenta. Junte a farinha de mandioca aos poucos,
cozinhando em fogo baixo. Dê a consistência espessa ao mexido.
Finalize com cebolinha picada e sirva, acompanhado de mandioca
cozida ou banana-da-terra assada.
rendimento: 5 pessoas

ingredientes
400 g de filé de pintado
150 g de colorífico em pó (colorau)
120 g de queijo nicola ou queijo
artesanal curado
100 g de farinha de trigo
1 litro de óleo de soja
300 ml de leite de coco
100 ml de creme de leite fresco
4 dentes de alho socados no pilão
3 tomates sem pele e sem sementes
picados
2 cebolas picadas
2 ovos
1 pimentão amarelo picado
1/2 maço de cheiro-verde picado
sal e pimenta-do-reino preta
moída a gosto

modo de preparar

Pintado ao urucum
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Em Corumbá, na região rural de Ladário, ergue-se a maior e mais
culminante formação rochosa do Mato Grosso do Sul, o Maciço do
Urucum, com 1065 metros. Ele recebe esse nome por conta da terra
avermelhada, que se assemelha ao urucum, um dos ingredientes
mais importantes da América Latina. A especiaria aparece no
pintado ao urucum, prato criado na década de 1970 pelo mestre
João Claudelino da Silva, cozinheiro de oficiais e, claro, natural de
Corumbá. Originalmente, a receita leva tomate. Gosto desta versão
com colorau, que é um preparo feito do urucum.

Empane os filés de peixe nos ovos
levemente mexidos e passe na farinha
de trigo temperada com sal e pimenta.
Frite os filés, por imersão, em óleo de
soja e reserve em local aquecido.
Numa panela, prepare o molho:
refogue a cebola, o alho, o pimentão
e os tomates. Acrescente o colorau, o
leite de coco e o creme de leite.
Numa vasilha de barro, disponha um
pouco do molho, os filés de pintado e
cubra com mais molho.
Acrescente o queijo ralado e leve ao
forno pré-aquecido (180 ºC) até que o
queijo derreta. Decore com o cheiro-verde e sirva com arroz branco.
rendimento: 4 porções

colorau e cúrcuma
a,
Das especiarias utilizadas na cozinha pantaneir
eiro
destacam-se o colorau e a cúrcuma. O prim
do
é um subproduto da mistura da semente
farinha
urucum (Bixa orellana) torrada e pilada com
o
de mandioca ou de milho. É um preparo muit
anal,
comum nas casas pantaneiras e, por ser artes
am
está cada vez mais raro. Muitas famílias acab
substituindo o colorau pelo produto feito pelas
à
indústrias e vendido nos mercados. Quanto
ecida
cúrcuma (Curcuma longa), um rizoma, é conh
que
cor,
sua
na região por açafrão – por conta da
is
lembra o açafrão original (Crocus sativus). Depo
cor
de desidratado, o rizoma é vendido em pó, de
to.
amarela, como corante alimentar e condimen
i
pequ
com
Receitas como arroz carreteiro e arroz
do tom
levam o colorau ou a cúrcuma, dependendo
relado,
de cor escolhido (mais avermelhado ou ama
respectivamente). Tanto o pó proveniente da
os
cúrcuma quanto o do colorau são encontrad
po
sazonalmente no Mercado das Índias de Cam
Grande – Mercado Municipal Antônio Valente,
o
mais conhecido como Mercadão –, na seçã
dado
e
nom
destinada à feira indígena. O achiote,
ao corante à base de urucum no restante das
Américas, não é preparado com a mistura das
pasta.
farinhas, e é vendido também sob a forma de
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Iscas de jacaré
As iscas de jacaré costumam encantar
turistas nos hotéis-fazenda do Pantanal.
Geralmente vêm acompanhadas de molho
rosé. Abundante na fauna pantaneira e
com caça ilegal, o jacaré comercializado
atualmente na região vem de criadores
certificados, que o utilizam não só pelo
couro, que é o produto financeiramente
rentável, mas também pela carne, de
sabor e textura únicos e que tem ganhado
cada vez mais espaço em hotéis e
restaurantes locais.
O jacaré do Pantanal é o de papo-amarelo
(Caiman latirostris), cuja cauda, além
de ser fácil de retirar, quando cozida
assemelha-se muito à carne de peixe de

rio, como o pintado, e ao peito de frango.
Antigamente, quando sua caça não era
proibida, o pantaneiro preparava o rabo
do jacaré e desprezava o restante da
carcaça, por ser de difícil manejo. O rabo
era, então, assado no forno, temperado
com limão, sal e pimenta-do-reino.
A cauda do animal também comparece
em ensopados, feitos geralmente com
leite de coco, e seus cortes específicos –
conhecidos como coxinha ou costeleta –
são empanados e fritos como as iscas.
A língua do réptil, com grande
quantidade de gordura, quando frita
assemelha-se ao torresmo.

ingredientes
1 kg de carne da cauda do jacaré
(pode ser coxa e/ou sobrecoxa)
1 pimenta-bodinho amarela picada
4 dentes de alho picados
1 limão espremido
1 laranja espremida
100 g de farinha de fubá ou rosca
100 g de farinha de trigo
4 ovos ligeiramente batidos
1 litro de óleo para fritar
sal e pimenta-do-reino a gosto
para o molho rosé
250 g de maionese
80 g de ketchup
50 g de mostarda em pasta
suco de meio limão
sal a gosto

modo de preparar

Para o molho rosé, misture todos os ingredientes e
reserve em geladeira.
Corte a carne em iscas de 5 cm x 3 cm. Tempere
com o sal, as pimentas, o alho e os sucos, e
deixe marinar por 10 minutos. Empane as iscas,
passando primeiramente na farinha de trigo,
depois nos ovos e, em seguida, na farinha.
Frite em óleo bem quente e sirva com molho rosé.
rendimento: 4 porções
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Piraputanga assada
Os peixes de escama do Pantanal
são, geralmente, limpos e
consumidos sobre brasas, ao meio,
como se fossem um livro aberto.
O tempero é básico, com sal,
pimenta, colorau e um meio ácido,
como limão ou vinagre. Alguns
cozinheiros, imaginativos, colocam
sobre o peixe aberto queijo, tomate,
orégano, comparando-o à uma
receita de pizza. Nascem daí criações
pitorescas como o pacu-pizza, que
leva presunto e é muito comum

hoje em dia em Miranda. Sempre
opto pelo simples: um peixe fresco
deve, a meu ver, ser temperado
com um mínimo de elementos.
Desossado ou com espinhas, assado
na brasa ele fica mais gostoso, assim
como comiam nossos indigenas
ancestrais. Um pacu bem gordo,
uma piraputanga ou um matrinxã
são mais genuínos se preservados
seus sabores originais, sem
ornamentações.

ingredientes
4 piraputangas médias limpas
(sem a barrigada, ou seja, os miúdos)
cortadas ao meio (cerca de 250 g
cada uma)
2 dentes de alho amassados
suco de 1 limão
1 colher de sopa de colorau
1 cebola cortada em rodelas
sal e pimenta-do-reino a gosto
azeite a gosto

modo de preparar
Misture os temperos (alho, colorau, limão,
sal e pimenta) e passe na piraputanga limpa.
Deixe marinar por cerca de 30 minutos.
Numa assadeira gande, unte com azeite e
distribua as rodelas de cebola.
Disponha os peixes sobre a cebola e leve ao forno
preaquecido (180 ºC). Asse por 30 minutos.
Retire do forno e sirva com as rodelas de cebola,
que ficaram levemente coradas, por cima.
rendimento: 4 pessoas
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Saltenha
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Desde a mais tenra hora do dia até o almoço,
as saltenhas não param de ser assadas nas ruas
de Cochabamba, na Bolívia, cidade em que,
como me ensinou o chef Franz Corrales, nativo
da região, o lema é “viver para comer, e não
comer para viver”. De carne, porco ou frango,
e complementos como ovo cozido, azeitonas e
uvas passas, o salgado desmancha-se, de maneira
suculenta, na boca. O “suco” espesso, registram
alguns, é resultado da gelatina misturada ao
recheio (jigote), que endurece no congelador
durante a noite, derretendo-se lentamente na
manhã seguinte, quando a massa é assada.
A história credita sua “criação” à Juana Manuela
Gorriti, famosa escritora argentina e natural de
Salta, exilada em 1831 em Tarija, na Bolívia, que
adaptou a receita de empanadas de seu país para
se sustentar na terra estrangeira. A história da
saltenha em terras pantaneiras reforça o conceito
de cozinha de fronteira, que nasce em uma
região que foi demarcada politicamente, o que
não significa que seus hábitos culinários sigam a
mesma lógica.

ingredientes
para a massa
1 kg de farinha de trigo
1 copo americano de açúcar
1/2 colher de chá de sal
1 colher de chá de colorau
1 copo americano de óleo quente
2 copos de água
para o recheio
1 peito de frango
1,5 kg de batata
500 g de cebola picada
1 colher de chá de colorau
1 copo americano de óleo
pimenta-do-reino e sal a gosto

modo de preparar
Para a massa, misture a farinha de trigo
com o açúcar. Adicione o sal e o colorau
e misture bem.
Em seguida, coloque o óleo quente e
misture com as mãos. Junte a água aos
poucos e amasse até ficar homogêneo.
Deixe descansar por uma hora dentro de
uma sacola plástica.
Para o recheio, cozinhe o frango e
reserve. Na mesma água em que
cozinhou o frango, cozinhe a batata
picada em cubinhos.
Frite a cebola em um copo de óleo e
acrescente o colorau. Frite mais um
pouco, e em seguida adicione a cebola
na panela em que está a batata.
Junte o frango desfiado, o sal e a
pimenta.
Leve o recheio à geladeira e deixe
descansar de um dia para o outro
(cerca de 12 horas) antes de rechear
as saltenhas. Abra a massa com um
rolo sobre uma mesa polvilhada com
farinha de trigo e corte em rodelas do
tamanho de um pires de chá. Coloque
duas colheres de recheio no centro da
massa e feche-as, juntando as bordas
e apertando-as bem. Nesse momento
faça uma dobradura, vedando o excesso
de massa e esculpindo-a com pequenas
pontinhas dobradas, desenho típico das
bordas da saltenha (vide foto do prato).
Pincele com gema de ovo e disponha
numa assadeira, untada com óleo,
para assar em fogo médio (180 ºC) por
cerca de 30 minutos ou até que fiquem
douradas.
rendimento: 6 unidades
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Chipaguaçu
Uma variação da sopa paraguaia é a chipaguaçu, um bolo mole
de milho verde, menos firme porque não leva farinha de milho.
É típico na época da colheita do milho, entre maio e junho.
Esta é a receita que minha tia Vilma sempre faz.

ingredientes
300 g de milho verde debulhado
100 g de queijo meia-cura artesanal de vaca ou cabra ralado
grosso
50 g de manteiga sem sal
300 ml de leite integral
4 cebolas
3 ovos
sal a gosto
óleo de soja para untar

modo de preparar
Pique três cebolas em cubinhos e, numa panela, refogue-as na manteiga. Junte o
milho verde, o leite (aos poucos) e mexa sempre com uma colher de pau, até obter
uma massa mole.
Tempere com sal. Retire do fogo, resfrie rapidamente, mexendo bastante, e
acrescente o queijo ralado e os ovos, misturando bem. Reserve.
Unte uma assadeira média com óleo e distribua a massa de milho. Corte a cebola
restante em rodelas finas e cubra a massa.
Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC, deixando assar até que a chipaguaçu fique
firme e dourada (cerca de 20 minutos).
Retire do forno, deixe descansar por cinco minutos e sirva na própria assadeira.
rendimento: 6 pessoas
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modo de preparar

Pintado na telha
O pescado é um dos elementos básicos
na alimentação do homem do Pantanal:
são mais de 260 espécies de peixes,
assados, ensopados ou fritos. De couro
ou de escamas, de pequeno ou grande
porte, a abundância de pescados reflete-se na cozinha pantaneira na época
das inundações. Em dias quentes e
chuvosos, grandes cardumes de pintado,
dourado e pacu sobem em direção às
cabeceiras para se reproduzirem – um
fenômeno conhecido como piracema.
Há espécies que permanecem nas
lagoas remanescentes até a chegada
da próxima cheia, à espera do novo
encontro com o rio, quando aproveitam
para voltar ao leito e buscar um lugar
para a reprodução. Outras, como
a piranha e o cará, adaptam-se às

lagoas e ali vivem e se reproduzem,
com número reduzido de ovos. São as
espécies forrageiras, pois servem de
alimento para os peixes maiores.
O pintado reina soberano nas cozinhas
pantaneiras. É um peixe de couro
abundante na região e é geralmente
confundido com o cachara, espécie
de couro rajado. Restaurantes como
Casarão e Choperia Moderna servem
este prato, em receitas particulares.

ingredientes
1 kg de filés de pintado
para a marinada
1 cebola picada
6 dentes de alho amassados
3 folhas de louro desfeitas em metades
2 copos americanos de vinho branco
1 copo americano de azeite de oliva
ervas aromáticas (secas ou frescas) a gosto
pimenta-do-reino a gosto
para o cozimento
6 tomates vermelhos em rodelas e sem sementes
3 pimentões verdes em tiras e sem sementes
1 maço de salsinha picada
1 maço de cebolinha picada
3 colheres de sopa de colorau
3 colheres de sopa de leite de coco
1 colher de sopa de azeitona preta sem caroço
2 colheres de sopa de azeite de oliva
sal e pimenta-do-reino a gosto

pintado.
Para fazer a marinada, coloque numa vasilha os filés de
au e deixe
Acrescente todos os ingredientes da marinada e o color
descansar por uma hora.
a com azeite,
Numa assadeira de barro em formato de telha e untad
salsinha. Disponha
distribua metade dos pimentões, tomates, cebolinha e
com a metade
os filés de pintado, tempere com sal e pimenta e cubra
finalizar o
restante dos vegetais (reserve um pouco da salsinha para
de coco.
prato). Coloque as azeitonas por cima. Regue com o leite
Leve para assar em fogo médio (180 ºC) por 45 minutos.
picada e
Sirva o pintado polvilhado com um pouco de salsinha
acompanhado de arroz branco.
rendimento: 4 pessoas
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Ventrecha de pacu
Com o gordo pacu costumamos preparar a ventrecha, ou seja, as espinhas
maiores, fritas ou assadas na brasa. No pacu, as ventrechas são também
referidas como costeletas, por parecerem costelas – já que as espinhas,
nesse peixe, são muito grandes. É possível fazer ventrechas também
com peixes de couro, como o pintado, sendo que, nesse caso, o termo
associa-se ao ventre do pescado, mais denso e de carne branca e saborosa.
No caso do pacu, as ventrechas são partidas ao meio, antes do preparo,
e devem ter a largura de aproximadamente um dedo. É um dos pratos
preferidos dos cuiabanos e ribeirinhos do Pantanal Sul.

ingredientes
1 pacu de 2 kg
3 dentes de alho amassados no pilão
1 xícara de chá de farinha de trigo
1 xícara de chá de fubá
suco de 1 limão
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
óleo para fritar

modo de preparar

e a cabeça
Limpe o peixe com água e limão e enxágue bem. Retir
três
e abra o pacu ao meio, pelo comprimento. Corte a cada
nsar no
costelas e tempere com alho, sal e pimenta. Deixe desca
tempero por meia hora.
ne os
Numa vasilha, misture o fubá e a farinha de trigo. Empa
pedaços do peixe.
r bem
Numa frigideira alta, esquente o óleo e, quando estive
ando
quente, frite os pedaços de peixe por imersão. Retire, coloc
serviço.
sobre folhas de papel-toalha, e disponha num prato de
Sirva como aperitivo ou com arroz.
rendimento: 4 pessoas
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Arroz boliviano
Este arroz se assemelha aos pratos de arroz
de forno típicos da cozinha brasileira, de
reaproveitamento, em que se utilizam as sobras de
arroz enriquecidas com ingredientes cotidianos.
Quando leva milho e ervilha, essa mistura costuma
ser chamada de “prato da Bolívia”, país em que
é muito comum. Porém, quando utilizamos esses
ingredientes enlatados, o resultado não é bom:
sugiro, assim, milho e ervilha frescos, ou pelo
menos congelados. Provei-o pela primeira vez na
Fazenda San Francisco, em Miranda, e o que me
chamou a atenção foi a riqueza de sabores e a
harmonia entre eles, mesmo com uma variedade
grande de ingredientes. Por isso, pode ser servido
como prato único.

modo de preparar

Cozinhe o arroz na proporção de três partes
de água para uma de arroz. Reserve.
Tempere a carne com o suco de limão e o alho,
batido no pilão com sal.
Numa panela, aqueça o azeite e refogue a cebola
e a carne. Junte o extrato de tomate, o pimentão,
a ervilha, o milho e a pimenta, refogando bem.
Acrescente um copo americano de água e
mantenha em fogo médio até a carne cozinhar.
Ajuste o sal e reserve.
Unte um refratário com um fio de azeite,
disponha a carne cozida com o arroz, a batata
palha, os ovos e o parmesão, soltando o arroz
e misturando os ingredientes.
Coloque a salsinha picada e as bananas por cima
e sirva com a pimenta em conserva.
rendimento: 10 pessoas

ingredientes
200 g de arroz agulhinha
200 g de carne bovina moída
100 g de batata palha
100 g de ervilhas congeladas ou
em lata
suco de 1 limão taiti
200 g de alho picado
200 g de cebola picada
1 pimentão vermelho picado
4 ovos cozidos picados
1 maço de salsinha picada
2 pimentas dedo-de-moça
picadas
100 ml de extrato de tomate
150 ml de milho verde
100 ml de azeite de oliva
água o quanto baste
6 bananas da terra picadas e
fritas em óleo
100 g de queijo parmesão ralado
sal a gosto
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ingredientes
para o pacu
1 pacu (cerca de 1,8 kg) sem escamas
1 limão cravo
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de manteiga sem sal
para a marinada
250 ml de shoyu
1 maço de coentro fresco pequeno
1 dente de alho
1 limão cravo

para a farofa de banana-da-terra
250 g de banana-da-terra
150 g de farinha de mandioca
50 g de manteiga
50 g de cebola em cubos
óleo para fritar
folha de bananeira passada no fogo
6 bananas da terra picadas e fritas em óleo
100 g de queijo parmesão ralado
sal a gosto

modo de preparar

Pacu assado na folha de bananeira
com farofa de banana-da-terra
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Conheci Magda Moraes em 2006,
numa aula de cozinha francesa que
dei logo que voltei da Europa. Ela já
era reconhecida em Campo Grande
pelo seu trabalho no Fogo Caipira, do
restaurateur Paulo Ortiz, conhecido
pelos pratos de jacaré, bolinhos de
carne-seca (feitos com a carne curada
ao sereno) e macarrão de comitiva.
Tornamo-nos amigos. Juntos, montamos
o primeiro Convivium Slow Food
Campo Grande, em 2013, cujo objetivo
é preservar a comida local. Hoje, a chef

trabalha em Campo Grande em seu
restaurante Aipim Cozinha de Raízes,
que também sedia um projeto ligado
ao fomento da agricultura familiar
e indígena da região. Magda chama
essa receita tradicional de Bonito de
pacu na bananeira. O pacu pode vir
acompanhado de um pirão, feito com
o próprio espinhaço (ventrecha) do
peixe que foi cozido. Ao espinhaço do
pacu, junte água, cebola, alho e tomate,
finalizando com boa quantidade de
farinha de mandioca.

Abra o pacu e retire as espinhas e a
ventrecha. Peça para seu peixeiro fazer isso,
reservando-as depois.
Esprema o limão em todo o peixe,
principalmente na parte do lombo.
Bata os ingredientes da marinada no
liquidificador. Tempere o peixe com a
marinada e reserve por duas horas na
geladeira, para tomar gosto.
À parte, corte a banana em cubos pequenos
e frite no óleo, por imersão. Escorra em
papel-toalha e reserve.
Numa panela, derreta a manteiga e refogue
a cebola. Junte a farinha de mandioca, mexa
bem e, por fim, junte os cubos de banana.
Reserve.
Chamusqueie a folha de bananeira na boca
do fogão, em fogo baixo. Em uma assadeira
retangular grande (em que caiba o peixe,
com cerca de 55 cm x 38 cm x 7 cm),

faça uma cama com a folha da bananeira,
deixando parte da folha para os lados para,
depois, poder embrulhá-lo.
Acerte o tempero do lombo com sal.
Recheie com a farofa de banana
uniformemente, fechando-o.
Passe a manteiga sobre o peixe e embrulhe-o
com a folha, formando um pacote bem
firme, para que ele não abra quando assar.
Leve ao forno alto, pré-aquecido
(200 ºC) por 45 minutos. Abaixe para
180 ºC e asse por mais 15 minutos.
Retire do forno, desembrulhe o peixe,
retire a pele e sirva.
Acompanhe com arroz branco e com o pirão.
rendimento: 6 pessoas
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Filé de porco ao molho de guavira
A guavira (Campomanesia sp.) é uma
fruta do Cerrado com a qual se fazem
diversos doces. Ela também entra no
preparo do molho deste gostoso porco,
criação do chef Tó, do restaurante
Tapera, em Bonito. O célebre cozinheiro
e sua esposa, Égles, consolidaram
a guavira em receitas que levam o
molho da fruta, e também em musses
e pudins. Desde 2018, a guavira é

o fruto-símbolo do estado de Mato
Grosso do Sul, e ganhou, por anos, um
festival na cidade de Bonito com o seu
nome. Posteriormente, outro encontro
gastronômico homenageou o fruto.
É o Cata Guavira, evento do qual fui
padrinho em 2017 e 2018, e para o qual
convidei nomes importantes da cozinha
brasileira e internacional.

ingredientes
600 g de mignon de porco cortado em
medalhões
azeite de oliva a gosto
300 g de guavira in natura
1 litro de água
300 g de açúcar
sal e pimenta-do-reino a gosto

modo de preparar
Tempere os medalhões de porco com o sal e a pimenta. Reserve.
Cozinhe a guavira em água por cerca de 20 minutos e reserve.
Numa panela, misture o açúcar e a água e cozinhe até reduzir à metade, formando
uma calda escura mas líquida. Reserve.
Numa panela de ferro bem aquecida, sele os medalhões no azeite. Quando eles
estiverem bem corados, adicione a calda e as guaviras. Cozinhe por mais alguns
minutos, até que o molho reduza mais um pouco, ganhando consistência menos
líquida, e o porco esteja totalmente cozido.
Sirva com arroz branco.
rendimento: 2 pessoas
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Doce de jaracatiá
Sua consistência lembra a do doce de
abóbora ou de cidra. O tradicional doce
de jaracatiá (Jaracatia spinosa) é feito
com o caule do jaracatiazeiro. Embora
a árvore regenere em alguns meses, o
mau uso da planta provocou sua quase
extinção. Nativa da Mata Atlântica e
muito comum no Cerrado, o jaracatiá
ocorre desde Minas até o Rio Grande do
Sul, e seu doce é muito apreciado em
Bonito e Bodoquena. Esta receita do doce,
da chef Magda Moraes, utiliza o fruto
em lugar do caule. Quando a receita é
feita com o fruto, que parece um mamão
pequenino, o resultado lembra a tâmara
seca árabe. O jaracatiá, aliás, pertence
à mesma família do mamoeiro – as
Caracáceas – e é conhecida também como
mamoeiro-bravo, mamoeiro-do-mato,
mamãozinho e mamuí.

modo de preparar

Em Ladário, na Bahia do Arrozal, as
doceiras da região, sob a orientação de
pesquisadores, utilizam partes da raiz
(que lembra a mandioca) para o preparo
da iguaria. Descascada, lavada, ralada
e depois cozida em fogão a lenha, a
raiz é temperada com cravo e canela,
originando um doce com jeito de cocada.
Cozido por mais tempo, a raiz da planta
vira rapadura. Ela também é aproveitada
na elaboração de bolos, arroz-doce e
canjica. Com 6 mil hectares, a Bahia do
Arrozal é a primeira Área de Conservação
de Uso Sustentável do Pantanal.

ingredientes
800 g de fruto do jaracatiá limpo
(cerca de 1 kg dele in natura)
400 açúcar cristal
1,2 litro de água para a calda

s em imersão em água –
Lave bem o jaracatiá depois de colhido. Deixe os fruto
1 litro para 15 ml de sanitizante – por 30 minutos.
vez de molho com água
Lave os frutos novamente, corte-os ao meio e deixe outra
(o jaracatiá tem uma
e na geladeira, por 24 horas, trocando a água quatro vezes
a num bom doce; por
espécie de látex que dá uma textura pegajosa e não result
isso, é preciso retirá-lo).
o-os e reservando as
Com uma colher, retire os miolos dos frutos, desprezand
e o açúcar (reserve 20 g
cascas. Numa panela média, faça uma calda com a água
deste para polvilhar no final).
e, em fogo baixo, cozinhe o
Quando a calda levantar fervura, acrescente as cascas
so mexer o doce). Quando a
jaracatiá na calda por cerca de duas horas (não é preci
levar para assar.
água reduzir à metade, o doce estará na consistência para
s numa assadeira.
Retire as cascas da panela, dobre-as ao meio e disponha-a
minutos, até secar.
Leve ao forno pré-aquecido (a 180 ºC) por cerca de 15
Polvilhe com o açúcar reservado e sirva.
rendimento: cerca de 12 docinhos
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Farofa de erva-cidreira
Desde 2012, o Instituto Paulo Machado
treina a brigada da Estância Mimosa,
em Bonito, reconhecida pelo passeio
ecoturístico que promove. Fizemos um
trabalho de valorização da gastronomia
local, utilizando os produtos cultivados
na fazenda de modo a ter 100% de
aproveitamento. Além de diversos
legumes e outros vegetais cultivados
em duas hortas muito bem cuidadas,
a fazenda produz erva-cidreira, que,
assim como na região de fronteira, é
muito valorizada no Pantanal para

curar problemas de saúde, já que são
grandes as distâncias entre as fazendas
e os centros urbanos. A cidreira é
um calmante natural, e, num dos
treinamentos feitos com a chef Inês Oliva,
criamos uma farofa com ela.
D. Dina, cozinheira de tradição e há
muitos anos trabalhando na Mimosa, faz
semanalmente a farofa, que fica ótima
como acompanhamento de peixes e da
suculenta feijoada com carne de porco da
fazenda servida por lá aos sábados.

ingredientes
1 colher de sopa de manteiga sem sal
1 maço de erva-cidreira amarrado
500 g de farinha de mandioca branca
sal o quanto baste

modo de preparar
Numa frigideira grande, coloque a manteiga e o maço de erva-cidreira
amarrado. Frite bem por alguns minutos, até passar bem o sabor para
a gordura, que ficará levemente verde.
Acrescente a farinha e mexa até que ela fique crocante. Ajuste o sal e
prove: a farofa deverá ter um gosto suave de erva-cidreira.
rendimento: 6 pessoas
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Moqueca de banana-da-terra
O mesmo trabalho que fazemos na Estância Mimosa
acontece na cozinha do Recanto Ecológico Rio da Prata, em
Jardim. Desde 2012, reforçamos o conceito da utilização
integral dos alimentos e da valorização de produtos locais,
dando enfoque aos ingredientes produzidos na própria
fazenda. Na cultura pantaneira, a carne é consumida
diariamente. Porém, como a fazenda recebe turistas de
várias partes do globo, criamos, no buffet diário de comida
regional oferecido, pratos para pessoas que por algum
motivo não consomem produtos de origem animal. Um dos
resultados é esta moqueca: quando a banana não está em
sua época, é substituída por legumes da estação.

ingredientes
10 bananas-da-terra em rodelas
3 cebolas picadas
4 tomates, sem pele e sem sementes,
picados
1 colher de sopa de gengibre picado
2 dentes de alho picados
1 pimenta dedo-de-moça picada
50 g de jurubeba cozida
1/2 maço de salsinha picada
1/2 maço de coentro picado
colorau a gosto
azeite de oliva a gosto
400 ml de leite de coco
100 ml de suco de limão
1 pimentão amarelo em rodelas
sal a gosto

modo de preparar

Em uma panela de barro, refogue a cebola
e o tomate em azeite de oliva e colorau,
formando uma cama.
Em uma vasilha, misture as rodelas de
banana aos demais ingredientes (exceto o
leite de coco e o pimentão).
Transfira essa mistura para a panela de
barro e finalize com o leite de coco e os
pimentões em rodelas. Tampe e cozinhe até
ferver e os pimentões estarem cozidos (cerca
de 12 minutos).
Sirva com arroz branco e farofa.
rendimento: 6 pessoas
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Assim como a brasileira, a culinária do
Paraguai e da Bolívia tem matriz indígena.
O Mato Grosso do Sul abriga uma das
maiores populações indígenas do país.
A cultura do Pantanal é tão diversa
quanto sua fauna e flora: mesmo depois de
colonizada pelos europeus, a região ainda
é habitada por vários e diferentes povos,
originários tanto do Chaco quanto da
Amazônia, além, claro, dos que viviam no
Centro-Oeste. Grupos étnicos como kadiwéu,
guaicuru, camba, bororo, guató, guarani e
terena, povos caçadores-coletores-pescadores e agricultores.
Consideramos comida indígena uma leitura
moderna dessa influência, que já está nessa
região há muito tempo. São elaborações de
sabores uníssonos, receitas com pouquíssimos
ingredientes e que compõem a base de uma
cozinha cuja diversidade é escassa, mas os
produtos são nobres e valorizados.
Desde o meu encontro com a chef terena
Kaly (de quem falo adiante), que trazia nas
mãos um livro de receitas de seu povo, busco
compreender melhor a origem indígena da
cozinha pantaneira.
A tarefa de pinçar receitas de acento
pré-colonial não é fácil, se considerarmos,
por exemplo, a raridade de seus registros.

Dessa forma, destaco aqui alguns dos
preparos mais espressivos das cozinhas
terena e guarani, com alguns traços, às vezes,
contemporâneos.
Os terena, mais numerosos, mantêm um
contato intenso com a população regional,
e sua presença se revela de forma explícita,
por exemplo, nas mulheres vendedoras das
ruas de Campo Grande e Aquidauana.
Um povo que, há séculos luta para manter
viva a sua cultura, apesar do antigo contato
e das mudanças profundas no seu ambiente
mais recente, tanto do ponto de vista social
como ecológico.
Nos séculos XVI e XVII, os cronistas
denominavam “guaranis” os grupos de
mesma língua que encontravam desde a
costa banhada pelo Atlântico até o Paraguai.
Atualmente, são o segundo povo indígena
do Brasil em termos de população e um
dos mais conhecidos, sobre o qual muito
já se escreveu. Conhecidos por distintos
nomes (chiripá, kainguá, tembekuá,
entre outros), os guaranis vivem em um
território que compreende regiões no
Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Desse
povo, destacamos o frango bori bori, uma
herança guarani no Paraguai também muito
saboreada no Pantanal.
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Poréu

(sopa feita do caldo da mandioca terena)

Conheci Letícia Kalymarakayá em 2015.
A jovem, de origem terena, logo me
apresentou uma preciosidade: um livro,
escrito à mão, com receitas antigas da
aldeia onde nasceu. Vi ali a oportunidade
de fazer algumas daquelas receitas com
ela. Algum tempo depois, Kaly, como
passou a ser carinhosamente chamada,
se tornaria a primeira chef de cozinha
indígena do Brasil. Para sua estreia,
preparamos a quatro mãos, para alguns
jornalistas e cozinheiros, um banquete
tipicamente terena: poréu (sopa de
mandioca feita com polvilho doce),

ingredientes
1,5 kg de mandioca
ralada e espremida
sal e pimenta-do-reino a
gosto
2 litros de água
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hi-hi (tipo de pamonha de mandioca),
lapapé (biju rústico), hó é (peixe assado
com pimenta combari), nakakú kámé
xané (arroz com abobrinha e pequi),
cumbaru tostado e mingau de bocaiuva
brilharam naquela noite. Depois disso,
Kaly foi convidada para vários eventos
e até programas de TV. Dos pratos do
banquete, escolhi o poréu, já registrado
em Mani-oca: delícia brasileira, de
Iracema Sampaio (falecida cozinheira
de tradição). No livro, Iracema utiliza
também um fundo de carne, que dá mais
sabor e leveza ao prato.

modo de preparar
Esprema a mandioca ralada e lave com os 2 litros de água.
Deixe essa água descansar em uma vasilha funda, até
assentar o polvilho (cerca de duas horas, sem mexer).
Em seguida, despeje somente a água numa panela e deixe
ferver, mexendo sempre.
Com uma colher de chá ou as pontas dos dedos, vá
juntando pequenas porções do polvilho que assentou no
fundo da vasilha à água da mandioca fervente, de modo a
formar bolinhas. Não as desmanche, e deixe que cozinhem.
O aspecto será como se o caldo estivesse empelotando.
Se o poréu ficar muito grosso, acrescente um pouco de água
fervente ao caldo.
Tempere com sal e pimenta e sirva quente,
acompanhado de mel.
rendimento: 4 pessoas

Hi-hi
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Este é o bolo dos índios terena.
Hi-hi significa “bolo de mandioca”, e,
tradicionalmente, é servido a qualquer
momento, tanto no café da manhã como
nas grandes festas. O que muda são os
acompanhamentos – geralmente carnes
de caça, peixes ou outras carnes mais
temperadas. Outro acompanhamento
comum é o mel de abelhas nativas. Embora
seja feito apenas de mandioca, sem qualquer
tempero, seu preparo requer atenção aos
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detalhes. A mandioca é ralada depois de
ter só a primeira casca retirada. A farinha
resultante tem que ser bem escorrida – na
verdade, “torcida” –, para que fique bem
sequinha. As folhas de banana também
devem ser passadas no fogo, sem queimar,
para que amoleçam e não quebrem na hora
de dobrar, já que o bolo é enrolado nelas.
O hi-hi é colocado em água fervente (na
altura apenas suficiente para cobrir) por
duas vezes, até secar.

ingredientes
5 kg de mandioca
1 kg de folhas de bananeira
200 g de folhas de bocaiuva ou barbante
para amarrar

modo de preparar
Passe as folhas de bananeira e as folhas de bocaiuva pelo fogo, para
chamuscar de leve.
Descasque a mandioca e coloque em uma vasilha com água.
Rale e esprema, em um pano de algodão, para retirar o caldo (que pode
ser reservado para fazer manicuera, goma de tapioca). Esfarele e amasse
a massa de mandioca. Depois faça bolas com a massa, do tamanho que
caiba na mão.
Embrulhe as bolas em pedaços da folha de bananeira chamuscada e
amarre com tiras das folhas de bocaiuva ou com o barbante, formando
pacotinhos.
Disponha os pacotinhos em uma panela com água fervente de forma que
fiquem apenas cobertos, até cozinharem. Sirva com carne, mel, melado
ou chá.
rendimento: 12 porções ou trouxinhas

Chamamos bocaiuva (Acrocomia aculeata) o fruto
de uma palmeira nativa desde o Pará até São
Paulo, nas áreas de transição entre o Cerrado e
a Mata Atlântica. É original também do Pantanal,
onde é muito frequente no estado silvestre; por
ser apreciada por animais, recebe o apelido de
chiclete de boi. Acredita-se que sua dispersão
no Brasil acompanhou a ocupação do território
pelas comunidades indígenas terena, que até hoje
consomem o fruto, e de sua amêndoa preparam um
óleo (Zocchi, 2017, p. 34). O caule da palmeira, fácil
de reconhecer porque coberto de espinhos, serve
de parede nos ranchos de barrote, os mais comuns
na região. Do fruto amarelo, de casca quebradiça e
polpa fibrosa e adocicada, fazem-se licores, sucos,
sorvetes e a farinha, ideal para o preparo do mingau.
Magda Moraes conduz há alguns anos o projeto
Bocaiuva Palmeira da Paz, que ensina mulheres a
extrair a fruta – que deve ser colhida rapidamente
depois de madura – e preparar a farinha.

ingredientes
bocaiuvas inteiras
400 ml de água
açúcar a gosto
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Mingau de bocaiuva
O mingau é um preparo bem brasileiro, típico da cultura
indígena. Come-se mingau de tapioca, de milho e de bocaiuva,
uma fruta muito saborosa e com propriedade espessante,
resultando num belo mingau.

modo de preparar
Numa panela, coloque as bocaiuvas inteiras
para torrar.
Depois de torradas, lave, descasque e corte
a polpa. Transfira-a para uma panela com
água e açúcar.
Se preferir, coloque primeiro o açúcar para
dourar, e depois a água e a polpa.
Deixe engrossar devagar, em fogo baixo.
Sirva ainda quente.
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Frango bori-bori
Prato de inverno no Paraguai, o frango bori-bori é um guisado
da ave com colorau, cujo molho leva bolinhas feitas de fubá
de milho e queijo. O delicioso prato é muito comum entre
os meses de junho e julho em Assunção, quando os dias são
mais frios. A paraguaia Teresita O’Hara, diretora do grupo
O’Hara Gastronomia, é craque no preparo do bori-bori: com
ela participo do Sapucay, grupo de estudos sobre a cozinha da
América do Sul (sapucay, em guarani, significa “grito”).

ingredientes

1 kg de sobrecoxa de frango ou galinha caipira
10 ml de azeite de oliva
20 g de bacon em cubos
1/2 cebola cortada em quatro
1 dente de alho picado
25 g de salsão em cubos
25 g de cenoura cortada em cubos
1 folha de louro
4 cravos-da-índia
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
cebolinha picada a gosto
óleo de soja o quanto baste
água o quanto baste
pimenta dedo-de-moça fresca a gosto
para decorar
para os bolinhos
1,5 kg de fubá amarelo
40 g de parmesão ralado
130 g de cebola em cubinhos
10 g de manteiga clarificada
5 ovos
colorau a gosto
salsinha picada a gosto
sal a gosto

modo de preparar
Numa panela média, salteie o bacon
no azeite até que sua gordura solte.
Junte o frango, temperado com
a pimenta-do-reino, e doure-o.
Acrescente a cebola, o salsão, a cenoura,
o alho, o louro, o cravo e o sal e refogue
rapidamente. Cubra com água e cozinhe
até a carne do frango ficar macia.
Coe o fundo (caldo) que se formar e reserve.
Em uma vasilha separada, misture o fubá,
o parmesão, a cebola e o sal. Faça um buraco
no centro da massa, acrescente a manteiga
e os ovos e misture até obter uma massa
homogênea. Deixe descansar por 30 minutos.
Faça bolas pequenas com a massa.
Cozinhe-as no caldo de cocção do frango
até que fiquem macias.
Junte o colorau e a carne de frango e cozinhe
por mais 15 minutos. À medida que as
bolinhas de fubá forem cozinhando,
o caldo ficará mais grosso. Abaixe o fogo
e corrija o tempero.
Sirva o frango bem quente, em prato fundo
ou em uma cabaça, decorando o prato com
a pimenta-dedo-de moça e a salsinha.
rendimento: 4 pessoas
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