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Apresentação

Este livro apresenta uma seleção de receitas de origem 

Portuguesa. Trata-se de uma pesquisa sobre a história da culinária 

típica da região da grande Florianópolis, influenciadas 

pela colonização luso-açoriana.

O objetivo é possibilitar ao corpo discente, o conhecimento a cerca da 

história dos primeiros colonizadores e a sua contribuição em

relação aos hábitos alimentares, até hoje cultivados.

As receitas foram selecionadas e produzidas em um evento final, 

durante a disciplina de Gestão de Alimentos e Bebidas. Ao final, foi 

elaborado um livro de receitas intitulado “Culinária Regional de San-

ta Catarina”, em parceria com o Laboratório de Turismo - LabTur.

O livro está disponível na página do LabTur:

 http://labturfmp.wix.com/labtur



Organizadores:
Marinês C. Walkowski

Mario Aleixo Corrêa da Motta



Cozido

Ingredientes:

 O cozido veio para o estado de Santa Catarina em 1750, 

com a chegada dos açorianos. 

 Trata-se de um prato barato, fácil de 

preparar e que sustenta toda a família. 

 Considerado um prato das famílias mais pobres.

 Serve-se tradicionalmente separados os ingredientes, um prato com 

as carnes, outros com as verduras, o caldo e o pirão; e para acompanhar

 geralmente cozinha-se arroz.

- 1kg de carne - tipo músculo
- 500g de linguiça calabresa
- 1 batata doce
- 4 batata inglesa
- 2 chuchu
- 1/2 repolho
- 2 cebolas
- 6 cabeças de alho

- 1 abóbora pequena
- 2 cenouras
- 1 aipim
- óleo
- sal a gosto
- colorau a gosto
- cheiro verde
- farinha de mandioca

Receita Cozido
(rendimento para 6 pessoas)



Refogar a carne com óleo, alho e a cebola ate ficar dourada, depois  
acrescente  água  e  cozinhe  as  verduras .

Modo de preparo:



Bananas Deliciosas

Ingredientes:

 Fritas as bananas e forrar o fundo de uma travessa. Bater as claras 

em neve bater as gemas com o açúcar misturas as gemas com as claras e 

desejar sobre as bananas fritas, logo após colocar no forno para dourar.

- 1 Penca de banana madura
- 6 ovos
- 1 xícara de açúcar

Modo de preparo:



Ingredientes:

 Separe as claras das gemas, 
as claras não serão utilizadas.

 Unte com manteiga e açúcar uma 
forma com buraco no meio ou 

forminhas individuais. 
 Na tigela em que estão as gemas, 

junte o açúcar, o leite de coco e o coco 
ralado depois misture delicadamente.

 Coloque a mistura dentro da forma 
e leve ao forno pré-aquecido à 110°C por 

aproximadamente 50 minutos.

 Levanta-se a dúvida se o alimento é de origem africana ou

 portuguesa, mas não legitimam a teoria se é realmente. 

Temos que levar em consideração que muitas vezes uma receita 

matriz pode dar origem a outras. 

 Costuma-se afirmar que a receita original do quindim é portuguesa, 

pois existe um doce luso chamado brisa-do-lis que utiliza dois 

terços da receita do quindim.

- 10 gemas de ovo
- 50 g de coco ralado
- 1 vidro pequeno de leite de coco
- 200 g de açúcar
- Manteiga e açúcar, para untar

Modo de preparo:

Modo de preparo:

Quindim



Ingredientes:

        Arroz de forno a 
Portuguesa

`

 Por aqui o arroz de forno é um prato muito apreciado e feito 

principalmente em almoços ou jantares especiais. 

Sendo assim  também no nosso cotidiano. 

 É um prato que todos podem saborear e diversificar na receita, que 

normalmente leva linguiça, queijo mussarela e legumes picados.

- 3 xícaras (chá) de Arroz cozido
- 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 500g de linguiça calabresa em rodelas
- 1 xícara (chá) de abóbora cozida e amassada



Modo de preparo:

 Refogue a cebola no azeite, quando murchar junte o alho,

refogue e acrescente a linguiça calabresa.

 Tire do fogo, junte o arroz cozido, a abóbora amassada, 

o queijo em cubos e o creme de leite.

 Tempere com sal. Misture cuidadosamente esses ingredientes.

 Unte um refratário com manteiga e coloque a mistura.

 Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno para gratinar.

- 1 xícara (chá) de queijo mussarela em  cubos - pequenos
- 1 xícara (chá) de creme de leite
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado



Risoto de Marisco
 Marisco foi introduzido arroz a esse molusco, 

na praia da vieira grande zona costeira em Portugal. 

 Foi nomeado uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa. 

- 400 g de mariscos descascados
- 2 xícaras (chá) de arroz 

- 1 cebola picada 
- 2 tomates picados 

- 1 colher (sopa) de azeite
- 1pimentão verde

- Tempero verde
- Sal e pimenta a gosto 

- Cabeça de peixe para o caldo

Ingredientes:



 Cozinhe a cabeça de peixe numa panela, após o 

cozimento retire do fogo e reserve.

 Em outra panela refoge o tomate e a cebola até dourar, depois 

adicione o Marisco, os temperos verdes, o pimentão, a pimenta e o sal a 

gosto, deixe aquecer e em seguida acrescente o arroz e o caldo de peixe, 

cozinhe em fogo brando até o arroz ficar no ponto de cozimento.

 Sirva logo em seguida.

Modo de preparo:



Bolo de Milho
Muito antes de Cabral aportar por aqui, os povos indígenas já

 faziam um bolo de milho. 

Mas a receita básica que conhecemos com leite, açúcar, ovo é das portuguesas, 

que passaram a fazer o bolo aos moldes da doçaria lusitana. Já na época do 

ciclo da cana-de-açúcar, o quitute era preparado na Casa Grande

Bata no liquidificador o milho, os ovos inteiros, o óleo, o açúcar e o leite, 

vão misturando o trigo aos poucos, bata em velocidade média e por ultimo 

misture o fermento em pó, põe em uma assadeira e leve para o forno para 

assar por 25 á 30 minutos á 180º C.

- 3 ovos
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 3 xícaras (chá) de trigo
- 1 copo (americano) de leite
- 1 lata de milho verde
- ½ xícara (chá) de óleo de soja
- 1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Ingredientes:





Quejadinha
Queijadinha é um típico doce brasileiro, oriundo da culinária portuguesa e um 

dos poucos que não têm origem nos conventos das ordens religiosas.

Culinária do Brasil Antigo.

Ajudou na formação do território brasileiro por 

causa do açúcar  (cana-de-açúcar)

Essa verdadeira lenda da doçaria tradicional brasileira também recebeu 

influência da cultura dos escravos africanos. Conta a história que foi um 

escravo quem substituiu o queijo pelo coco, o que torna o doce dono de uma

 característica muito peculiar: embora o nome sugira o contrário, 

não há queijo na sua composição. 

O doce é típico no sudeste brasileiro.

MASSA 
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga ou margarina
- 1 ovo inteiro
- 2 colheres de sopa de açúcar 

Ingredientes:

RECHEIO 
- 200g coco ralado

- 3 gemas de ovos
- 1 lata de leite condensado

- 1 colher de sopa de manteiga 



Para fazer a massa, coloque em um refratário a farinha de trigo,

 a manteiga, o ovo 

levemente batido e o açúcar. Misture com a ponta dos dedos até que a 

massa fique lisa e homogênea. 

Deixe descansar por  20 minutos na geladeira.

Para o recheio, coloque em uma panela o coco, as gemas,

 o leite condensado e a manteiga.

Leve ao fogo e misture até ferver. 

Em seguida desligue o fogo e deixe esfriar.

Retire a massa da geladeira e forre as forminhas de empadas e recheie. 

Acomode-as dentro de uma forma retangular e leve ao forno pré-aque-

cido a 150º C. Na hora de assar, aumente para 180º C e 

asse por 30 a 40 minutos.

Modo de preparo:



Batata Gratinada 
A batata entrou na Europa em 1534 com planta ornamental e 

somente em 1570

começou a ser utilizada como planta alimentar.

A batata era cultivada em hortas para ausentar-se dos impostos, dízimo 

e outros diretos feudais. Isto fez com que os portugueses camponeses 

optassem rapidamente, tendo seu cultivo em 

Portugal, início do século XVI.

Em Portugal o consumo da batata, é um hábito fortemente enraizado, em 

todo o território, apesar dosa cultura do tubérculo se localizam funda-

mentalmente nas Zonas que estão entre, Douro, Minho, em Trás os montes, 

e no Ribatejo Oeste e no Sul e centro do país.

- 4 batatas grandes com casca
- 500g de Carne moída.
- 1 cebola picada
- Alho, Sal e pimenta a gosto
- Cheiro verde                                                                                    
- Margarina para untar a batata.
- 100 g de bacon cortado em cubos pequenos
- 100 g de queijo parmesão ralado                                                    
- Tomate em rodelas
- 100 g de mussarela picada
- Orégano

Ingredientes:



Aqueça o forno a 200º graus.

Lave bem e cozinhe as batatas com casca por cerca de 12 minutos no 

micro-ondas, não deixe cozinhar demais (o tempo varia com a potência do 

seu micro-ondas). Em uma panela, doure a cebola e o alho. 

Refogue a carne moída, até ficar bem sequinha. Tempere com sal, pimenta 

do reino e por último os temperos verdes.

Pegue as batatas, retire o miolo e coloque-as no forno para  

dourar por cerca de10 minutos.

Retire as batatas do forno e unte o seu interior com a margarina.

Acrescente o recheio (carne moída). Cubra com queijo mussarela, rodelas 

de tomate, salpique orégano e por último acrescente o 

queijo parmesão ralado. Leve ao forno para gratinar por 

aproximadamente 15 minutos.

Modo de preparo:

Sirva em seguida.



Tainha na Brasa
O peixe é tradição nas mesas dos nativos da grande Florianópolis que, por 

gerações, aprenderam e inventaram novas receitas para preparando-o de 

diversas formas e com diferentes sabores. A tainha na brasa é herança 

de uma época em que a alimentação era mais simples e o nativo consumia o 

que a sua terra tinha em abundância: peixes.

- 1 tainha de aproximadamente 1,5 kg a 2 kg
- 5 limões
- cheiro verde
- coentro
- 1 cebola média
- 1 colher de sopa de azeite

Ingredientes:



Limpe as vísceras da tainha e tenha  o cuidado de não tirar as esca-

mas. Deixe-a inteira. Lave com limão principalmente na 

parte interna.

Corte em pedacinhos o cheiro verde,  o coentro e a cebola.

Misture todos esses ingredientes com o  suco de um limão e o azeite.

Coloque os ingredientes no interior da  tainha e costure em seguida.

Coloque para assar na brasa um lado de cada vez, até notar que as 

escamas ficaram pretinhas,  ou seja, bem assadas. 

Sirva ainda quente com arroz branco.

Modo de preparo:

Sirva em seguida.



Caldo Verde
O caldo-verde é uma sopa de couve portuguesa típica do norte de Portu-

gal. Tem esse nome por conta da coloração que ganha durante o cozimen-

to um tom “esverdeado”. É tradição em festas de santos católicos,

 especialmente São João, no porto e Santo Antonio, em Lisboa. 

- 6 folhas de couve galega cortada em tiras finas
- 600 g de batatas
- 2 dentes de alho
- 1 cebola média
- 1 chouriço (cozido à parte)
- 100 ml de azeite
- 2 a 2,5 litros de água
- sal a gosto
- broa de milho para acompanhar

Ingredientes:



Cozinhar as batatas (de preferência com casca) com a cebola e os dentes de 

alho em 2 litros a 2 litros e meio de água temperada com sal e 

metade do azeite. Quando tudo estiver bem cozido, esmaga-se 

(batatas, cebola e alhos) com um garfo. Leva-se novamente ao lume e 10-15 

minutos antes de servir. Quando o caldo estiver fervendo, 

junta-se a couve bem escorrida. Acrescenta-se o tempero e o restante azeite.

Deixar cozinhar com o recipiente destapado. Coloca-se uma rodela de salpi-

cão ou de chouriço de carne em cada prato ou tigelinha e r

ega-se com o caldo-verde.

Acompanha-se com fatias de broa cortadas ao meio.

Modo de preparo:

Sirva em seguida.
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Daniela Natividade Rodrigues
Daniela Sperandio

Daniella Dalla Agnol de Deus
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Edite Margarete Ramos
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Manuela Della Rocca Kloppel

Marcelo Marcos Matias
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Michelli Nanon
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Priscila Terezinha Tortelli
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Sabrina Santos Savedra
Sonia Teresinha Cruz
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