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Neste e-book você irá 
encontrar receitas 

maravilhosas feitas com 
muito carinho pelos nossos 

associados e seus 
dependentes, para que você 
possa também se divertir na 
cozinha e lógico saborear em 
um monento especial ou no 

seu dia a dia.
inspire-se e mão na massa!
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Moqueca capixaba
Sr Osvaldo e Dona Guil

Ingredientes
•1 Kg de peixe limpo em postas
• 2 cebolas picadas médias
• 6 tomates médios (4 picados e 2 cortados em rodelas)
• 1⁄2 maço de coentros picados
• 1 limão (de qualquer tipo)
• Alho picado a gosto (de 3 a 4 dentes)
• Azeite a gosto
• Colorau a gosto
• Sal a gosto
• Para o pirão, farinha de mandioca a gosto e 300 ml de
água (ou mais 2 tomates picados para dar caldo para o pirão)

DICAS:
• O peixe fresco fica perceptivelmente mais gostoso, mas pode usar peixe congelado. Fica gostoso 
de qualquer jeito! Essa dica é batida, não é mesmo?
• Dê preferencia aos peixes mais firmes com couro (que não desmancham tão facilmente durante o 
cozimento), como: cação, robalo, badejo, dourado, namorado e garoupa. Caso experimente outros 
peixes, fique atendo ao tempo de cozimento para não desmanchar.

Modo de Preparo
1. Tempere o peixe com o limão e sal a gosto. Este passo pode ser feito no dia 
anterior, se o peixe estiver congelado para pegar melhor o tempero. Neste 
caso, reserve e coloque na geladeira.
2. Coloque sal, o azeite, o alho e a cebola na panela de barro pré-aquecida em 
temperatura alta.
3. Coloque o peixe sobre o tempero na panela. Vire após uns 3 minutos e 
deixe por mais aproximadamente 3 minutos.
4. Abaixe o fogo para o mínimo (apenas para manter a panela aquecida) e 
retire todo o peixe e o tempero da panela. Uma sugestão é colocar em um 
prato ao lado da panela. Agora vamos montar a moqueca!
5. Coloque as rodelas de tomate dispostas lado a lado no fundo da
6. Disponha o peixe sobre os tomates e os temperos sobre o peixe. panela.
7. Derrame 500 ml de água pelas bordas da panela e não diretamente sobre o 
peixe (ou coloque a quantidade extra de tomates picados), para reunir caldo 
para o pirão.
8. Distribua os tomates picados por cima do peixe e do tempero na panela e, 
por cima de tudo, parte do coentro picado. Deixe uma pequena quantidade de 
coentro para colocar no final.
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9. Aumente o fogo para o mais alto e tampe a panela.
10. Quando começar a ferver, espalhe muito levemente o tempero entre os 
pedaços de peixe e tampe a
panela novamente. Coloque em fogo de temperatura média.
11. Deixe cozinhar por uns 10 minutos. Agora vamos preparar o pirão!
12. Com uma concha, retire o caldo e coloque em outra panela ao la
13. Tampe as duas panelas. Mantenha o peixe em fogo médio por mais 10 
minutos (ou até que esteja cozido) e coloque o caldo para o pirão em fogo alto, 
até ferver.
14. Quando o caldo para o pirão estiver fervendo, adicione a farinha 
lentamente, enquanto mexe constantemente o caldo, para não empelotar. Se 
precisar, peça ajuda a outra pessoa, para um despejar a farinha, enquanto o 
outro mexe o caldo. Quanto mais farinha colocar, mas firme será o pirão. Se 
gostar dele mais mole, coloque pouca farinha.
DICA: O pirão endurece um pouco depois de pronto. Então, apague o fogo do pirão um momento 
antes de atingir a consistência que desejado.

15. Quando o peixe estiver cozido, adicione o restante do coentro. Pronto! 
Sirva a moqueca na própria panela de barro, borbulhando... huuummm!
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Focaccia de cogumelos

Ingredientes
Massa:
• 500g trigo
• 325 de agua
• 10g de fermento biológico
• Pitada de sal
• Fio de azeite

Modo de fazer a massa: 
Misture o fermento com a agua num recipiente.
Em outro recipiente coloque o trigo, sal e fio de azeite e misture. Apos 
acrescente o fermento diluído na agua. Mexa bem e quando estiver 
homogênea a massa salpique trigo numa bancada e sove a massa por 10min.
Caso sinta que a massa precise de mais mais trigo, pode acrescenta-lo 
durante a sova sobre a bancada aos poucos.
Após a sova faça um formato de bola com a massa.
Coloque a massa para descansar numa tigela untada com azeite por 40min, 
coberta por um pano.
Salpique fubá no fundo de uma forma e abra a massa com as mãos, untadas 
de azeite, fazendo pequenas reentrâncias com os dedos.

Modo de fazer o Recheio: Distribua por cima alho picado, tomate sem 
semente picado, cogumelos cru de sua preferencia (paris, shitake e shimeji) 
alecrim, manjericao, cebola roxa picada, azeite e sal de parrilha.

Descanse mais 40min, e após leve ao forno pre aquecido (por 15min a 250 
graus) por 25 min!

Ao servir, adicione azeite e aproveite essa deliciosa focaccia!
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Ingredientes
• 4 bananas da terra
• 200g de bacon
• 100g de queijo coalho ralado
• 1 xícara de amido de milho
• 100 ml de vinho branco seco
• manteiga
• pimenta do reino
• sal

MODO DE PREPARO
Massa:
Em um tabuleiro coloque as 4 (quatro) bananas da terra com casca e leve ao 
forno pré-aquecido a 180° por +/- 35 minutos ou até que a casca da banana 
esteja completamente preta. Após retire e deixe esfriando um pouco até que 
esteja em uma temperatura que dê para manusear as bananas com a mão.
Quando as bananas tiverem esfriado um pouco pegue elas e retire a casca e 
em um recipiente amasse bem com um garfo, todas elas. Depois de 
amassada passe no processador para que fique uma massa bem lisinha, vai 
ser importante na hora de enrolar. Prepare o espessante em uma vasilha 
separada, uma xícara de amido de milho e dilua com 1⁄2 xícara de água, mexa 
bem até que esteja um líquido homogêneo.
Em uma panela (de preferência antiaderente) coloque a massa de banana da 
terra e em fogo médio pra alto vá mexendo até que comece a dar uma 
encorpada. Acrescente o espessante e incorpore na mistura mexendo 
sempre, quando estiver uma massa homogênea e lisinha, tempere com sal e 
pimenta do reino. Lembre que a banana da terra geralmente está bem doce 
então experimente pra ver se o sal fez o papel dele de equilibrar os sabores. 
Retire da panela e reserve em uma vasilha. Leve a geladeira por uns 30 
minutos para esfriar para podermos modelar os nhoques.
Pegue o queijo coalho e rale no lado médio do ralador e reserve.
Quando a massa estiver fria retire da geladeira e vamos começar a modelar 
os nhoques. Pegue uma quantidade com uma colher e faça uma bolinha na 
mão, amasse o centro e coloque um pouco do queijo coalho ralado e feche 
novamente enrolando. Repita esse processo com toda a massa e vá 
colocando em um tabuleiro. Depois que todas as bolinhas estiverem sido 
feitas vamos selar elas na frigideira.
Em uma frigideira, no fogo alto, coloque duas colheres de manteiga, um fio de 
azeite e pimenta do reino e deixe derreter tudo. Vá colocando as bolinhas uma 
por uma na frigideira e amassando levemente com o dedo cada uma delas 
pra ficar achatadinho. Deixe dourar dos dois lados, retire e reserve. Repita o 
processo com todas as bolinhas, acrescentando sempre um pouco de 
manteiga para que a frigideira não fique seca. Não coloque todas de uma vez, 
faça de pouco a pouco. Após ter feito o processo com todos os nhoque 
acrescente mais um pouco de manteiga na frigideira, deixe derreter e 
acrescente o vinho branco seco e mais um pouco de pimenta do reino, 
acrescente todos os nhoques e deixe curtir na manteiga por uns 2 
minutinhos. Retire e coloque em uma vasilha. Está prontinho.

Nhoque de banana
da terra com farofa

de bacon
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Farofinha de Bacon:
Corte o bacon em fatias finas e em um prato coloque uma folha de papel 
toalha e distribua as fatias do bacon sobre o papel depois cubra com outra 
folha e leve ao microondas na potência máxima por 3 minutos e vá repetindo 
até que esteja completamente crocante. Retire o bacon do papel para que não 
grude e deixe esfriando para que fique mais crocante. Depois de uns 4 
minutos esfriando coloque as fatias em uma tábua e comece a picar com uma 
faca bem afiada, esse processo demora um pouco, mas tem que ter paciência, 
vá picando bem até ficar uma farofinha. Reserve.

MONTAGEM
Em um prato coloque o nhoque e a farofinha de bacon por cima.










































































