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Apresentação

De acordo com dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 2,3

bilhões de pessoas em todo o mundo estão com sobrepeso ou obesidade. Um dos motivos para isso são as

deficiências nutricionais, onde alimentos processados e ultraprocessados ricos em gordura, sódio,

carboidratos simples e sal são mais consumidos do que alimentos integrais ou minimamente processados

(RICARD, 2019).

De antemão, para minimizar esse cenário no Brasil, o Ministério da Saúde desenvolveu o Guia

Alimentar para a População Brasileira em 2014 como uma de suas estratégias para promover uma

alimentação adequada e saudável (BRASIL, 2014). A diretriz fornece um conjunto de informações e

recomendações alimentares destinadas a promover a saúde da população, e incluiu a classificação dos 4

grupos de alimentos:

- Alimentos in natura e minimamente processados (base ideal para uma alimentação adequada e

saudável). Os in natura são obtidos de plantas ou animais e adquiridos para consumo sem terem sofrido

processamento, já os minimamente processados são classificados como alimentos in natura que sofreram

alterações mínimas na indústria, como moagem, secagem, pasteurização etc. Exemplos: verduras,

legumes e frutas; tubérculos; arroz; milho; cereais; farinhas; feijão e outras leguminosas; cogumelos;

sucos de frutas (sem açúcar ou outras substâncias); leite; iogurte (sem açúcar ou outras substâncias);

ovos; carnes; pescados; frutos do mar; castanhas (sem sal e açúcar); especiarias e ervas frescas ou

secas; macarrão ou massas (feitas com farinhas e água); chá, café e água.

- Ingredientes culinários: óleos, gorduras, sal e açúcar (utilizar em pequenas quantidades). São

produtos alimentícios usados para temperar e cozinhar alimentos. Se utilizados com moderação em

preparações culinárias baseadas em alimentos in natura e minimamente processados, podem tornar a

alimentação mais saborosa, mantendo seu equilíbrio nutricional. Exemplos: óleos vegetais, azeite,

manteiga, banha de porco, gordura de coco, açúcar de mesa branco, demerara ou mascavo, melado,

rapadura e sal de cozinha.

- Alimentos processados (limitar o consumo). São produtos fabricados com a adição de sal, açúcar, óleo

ou vinagre, o que os torna desequilibrados nutricionalmente. Por isso, seu consumo pode elevar o risco de

doenças, como as do coração, obesidade e diabetes. Exemplos: enlatados e conservas; extratos ou

concentrados de tomate; frutas em calda e cristalizadas; castanhas adicionadas de sela ou açúcar, carne

salgadas; queijos e pães (feitos com farinha de trigo, leveduras, água e sal).

- Alimentos ultraprocessados (evitar o consumo). São formulações industriais feitas tipicamente com

cinco ou mais ingredientes. Em geral, são pobres nutricionalmente e ricos em calorias, açúcar, gorduras,

sal e aditivos químicos, com sabor realçado e maior prazo de validade. Podem favorecer a ocorrência de

deficiências nutricionais, obesidade, doenças do coração e diabetes. Exemplos quando produzidos

industrialmente: biscoitos, sorvetes e guloseimas; bolos; cereais matinais; barras de cereais; sopas,

macarrão e temperos “instantâneos”; salgadinhos “de pacote”; refrescos e refrigerantes; achocolatados;

iogurtes e bebidas lácteas adoçadas; bebidas energéticas; produtos congelados e prontos para consumo

(massas, pizzas, hambúrgueres, nuggets, salsichas, etc.); produtos de panificação que possuem

substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros aditivos químicos.

Para Medeiros (2022), os produtos ultraprocessados são os preferidos de muitos devido o rápido

consumo e baixo custo. Ao longo do dia, acabam substituindo alimentos naturais como frutas, verduras e

água pelos mais desequilibrados nutricionalmente. Outro fator que explica o alto consumo de produtos

ultraprocessados é o caráter aditivo de alguns deles. Refrigerantes, salgadinhos, chocolate e outros

alimentos são tão viciantes quanto cigarros, de acordo com uma análise recente da Universidade de

Michigan e da Virginia Tech, nos Estados Unidos.



Entre as várias substâncias adicionadas aos alimentos ultraprocessados estão os realçadores de

sabor, que podem ser viciantes. Eles criam cada vez mais apetite porque atuam nas papilas gustativas. Um

intensificador amplamente utilizado na indústria é o glutamato monossódico. Ele perturba o sentido do

paladar, tornando sabores mais suaves (como os encontrados em vegetais e frutas) menos perceptíveis.

Além disso, tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, interrompendo alguns processos

cerebrais e pode até piorar a depressão, a ansiedade e o TDAH (MEDEIROS, 2022).

Diante desse cenário de enfermidades ligadas à má alimentação, é necessário refletir e implementar

hábitos alimentares mais saudáveis no cotidiano. Pensando nisso, nos últimos anos surgiu o movimento

“Real Food”, uma tendência, que se popularizou graças a redes sociais como Instagram, embora também

tenha recebido apoio de comércios e instituições públicas. Defende a denominada "comida real", mas na

verdade vai muito além disso. Considera-se “Real Food” os alimentos que não foram industrialmente

processados ou cujo processamento não interferiu em suas qualidades naturais nem piorou a qualidade de

sua composição. De acordo com o seu criador, o nutricionista espanhol Carlos Ríos, o movimento é mais do

que uma nova moda, trata-se de voltar a consumir a comida “de sempre”.

As vantagens dessa tendência são inúmeras: além de promover um estilo de vida mais saudável,

também favorece um sistema de produção alimentar mais sustentável que repercute positivamente na luta

contra as mudanças climáticas. Além disso, seus adeptos, conhecidos como “realfooders” preferem a compra

a granel que ajuda a reduzir o consumo do plástico, evitam produtos muito processados como: pães e doces

industrializados, cereais refinados, salgadinhos (snacks), guloseimas, pratos pré-cozidos para aquecer ou

fritar, entre outros (IBERDROLA, s.d.). Todavia, vale ressaltar que o movimento não está associado à uma

dieta de emagrecimento e suas recomendações não devem ser levadas ao extremo, pois como tudo na vida

e na alimentação, se for em excesso, não é saudável.

Nesse contexto, este e-book foi produzido por discentes do quarto semestre do Curso Superior de

Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio - CEUNSP,

supervisionados por seu coordenador Prof. Vitor Skif Brito com o objetivo de promover alternativas mais

saudáveis de produtos comumente consumidos de maneira ultraprocessada, mantendo a experiência similar

à original.

Para contextualizar a temática abordou-se sobre a origem, a produção em escala industrial e os

principais produtores e consumidores. Além da receita artesanal desenvolvida, os discentes utilizaram o

produto como componente de um preparo doce e salgado.
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Origem
Os empanados congelados de frango foram desenvolvidos nos Estados Unidos por Robert Baker, um

professor universitário de ciência alimentar da Universidade Cornell. que diante da queda na demanda de

frangos, após o fim da segunda guerra, resolveu inovar, criando o “Chicken stick” (palito de frango) uma

espécie de frango moído que era empanado em uma massa de ovo e espetado num palito (SILVA, 2021).

Ainda de acordo com Silva (2021), mesmo diante do sucesso inicial de vendas dos palitos de frango

Baker, sabia que poderia ter outras maneiras de refinar o processo de fabricação, e por isso ao invés de

patentear a criação, ele preferiu publicar o processo de criação e distribuir cópias para as empresas avícolas

e cientistas dos Estados Unidos. Sendo assim, somente no ano de 1981 a rede de fast food Mc´Donald´s
introduziu oficialmente o produto em seu cardápio, a partir daí, tornou-se um sucesso mundial.

No Brasil, em 1985 a Sadia comprou do McDonald´s o direito de usar o nome Nuggets com

exclusividade, e desde então produz com diversos sabores, recheios e até mesmo produtos de origem

vegetal (PORTAL EXAME, 2008).

Para Olivo (2006) o frango é amplamente utilizado na produção de produtos empanados, pois possui

uma ampla seleção de substratos, como cortes de carne com pele e ossos, porções sem ossos e sem pele,

também tem preferência pelo sabor suave, com temperos e características regionais de acordo com as

preferências do consumidor.

Produção em escala industrial
O Nuggets de frango pode ser feito com uma variedade de carnes, muitas vezes são preparados com

carne moída e refletem as preferências dos consumidores locais, porém basicamente ele é feito com cortes

do peito, coxas e sobrecoxas. Estes ingredientes correspondem a aproximadamente 50% do produto, o

restante corresponde a adição de pele de frango e outras gorduras, proteínas vegetais, amido de milho,

outras farinhas e goma (ENDLER, 2017).

O processo de produção dos nuggets segue uma série de etapas de processamento muito diferentes.

Primeiro, para extrair a proteína da fibra muscular, o músculo é triturado para reduzir as partículas e aumentar

a área de contato para extração da proteína, essa é a etapa mais importante do processamento, pois sem a

extração de proteínas, os pedaços não se ligam até o processo de fritura. Após a moagem, adiciona-se sal e

água, para retirar a maior parte das proteínas solúveis da carne, e essas proteínas poderão aderir ao

empanamento (BOCCI, 2007).

A temperatura da carne não deve ser muito alta, pois isso pode levar à quebra de proteínas, o que

também pode acontecer se a carne for muito processada ou a massa for muito homogênea. Quando os

ingredientes são adicionados a um produto, é importante considerar a temperatura. A chamada temperatura

ideal está entre -3 e -1°C. Se a temperatura for alta, a massa fica mole e não tem o formato desejado, levando

a manchas na forma, permitindo que ocorra um revestimento desigual, afetando o produto final, porém, se a

temperatura da massa for baixa, pode formar-se uma película de gelo na superfície, diminuindo a adesão,

resultando em produtos defeituosos (OLIVO, 2006).

Nuggets 
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Após este processo, ocorre o “pré-enfarinhamento” que é a primeira etapa do empanamento, ela tem

como objetivo absorver a umidade da superfície da massa, na sequência, faz a ligação com o líquido para

empanar, e por último a “farinha” de empanar (OLIVO, 2006). Imediatamente, após essas etapas, ocorre a

fritura, que pode ser total ou parcial, esta operação visa fixar o revestimento e colorir o produto, além de

remover a umidade, o processo de cozimento cria sabor e odor característicos. O produto é então congelado

rapidamente, o que remove o calor e cria pequenos cristais de gelo na água livre, controlando o crescimento

microbiano no produto, e agora o produto está pronto para embalagem (BOCCI, 2007).

Vale ressaltar que as marcas diferem entre si no que diz respeito aos temperos utilizados, porém em

todas as embalagens consultadas de fabricantes que produzem de maneira ultraprocessada, é possivel

identificar a presença de estabilizantes tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio, antioxidante eritorbato de

sódio, realçador de sabor glutamato monossódico, espessante goma guar ou goma xantana.

Principais produtores e consumidores
Segundo Santos e Oliveira (2012), as preferências dos consumidores brasileiros são produtos

frescos, partes congeladas e alimentos processados. Devido a esse tipo de demanda, as empresas têm

oferecido produtos prontos para consumo, levemente processados, que reduzem o tempo de preparo dos

alimentos no âmbito doméstico.

Os perfis dos consumidores mudaram nos últimos anos devido à falta de tempo para preparo, e alta

demanda de fast food. Essa mudança de prática tem gerado grande interesse pelos produtos avícolas, entre

os quais se destacam os nuggets de frango empanados (CAMARGO, 2020). Sendo assim, conforme Bocci

(2007) o mercado de alimentos congelados tem crescido rapidamente nos últimos anos. O crescimento está

associado ao maior poder aquisitivo das pessoas e culturas onde o tempo é considerado importante e as

pessoas gastam menos tempo para preparar alimentos. De acordo com Baroni (2018) a Cargill é uma das

maiores companhias de exploração da carne animal, sendo seguida da Tyson e da JBS.

Quanto a quantidade de consumo, não econtramos dados que demonstrassem especificamente os

valores, pois as pesquisas direcionadas a este tema associam-se diretamente ao consumo de produtos ultra

processados e não especificamente ao nuggets.

Receita artesanal
Para elaboração do nuggets, foi utilizado a coxa e a sobrecoxa do frango, a opção por este corte

deve-se ao fato da carne ser mais macia e saborosa. Para o tempero, utilizamos condimentos naturais como

alho, cebola, sal e pimenta, e para dar “liga” optamos pelo farelo de aveia, pois é rico em fibras solúveis,

vitaminas e complexo B. A receita rende 4 porções.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Coxa e sobrecoxa de frango 2 unid. 0,374

Alho 2 unid. 0,013

Sal 2 col. chá 0,008

Cebola 5 col. sopa 0,058

Farelo de aveia 2 col. sopa 0,020

Pimenta do reino ½ col. chá 0,001

Óleo de soja 2 xíc de chá 0,400

Farinha panko 3 xic. de chá 0,180

Clara de ovo 1 unid 0,030



Utilização como componente em uma receita
Nuggets com purê de inhame e salada de anchovas – 4 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Nuggets + ossos da coxa 1 receita 0,650

Farinha panko 1 xic. de chá 0,060

Clara de ovo 1 unidade 0,030

Purê de Inhame

Inhame 6 unid. 0,600

Manteiga sem sal 2 col. sopa 0,030

Creme de leite 4 col. sopa 0,050

Sal 1 col. chá 0,015

Salada de anchovas

Alface americana 1 maço 0,250

Anchovas 8 unidades 0,057

Parmesão 1 e 1/2 xic. 0,100

Alho 2 unidades 0,015

Mostarda dijon 1 colher sopa 0,015

Suco de limao 1 colher chá 0,005

Azeite 1/2 xic. de chá 0,080

Creme de leite 1/3 xic. de chá 0,080

Sal 1 pitada 0,001

Pimenta do reino 1 pitada 0,001

Tomate cereja 2 xíc. de chá 0,180

Modo de preparo

Nuggets: prepare o nuggets e reserve coberto com plástico filme na geladeira 1 hora. Passado essa hora

pegue os ossos que foram limpos e faça uma imitação de coxa com 50 gr de massa em cada osso. Empane

na clara e na farinha panko. Frite imerso em óleo a 180ºC até ficar dourado.

Purê de inhame: descasque os inhames, corte em cubos e cozinhe até ficarem macios. Amasse, volte ao

fogo médio com manteiga, creme de leite e sal. Quando bem encorpados ao purê, desligue o fogo e sirva

com o nuggets. Caso queira um purê mais liso passe pela peneira.

Salada: higienize as folhas e rasgue em pedaços médios. Para o molho, escorra metade dos filés de

anchovas e amasse com um garfo, junte o alho bem amassado (pasta), a mostarda e o suco de limão.

Adicione o creme de leite, o parmesão e mexa. Agregue o azeite em fio e bata com um fouet, incorpore bem.

Montagem: Disponha as folhas de alface rasgadas, regue com o molho. Servir com o parmesão ralado fino,

os filés de anchovas em conserva e o tomate cereja cortado em quatro.

Modo de preparo

Separe a carne do osso da coxa e sobrecoxa, corte em cubos médios. Corte a cebola e o alho em duas

partes. No processador junte o frango, a cebola, o alho, o sal, a pimenta do reino e o farelo de aveia.

Processe até virar uma massa homogênea. Reserve coberto com plástico filme no freezer por 30 minutos ou

até firmar. Passado essa hora, empane na clara de ovo e na farinha panko. Frite por imersão em óleo a

180ºC até dourar. Se desejar, após o empanamento, congele e frite ainda congelado.
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Origem
O leite condensado surgiu como resultado da experiência do francês Nicolas Appert em 1820 nas

pesquisas sobre esterilização e conservação de alimentos em embalagens lacradas. Em 1828, o inventor

francês Malbec aplicou o método de Appert ao leite de vaca fresco para criar leite condensado. No entanto, o

produto começou a ser industrializado 26 anos depois, graças à empresa norte-americana Gail Borden Jr. O

objetivo era usar a evaporação para reduzir a massa e aumentar a consistência do leite, pois naquela época,

sem refrigeração ou pasteurização, muitas vezes o alimento estragava antes de chegar ao consumo humano

(TRILIKOVSKI; PIERRE, 2020).

Segundo a Associação Brasileira de Lácteos Longa Vida (2018), o leite condensado só se popularizou

durante a Guerra Civil Americana, que ocorreu de 1861 a 1865, após se tornar um dos alimentos mais

fornecidos aos soldados, pois as latas eram práticas e fáceis de transportar. Além disso, o produto representa

uma ótima fonte de energia. Com o fim da guerra, passou a ser vendido nos mercados e logo conquistou o

mundo.

De acordo com a Nestlé (2022), a primeira fábrica construída especificamente para a produção de

leite condensado foi a Anglo Swiss Condensed, criada em 1867 na Suíça e rapidamente tornou-se um

sucesso na Europa, especialmente entre as mães, que melhoraram a dieta de seus bebês fornecendo-lhes

energia através do leite condensado para complementar sua dieta.

No Brasil, a Nestlé também iniciou a produção de leite condensado em 1867, logo após a concorrente

Suíça, porém a primeira fábrica só foi instalada em Araras, no ano de 1921. Desde o seu lançamento, o leite

condensado Nestlé mantém uma forte relação de fidelidade com as donas de casa, devido a qualidade e

versatilidade do produto. Com isso, o “Leite Moça” rapidamente se tornou conhecido mundialmente

(DESIDÉRIO, 2021).

Produção em escala industrial
O leite condensado é considerado uma importante fonte alimentar e apresenta-se em diversas formas

e derivados, fortificado ou não com outras vitaminas. Trata-se de um produto lácteo concentrado por

evaporação parcial da água do leite líquido na indústria de laticínios, e é muito utilizado no preparo de

diversas receitas, principalmente no Brasil (MAGRI, 2021).

Na produção, passa pelas etapas de centrifugação/padronização, adição de sacarose, tratamento

térmico, concentração à vácuo, resfriamento, cristalização e envase. A centrifugação/padronização visa atingir

o teor de gordura e sólidos totais que atendam a legislação. Quanto a adição de sacarose, ela exerce

influência na viscosidade e auxilia na conservação do produto. O tratamento térmico por pasteurização serve

para eliminar os microrganismos patogênicos, além de inativar enzimas (MAGRI, 2021).

A concentração a vácuo, visa a remoção parcial da água. Após a concentração, ocorre o resfriamento

de forma rápida e sob agitação constante, para não ocorrer a formação de grandes cristais de lactose. A

cristalização é o processo que ocorre após o resfriamento, nesta etapa é adicionado a lactose em pó, visando

formar um grande número de pequenos cristais de lactose, a fim de evitar uma textura arenosa, e finalmente o

envase para que o produto chegue ao consumidor final (MAGRI, 2021).

Leite condensado 
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No Brasil, o leite condensado é definido no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de

Produtos de Origem Animal - (RIISPOA) no artigo 657, que especifica o leite condensado como produto de

desidratação, nas condições adequadas, é o leite com adição de açúcar. Além disso, o RIISPOA também

descreve as etapas para a produção do leite condensado (BRASIL, 2017).

Em suma, o produto é feito de leite integral, leite semidesnatado ou desnatado que teve cerca de 50%

da umidade removida, este leite tem uma cor amarela cremosa. Para garantir a preservação, o açúcar é

adicionado no início ou durante o processo. O alto teor de açúcar no produto resulta no aumento da pressão

osmótica a ponto de matar muitos microrganismos (ARAÚJO et al., 2012).

De acordo com Hugo (2020) o produto pode conter creme de leite, gordura anidra de leite (obtida a

partir de creme ou manteiga pela eliminação quase total de água e sólidos não gordurosos), lactose, leite em

pó e manteiga. Até 2018, a presença e variação destes ingredientes não eram obrigatórias constar nas

embalagens, porém a partir da Instrução Normativa 47 de 26 de outubro de 2018 determina em seu Art. 14

que o “percentual de matéria gorda deve constar no painel principal do rótulo”. Na Tabela 1, pode-se observar

o percentual de gordura de cada tipo de leite condensado.

TIPOS GORDURA PROTEÍNAS NOS 

SÓLIDOS LÁCTEOS 

NÃO GORDUROSOS

SÓLIDOS 

LÁCTEOS NÃO 

GORDUROSOS

SÓLIDOS 

LÁCTEOS 

TOTAIS

Alto teor de 

gordura

>16% >34% >14% Não 

especificado

Integral 8 –

16%

Não especificado >28%

Parcialmente 

desnatado

1 –

8%

>20% >24%

Desnatado <1% Não especificado >24%

Tabela 1 - Tipos de Leite Condensado

Fonte: Brasil (2018).

Acerca dos ingredientes que compõem este produto, através da observação dos rótulos de diversas

marcas existentes no mercado, é possivel encontrar fabricantes que acrescentam estabilizantes: trifosfato de

sódio, monofosfato de sódio e difosfato dissódico. Atualmente, encontra-se também a mistura láctea

condensada de leite, soro de leite, gordura vegetal, amido e mistura de espessantes e estabilizantes,

podendo ser goma xantana, goma guar e carboximetilcelulose sódica.

Principais produtores e consumidores
De acordo com Siqueira e outros (2021), a indústria láctea nacional aumentou significativamente a

produção nos últimos anos, impulsionada pelo aumento das exportações de sete milhões de toneladas em

1996 para 142 milhões de toneladas em 2008, diminuindo em 2009 para 64 milhões de toneladas. Nesse

cenário, a produção de leite condensado também tem aumentado, não só para exportação, mas também para

venda no mercado interno, principalmente devido ao aquecimento econômico dos últimos anos.

As fábricas de leite condensado no Brasil vêm se expandindo, não só as grandes com alto volume,

mas também as médias, ampliando a linha de produtos. Segundo estudo do Centro de Inteligência em

Laticínios da EMBRAPA, 14% das famílias brasileiras aumentaram o consumo de leite condensado após o

início da pandemia do coronavírus no ano de 2020, o consumo anual chegou a 6 kg/pessoa. O mercado

interno brasileiro é o principal consumidor da indústria de laticínios (SIQUEIRA et al, 2021).
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Segundo Stephanie Arnesen Biekarck, diretora de marketing da Nestlé, o Brasil é um dos principais

mercados consumidores do mundo, estando presente em 90% dos lares. A marca Nestlé vende sete

unidades por segundo no mundo todo, e sua fábrica em Montes Carlos, em Minas Gerais, é dedicada quase

que exclusivamente à produção do doce, “o leite condensado Nestlé é muito importante para a cultura

brasileira. Ele definiu a cultura doceira do país e não é à toa que 70% dos doces brasileiros são feitos de leite

condensado e isso dá muito certo” (VILARINO, 2020).

Stephanie também relata a importância do produto na pauta de lácteos do Brasil, “sem dúvida, o

Brasil é um dos países com maior potencial de produção, aliás o mais importante para exportação”. Não é por

acaso que o leite condensado foi o primeiro produto produzido pela Nestlé no Brasil”. Na década de 80 a

produção mundial de leite condensado, durante os anos, era dominada pela União Europeia (UE), Estados

Unidos (EUA) e a antiga União Soviética. Atualmente, os maiores produtores mundiais de leite condensado

são a UE, os EUA, a América do Sul, a ex-União Soviética e o Extremo Oriente, nessa ordem (SIQUEIRA et

al, 2021).

Siqueira e outros (2021) ainda ressaltam que durante a década de 2000, aumentou o número de

fábricas de leite condensado de médio e grande porte no país, fato constatado pela variedade de produtos

disponíveis no mercado. Segundo Dos Santos et al. (2009), os custos de produção do leite condensado

brasileiro são competitivos no mercado internacional, o que pode ser explicado principalmente pelos preços

domésticos do açúcar, portanto, entre os laticínios, o leite condensado é considerado um produto importado

no Brasil e cada vez mais consumido no mercado interno.

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE (2020) mostram que o leite

condensado representou 2% do consumo doméstico de leite em 2017-2018. Segundo a Associação Brasileira

de Supermercados (ABRAS, 2020), em 2019, o leite condensado esteve presente em 90% dos domicílios do

país, o que indica uma alta penetração do produto.

A região Sudeste é a mais importante em relação à venda de leite condensado em supermercados,

respondendo por 52,3%, 6 vezes maior que a região Centro-Oeste. Isso mostra uma grande variação no perfil

de consumo desse produto nas diferentes regiões do Brasil. Dados da Associação Brasileira de

Supermercados - ABRAS (2020) também mostram que a classe econômica mais típica na venda total de

leite condensado no Brasil é a classe C. Em 2019, essa classe sozinha respondeu por 48,6% das vendas do

produto, seguida pela classe A/B com 32,7% e finalmente a categoria D/E, com 18,7%.

Receita artesanal
O leite condensado artesanal é feito com apenas dois ingredientes: leite e açúcar refinado. Mas por

questões de sabor e ajustes de textura, cristalização, entre outros, costuma-se adicionar uma série de

ingredientes, entre eles creme de leite, manteiga, bicarbonato de sódio, baunilha e sal. Para a produção

utilizamos apenas o leite integral e o açúcar cristal. O uso do leite integral é importante devido ao seu teor de

gordura e o açúcar cristal devido a sua resistência para caramelizar, obtendo um resultado melhor durante a

cocção e o ponto. A receita rende aproximadamente 530 gramas.

Ingredientes Medida Caseira Kg 

Leite integral 4 xic. de chá 1000

Açúcar cristal 3 xic. de chá 0,300

Modo de preparo

Em uma panela adicione o leite e o açúcar e misture.

Leve ao fogo médio até levantar fervura, abaixe o fogo

e deixe 40 minutos sem mexer. Após atingir o ponto

(teste do pires resfriado: ao colocar a mistura no pires,

ela deve escorrer lentamente). Retire do fogo e bata na

batedeira até esfriar. Durabilidade: 15 dias sob

refrigeração.
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Utilização como componente em uma receita
Arroz doce com farofa de nozes, calda de maça e caramelo salgado – 6 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg 

Arroz arbóreo 1 xicara de chá 0,200

Manteiga sem sal 1 colher de sopa 0,015

Leite 4 xicaras de chá 1000

Leite condensado 1 receita 0,530

Canela em pau 1 unidade 0,001

Canela em pó 1 pitada 0,001

Farofa de nozes

Nozes 5 colheres de sopa 0,050

Açúcar refinado 4 colheres de sopa 0,050

Manteiga 1 colher de sopa 0,015

Calda de maçã

Maçã em fatias finas 1 unidade 0,130

Açúcar refinado 1 colher de sopa 0,020

Água 1/3 xicara de chá 0,100

Vinho branco 3 colheres de sopa 0,050

Canela em pau 1 unidade 0,001

Cravo em pó 1 pitada 0,001

Caramelo Salgado

Água 5 colheres de sopa 0,060

Açúcar refinado 1/2 xícara de chá 0,125

Creme de leite fresco 2 e 1/2 xícara de chá 0,500

Manteiga sem sal 3 colheres de sopa 0,045

Flor de sal 1 pitada 0,001

Modo de preparo

Arroz doce: em uma panela aqueça em fogo baixo o leite e a canela em pau, mantendo sempre em fogo baixo

durante a preparação do arroz. Em outra panela refogue o arroz com a manteiga. Adicione aos poucos o leite

quente, sempre mexendo. Quando o arroz estiver cozido acrescente o leite condensado. Desligue.

Farofa de nozes: picar as nozes e misturar os demais ingredientes e levar ao fogo, sem parar de mexer, até o

açúcar começar a ficar levemente dourado. Desligar o fogo e continuar a mexer até esfriar um pouco para não

grudar o açúcar.

Calda de maçã: em uma panela coloque todos os ingredientes, em fogo médio para baixo. Deixe cozinhar até

a calda ficar espessa. Desligue e deixe esfriar.

Caramelo salgado: adicione a água e o açúcar em uma panela e misture até dissolver. Leve ao fogo médio-

alto, não mexa com uma colher para não açucarar. Apenas mova a panela suavemente até o açúcar ganhar

uma coloração dourada (entre 171°C a 178°C), adicione a manteiga fria cortada em cubos, mexendo até

incorporar. Adicione o creme de leite, mexendo até incorporar. Quando esfriar, adicione a flor de sal.
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Origem
Por volta de 1873, William A. Lawrence, um leiteiro em Chester, Nova York, foi o primeiro a produzir a

massa do queijo cremoso. Ao adicionar creme ao processo, ele desenvolveu um queijo mais rico e saboroso

que chamou de “cream cheese”. Em 1880, Alvah Reynolds, um distribuidor de queijos de Nova York,

começou a vender o cream cheese e o chamou de “Philadelphia Cream Cheese”. O nome foi escolhido

porque naquela época os melhores produtos derivados do leite vinham da cidade da Filadélfia, estado da

Pensilvânia, que acabou virando sinônimo de qualidade (CREAM CHEESE, S.D.).

Em 1903, a Phoenix Cheese Company comprou o negócio de Lawrence e com ele, a marca

registrada da Filadélfia. Em 1928, a marca foi comprada pela Kraft Cheese Company. James L. Kraft inventou

o queijo pasteurizado em 1912, o que levou ao desenvolvimento do cream cheese pasteurizado da marca

Philadelphia (BYER, 2022).

Produção em escala industrial
Cream cheese é um queijo fresco, macio e untuoso, obtido por uma massa acidificada pela

fermentação do leite por bactérias láticas. Apresenta sabor suave a ligeiramente ácido. Possui umidade em

torno de 60%, gordura entre 25 e 28% e pH próximo de 5. Pode ser consumido diretamente em pães, usado

como molho em saladas, em pratos doces e salgados (CREAM CHEESE, S.D.).

O processo de fabricação pode variar, porém se baseia na pasteurização do leite gordo,

homogeneização, importante para melhorar a cremosidade e a estabilidade do produto. Após, inocula-se a

cultura lática no leite aquecido a 40-42°C. Aguarda-se até atingir um pH de aproximadamente 4,6 ou 57°D de

acidez. Na sequência a coalhada é cortada. Depois, realiza-se a mistura da coalhada aquecendo até a

temperatura de 52 a 55°C. Posteriormente, a massa coalhada é retirada do tanque de fabricação para o

dessoramento. O ideal é deixar dessorando no período de 12 a 14 horas, este processo é importante para

firmar a massa e desenvolver o sabor. Em um processador são adicionados o estabilizante, emulsificante e

sal, esta mistura é homogeneizada e envasado a quente. Após embalado, deve-se manter sobre refrigeração

em temperatura não superior a 10ºC para a manutenção da conservação. O produto fabricado conforme as

boas práticas de fabricação possui a validade média de 90 dias (SANTOS, S.D.).

Alguns pontos críticos na fabricação desse queijo são: a qualidade do leite, pois a carga microbiota e

resíduos de antibióticos no leite podem competir com o fermento retardando a fermentação e o outro ponto é

o controle da acidez ideal para o ponto de corte da coalhada. A textura do queijo arenoso ou granulado é um

defeito indesejável, que pode ser devido às interações entre a proteína e vários ingredientes, como

estabilizantes e outros agentes espessantes. Essas pequenas partículas duras podem ser detectadas através

da avaliação sensorial e também pela visualização do cream cheese sobre uma placa de vidro com a

incidência de luz (SANTOS, S.D.).

Existem alguns aspectos que devem ser observados para solucionar o problema da granulação no

cream cheese. Uma forma é aumentar o período de tempo da mistura/homogeneização durante a fabricação

para quebrar as micropartículas. Outro ponto é controlar o pH do produto em cada batelada antes do envase,

o queijo deve enquadrar na faixa de pH de 4,0 a 4,6. Por fim, deve evitar que a massa coalhada fique muito

seca, pois além de diminuir o rendimento, pode aumentar as chances de apresentar as micropartículas

(SANTOS, S.D.).

Cream cheese 
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Principais produtores e consumidores
O mercado global do produto foi avaliado em US$ 3.463,4 milhões em 2018 e deve chegar a US$

4.088,9 milhões em 2025, com CAGR (taxa de crescimento anual composto) de 2,4% durante o período de

previsão. As regiões cobertas no relatório global do mercado do queijo são: América do Norte, Europa, Ásia-

Pacífico e resto do mundo. Com base no mercado nacional, é subdividido em EUA, México, Canadá, Reino

Unido, França, Alemanha, Itália, China, Japão, Índia, Sudeste Asiático, GCC, África etc

(BRANDESSENCERESEARCH, 2022).

O queijo cremoso processado está à disposição para tratamento UHT (temperatura ultra-alta) e

envase asséptico, uma importante vantagem em mercados em que a distribuição resfriada pode ser difícil ou

impossível. Por isso, seu potencial é tão alto no Oriente Médio, na África e nas Américas do Sul e Central. No

Ocidente, o conteúdo alto de proteína e o perfil de gordura tido como mais saudável do cream cheese fez com

que ele se tornasse uma alternativa à margarina e à manteiga, além de ser amplamente usado no setor de

serviço alimentar como um ingrediente para confeitaria (DIVULGAÇÃO, 2018).

Esse mercado dinâmico se aplica ao Oriente Médio, à África e à Ásia onde o consumo de laticínios e

de queijo permanece com desenvolvimento relativamente baixo e os consumidores encaram o queijo

cremoso processado como uma fonte de proteína de bom custo-benefício. Na América do Norte e na Europa,

o foco é diversificar o segmento, já que os produtores buscam expandir seus portfólios com o

desenvolvimento de variedades do cream cheese com diferentes teores de gordura, aditivos (como ervas) e

misturas, por exemplo, cream cheese com iogurte (DIVULGAÇÃO, 2018).

O Brasil é atualmente, o oitavo maior mercado de queijos de todo o mundo e movimenta cerca de 6

toneladas do produto por ano e a venda nacional de queijos cremosos gira em torno de 200 mil toneladas ao

ano e a maior parte desse total é requeijão por seu baixo custo, cerca de 50% menos que o Cream Chesse. O

hábito de espalhar no pão, torrada e biscoitos é muito forte no país. O consumo per capita de queijos

cremosos no Brasil é de apenas 0,3 kg por ano, enquanto em alguns países da Europa chega a 15 kg

(KRAFT, 2013).

Receita artesanal
Para a receita artesanal utilizamos leite de vaca fresco, creme de leite fresco e sal. Para talhar o leite

e trazer a acidez desejada, optamos por vinagre de vinho e limão. Demos início a preparação através da

fervura do leite, na sequência acrescentamos o vinagre para coagulá-lo. Retiramos do fogo e passamos por

uma peneira coberta por uma pano, para escoar todo o liquido e ficar somente a massa que ainda quente foi

colocada no liquidificador, junto com o creme de leite, o limão e o sal até se transformar em um creme. O

produto, sem aditivos ultraprocessados, resulta em um creme rico em cálcio, fósforo, magnésio, zinco e

selênio, que são importante nutrientes para o desenvolvimento, como a vitamina A e vitaminas do complexo

B, que ajudam no crescimento e no fortalecimento do sistema imunológico. A receita rende 600 gramas.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Leite fresco 9 xícaras de chá 2000

Creme de leite fresco 1 xícara de chá 0,264

Vinagre de vinho branco 5 colheres de sopa 0,050

Sal 1 colher de chá 0,002

Limão ½ unidade 0,030

Modo de preparo

Ferva todo o leite, desligue o fogo e adicione o vinagre. Mexa e

aguarde 5 minutos para talhar. Coe o coalho e tire o excesso de

líquido. Coloque no liquidificador com o creme de leite, o sal e o

limão. Bata até ficar cremoso. Durabilidade: 5 dias na geladeira.
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Utilização como componente em uma receita
Lasanha de abóbora com cream cheese e língua bovina – 6 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Abóbora Cabotiá 1 unid 1000

Alho 2 unid 0,013

Sal 2 col chá 0,002

Cebola 1 unid 0,090

Língua bovina 1 peça 0,800

Pimenta do reino 1 col chá rasa 0,001

Azeite ½ xic chá 0,050

Louro 2 folhas 0,002

Cenoura 1 unid 0,150

Cebolinha 3 col sopa 0,150

Salsinha 3 col sopa 0,150

Vinho tinto seco ½ xic chá 0,100

Tomate 1 unid 0,070

Colorau 1 colher chá 0,008

Cream Cheese 2 xic chá 0,600

Molho Béchamel

Cebola ½ unid 0,045

Alho poró ½ xic chá 0,030

Manteiga 1 col sopa 0,020

Leite ½ litro 0,500

Creme de leite ½ xic chá 0,120

Noz moscada 1 col de café 0,002

Sal 1 col chá 0,002

Farinha de trigo 1 col sopa 0,010

Modo de Preparo

Língua: coloque a língua imersa em água em uma panela com uma folha de louro e cozinhe por 30 minutos.

Limpe removendo a capa que está em volta e os nervos. Pique em tiras. Em uma panela de pressão refogue

o alho e a cebola em um fio de azeite, acrescente a cenoura e o tomate picados em cubinhos. Acrescente as

tiras de língua, colorau, sal e pimenta. Refogue bem e coloque o vinho. Acrescente água até cobrir a carne,

coloque uma folha de louro e tampe. Após pegar pressão, cozinhe por 20 minutos. Desligue, deixe a pressão

sair e abra. Corrija o sal, se necessário. Espere amornar e pique tudo muito bem em uma faca.

Abóbora: corte em lâmina finas e grelhe em uma frigideira com um fio de azeite. Reserve.

Molho Béchamel: refogue a cebola em cubinhos e o alho poró em fatias finas na manteiga, acrescente a

farinha de trigo. Refogue até formar uma espécie de pastinha clara (roux). Adicione o leite e mexa bem para

não empelotar. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre até espessar. Acrescente o creme de leite, o sal e

a noz moscada.

Farofa de castanhas e talos: leve as castanhas e a semente para secar no forno baixo por aproximadamente

15 minutos. Refogue no azeite os talos com um fio de azeite, coloque as castanhas trituradas na faca e

tempere com sal e pimenta.

Montagem: cubra o fundo de uma travessa com uma camada de molho. Distribua as lâminas de abóbora,

intercalando com o cream cheese, e o refogado de língua. Repita o processo duas vezes e finalize com a

abóbora. Leve ao forno até dourar levemente. Sirva com a farofa, e se desejar, acompanhe com uma salada

de talos e folhas de PANC – Plantas Alimentícias Não Convencionais.

Farofa de castanhas e talos

Castanha do Pará ½ xic chá 0,100

Castanha de caju ½ xic chá 0,100

Talos de salsinha ½ xic chá 0,050

Semente abóbora ½ xic chá 0,030
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Origem
O primeiro relato sobre a origem do sorvete foi há mais de 3 mil anos, no Oriente. Os chineses

costumavam preparar uma pasta de leite de arroz misturado à neve, algo parecido com a atual raspadinha.

Num passado mais recente, há cerca de 1900 anos, no Império Romano, o Imperador Nero mandava que os

seus escravos fossem às montanhas para buscar neve, que era utilizada para o congelamento do mel, sucos

e polpas de frutas, mas foi Alexandre, o Grande (356-323 a.C.), da Macedônia, que ficou conhecido como o

introdutor do sorvete na Europa. Acredita-se que o líder teria trazido do Oriente uma mistura de salada de

frutas embebida em mel, que era guardada em potes de barro enterrados no chão e mantida fria com a neve

do inverno (LATICÍNIOS HOLANDÊS, S.D.).

No século 14, quando o famoso explorador veneziano Marco Polo voltou de sua viagem ao Oriente,

ele trouxe uma receita para fazer sorvetes que era muito parecida com a atual. No século 17, quando o

monarca Francisco I esteve em Campagna na Itália, ele decidiu levar para o seu filho, o Duque de Orleans,

uma noiva, a nobre italiana Catarina de Médici. A ela é atribuída a introdução do sorvete na França. Nesse

mesmo país, em 1660, Procopio Coltelli inaugurou, em Paris, a primeira sorveteria do mundo. A neta de

Catarina de Médici casou-se em 1630 com Carlos I da Inglaterra e, segundo a tradição da avó, também

introduziu o sorvete entre os ingleses. Os colonizadores britânicos levaram então o sorvete para os Estados

Unidos (LATICÍNIOS HOLANDÊS, S.D.).

Em 1851, os Estados Unidos viveram um dos momentos mais importantes da história do sorvete: o

leiteiro Jacob Fussel abriu em Baltimore a primeira fábrica de sorvetes a produzir em grande escala. Em

seguida, ele foi copiado por outros em Washington, Boston e Nova York. Em 1879, também nos Estados

Unidos, foi inventado o “Ice Cream Soda”, que depois ficaria conhecido no Brasil como “Vaca Preta”. Já o

aparecimento da casquinha tem duas versões: uma de que teria surgido em 1896, na Itália, e outra que ela

teria sido inventada em 1904 nos EUA. O picolé apareceu na Itália no início do século 20 (LATICÍNIOS

HOLANDÊS, S.D.).

Produção em escala industrial
O início do preparo inclui a higienização, seleção e pesagem dos ingredientes incluindo os

saborizantes e ligas. Antes de começar o preparo é importante que o ambiente, as máquinas e os

equipamentos estejam higienizados. Além disso, é fundamental usar medidas e ordens corretas para um

balanceamento perfeito. A proporção dos produtos está diretamente ligada à cremosidade ideal e à qualidade

do sorvete produzido (FOODBASE, S.D).

Os ingredientes básicos usados são: água, açúcares, gorduras, sólidos não gordurosos do leite,

estabilizantes e emulsificantes que são misturados e se torna o creme base para produção de sorvetes e

picolés. O resultado é uma mistura que será a base para as demais fases de produção, os aromas e sabores

serão adicionados posteriormente. Em alguns casos, a calda passa pelo processo de pasteurização.

Pasteurizar consiste em elevar a temperatura rapidamente e, em seguida, resfriar a mistura. Além de garantir

a conservação maior do alimento, é uma etapa que ajuda a conferir uniformidade ao produto. A pasteurização

é necessária para caldas que contêm leite, ovos e derivados. Atualmente existem bases para sorvete que já

possuem o leite pasteurizado, o que facilita o preparo (FOODBASE, S.D).

Sorvete 
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A mistura deve passar por um equipamento para fazer com que os glóbulos de gordura diminuam de

tamanho. Depois da mistura adquirir homogeneidade podem ser incluídos, a depender do sabor que se

deseja produzir, pedaços ou polpas de fruta, por exemplo. Depois de homogêneo o creme precisar ganhar

sabor e consistência, esse processo é chamado de maturação. Nesta etapa, o sorvete fica armazenado por

até um dia em agitação lenta, o que regula as formações de cristais de gelo. Esse processo garante que o

sorvete fique mais macio e resistente, podendo adicionar aroma e sabores à mistura. Na fase final da

produção, o sorvete deve ser embalado em sua consistência final. Após isso, o produto precisa ser mantido

em temperatura igual ou inferior a -18 °C. No estabelecimento final, o sorvete deve ser mantido entre -12 e -

17ºC para ser consumido (FOODBASE, S.D.).

Principais produtores e consumidores
A Alemanha foi o país da União Europeia que mais produziu sorvete em 2019, com 635 milhões de

litros, informou o Escritório de Estatísticas do bloco (Eurostat). Ao todo, os 27 países-membros produziram

mais de três bilhões de litros de sorvete, uma alta de 6% na comparação com o ano anterior. O valor alemão

representa 21% de toda a produção e é seguido de perto pela Itália, que com seus 554 milhões de litros,

representa 18% do que é produzido (ISTO É BRASIL, 2020).

O Brasil é 10º maior produtor de sorvete mundial. Na região sudeste (52%), depois o Nordeste (19%),

Sul (15%), e o Centro Oeste (9%). Os países como Nova Zelândia consome 12,8 kg por pessoa ao ano,

depois Austrália (11,6 kg), Estados Unidos (10 kg) e Finlândia (8,6Kg). No Brasil tem mais de 8 mil empresas

do setor de sorvete, a maioria é de pequeno porte (SUA FRANQUIA, 2018).

Receita artesanal
Para o sorvete, utilizamos ingredientes básicos como, gema, açúcar e leite. Para a união dos

ingredientes foi utilizado o emulsificante natural à base de cebola (que não deixa sabor e aroma

característicos). Ademais, o ingrediente é rico em antioxidante e possui ação anti-inflamatória, vitamina C e

do complexo B e vários minerais, sendo uma alternativa para texturizar e agregar nutrientes à receita. O

sabor escolhido foi de cupuaçu e a receita rende 1,2 quilogramas.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Leite 2 xicaras de chá 0,480

Gema 4 unidades 0,080

Açúcar 1 xícara de chá 0,150

Cupuaçu (polpa) 2 unidades 0,500

Emulsificante de Cebola

Cebola 1 unidade 0,135

Água 1 xícara de chá 0,240

Modo de Preparo

Coloque o leite em uma panela e leve ao fogo até ferver. Em uma tigela bata as gemas com o açúcar, até

formar uma espuma clara. Vá acrescentando o leite quente aos poucos na gema, e misturando para não

coagular. Leve a mistura ao fogo baixo mexendo sempre até atingir 80ºC. Espere esfriar. Coloque em uma

batedeira o creme frio com a polpa natural do cupuaçu e bata com o batedor globo. Quando estiver

homogêneo acrescente o *emulsificante de cebola e bata novamente. Leve ao congelador por

aproximadamente 1 hora, e bata novamente. Repita o processo a cada 3 horas, por 4 vezes.

*Emulsificante de cebola: corte a cebola sem casca em 8 pedaços. Coloque em uma panela com a água e

deixe ferver até a cebola ficar translucida. Caso a água seque, acrescente mais um pouco. Quando atingir o

ponto desejado, reserve a água restante e espere esfriar para usar no sorvete (utilize apenas a água).
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Recomendamos servir o sorvete de cupuaçu com geleia de tomate e castanha do Pará triturada.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Tomate Italiano 10 unidades 1000

Açúcar 2 xicaras de chá 0,300

Limão ½ unidade 0,030

Castanha do Pará 1 xic de chá 0,150

Modo de Preparo

Retire a pele do tomate usando a técnica do concassé:

corte levemente em formato de cruz a parte inferior do

tomate e coloque por 30 segundos em água fervente.

Retire e coloque em uma tigela com água e gelo. Retire

a pele e as semente e bata no liquidificador com ½

xícara de chá de água. Coloque a mistura de tomate na

panela e junte o açúcar e o limão. Cozinhe por

aproximadamente 15 minutos, em fogo baixo, mexendo

sempre até a atingir consistência de geleia.

Asse as castanhas inteiras em forno 180ºC por

aproximadamente 15 minutos, mexendo sempre para

não queimar. Retire, espere esfriar e pique

grosseiramente com uma faca.

Sirva o sorvete de cupuaçu com a geleia e as

castanhas.
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Origem
O molho barbecue é muito utilizado nos Estados Unidos, é originário da região sul do país e seu

nome significa "churrasco“. A palavra é derivada de "barbacoa", usada pelos nativos de Yucatán (estado

mexicano) para carne frita - buraco no chão. No entanto, os franceses atribuem a origem da palavra que vem

de "barbe à fila" que significa "da barba à cauda“ e é usado para se referir a “uma rés assada inteira no

espeto”. Independente da origem do nome, seu sabor picante e levemente rústico permeia a carne defumada

do churrasco. Este molho é frequentemente usado com carne grelhada, especialmente carne suína, pode ser

misturado na carne durante o cozimento ou quando a carne já está cozida. Como em qualquer receita de

cultura para cultura, existem muitas variações do molho, mas o tomate e o vinagre são frequentemente

combinados e formam a base do preparo (TRIBAL PEPPER, 2020).

Ainda de acordo com Tribal Pepper (2020) nos Estados Unidos, a receita varia de acordo com o

estado. No Kansas, o molho é espesso, picante e às vezes doce, com melaço ou açúcar mascavo. Na

Albânia, é produzida uma versão branca do molho, feita com maionese e utilizada no frango.

Produção em escala industrial
Os principais ingredientes utilizados pela indústria podem variar de acordo com a região, mas no

geral são: molho de tomate; mostarda; vinagre; vinagre balsâmico; vinagre de frutas; açúcar; mel; ketchup,

mistura de especiarias como páprica defumada, cominho e sementes de coentro; pimenta; molho de pimenta;

molho worcestershire (molho inglês); frutas: suco de limão, suco de abacaxi, polpa de manga ou outras frutas

tropicais; sal; fumaça líquida; tempero seco: como cebola em pó ou alho em pó (MOLHO BARBECUE, 2019).

Alguns molhos são mais líquidos e absorvem facilmente a carne, enquanto outros são mais espessos

para melhor aderência na carne. O molho também pode ser produzido diretamente na cocção da carne.

Nesse caso, tempera-se a carne com dry rub, uma mistura de especiarias e ervas secas. Ao dry rub,

adicionam-se condimentos líquidos e então teremos um wet rub. Ao cozinhar a carne, com os temperos,

teremos uma espécie de molho barbecue (MOLHO BARBECUE, 2019).

Principais produtores e consumidores
Diante das pesquisas realizadas identificamos carência de informações sobre este tópico, porém,

acreditamos que o maior consumo acontece nos Estados Unidos, uma vez que os americanos realizam mais

churrasco e o molho sempre está presente em suas refeições.

Receita artesanal
Para a base do molho utilizamos alguns ingredientes básicos sem aditivos ultraprocessados. A base

foi feita com catchup artesanal elaborado com goiabada, acrescido de cravo, açúcar, molho shoyu, azeite,

alho e cebola, além de um vinagre artesanal feito de abacaxi. A receita rende aproximadamente 1 quilograma.

Molho Barbecue 
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Ingredientes Medida Caseira Kg

Goiabada

Goiaba vermelha 10 unidades 1,246

Açúcar refinado 2 xic. de chá 0,300

Água ½ copo americano 0,100

Vinagre

Abacaxi pérola 1 unidade 1,400

Gengibre 1 unidade 0,250

Açúcar mascavo 5 colheres de sopa 0,100

Água ½ copo americano 0,100

Barbecue

Vinagre (acima) 1 xic. de chá 0,150

Maçã Verde ½ unidade 0,060

Cebola 1 unidade 0,070

Shoyu 1/3 xic. de chá 0,100

Açúcar mascavo 10 colheres de sopa 0,100

Goiabada (acima) 2 copos americanos 0,500

Sal 1 colher de sopa 0,002

Modo de preparo

Vinagre: usar as cascas do abacaxi, juntar o gengibre ralado, o açúcar e a água. Deixar fermentar por

aproximadamente 20 dias em pote de vidro coberto com um pano limpo. Reservar em um ambiente escuro.

Depois que fermentar e tiver um aroma e sabor ácido, coar. Se não quiser fazer o seu próprio vinagre,

substitua por vinagre de vinho branco.

Goiabada: separar a polpa da goiaba da casca, reservar a casca. Retirar o excesso das sementes e depois

bater no liquidificador. Levar ao fogo com a casca picada grosseiramente, o açúcar e a água. Reduzir no fogo

até amaciar as cascas e ficar com a coloração vermelha. Depois, voltar ao liquidificador e bater até ficar lisa e

se necessário peneirar de novo.

Barbecue: primeiramente picar e bater a cebola no liquidificador (se precisar, junte um pouquinho de água

para ajudar) e refogar rapidamente em uma panela. Adicionar a goiabada e o açúcar. Bater a maçã (sem

sementes e picada) com um pouquinho de água no liquidificador e juntar no fogo para cozinhar. Adicionar aos

poucos o vinagre e o shoyu. Adicionar o sal aos poucos. Após tudo pronto, levar ao defumador e deixar por 30

minutos.
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Utilização como componente em uma receita
Sanduíche de porco desfiado com picles e molho barbecue – 6 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Porco Desfiado 

Açúcar mascavo 1/2 xícara de chá 0,100

Sal 5 colheres de chá 0,050

Páprica doce 1 colher de chá 0,015

Pimenta do reino 1 colher de chá 0,015

Cebola em pó 1 colher de chá 0,015

Copa Lombo 1 peça 1500

Alho em pó 1 colher de chá 0,015

Molho Barbecue 4 colheres de sopa 0,085

Pão tipo Ciabatta 

Farinha 4 e ½ xícara de chá 0,535

Fermento natural ½ xícara de chá 0,080

Água 2 copos americanos 0,410

Açúcar 1 colh de sobremesa 0,010

Sal 1 colh de sobremesa 0,017

Azeite 1 colher de sopa 0,025

Picles

Pepino 3 unidades 0,500

Agua 5 copos americanos 1200

Sal 2 colheres de sopa 0,050

Vinagre branco 1/3 copo americano 0,150

Açúcar 1 colher de sopa 0,150

Louro 1 unidade 0,060

Alho 1 dente 0,070

Grão de mostarda 1 colher de sopa 0,020

Modo de preparo

Pão: fazer a autólise: juntar a farinha com a água e deixar descansar tampado por 1 hora. Juntar os outros

ingredientes e sovar. Descansar por 30 minutos. Fazer a primeira dobra, passar água na bancada e nas

mãos, depois pegue a massa bata levemente na bancada e dobre ao meio. Fazer em média 5 vezes o

processo. Se estiver grudando nas mãos, passar mais água. Deixar em descanso por mais 30 minutos repita

o procedimento 3 vezes. Depois formatar a gosto e assar em forno 220ºC por aproximadamente 25 minutos

ou até dourar.

Picles: cortar os pepinos no mandolim e deixar 12h na salmoura na geladeira (1 litro de água + todo o sal).

Depois escorrer bem e colocar no vidro com os temperos e especiarias. Levar 200g de água ao fogo com o

vinagre, 1 colher de chá de sal e o açúcar, deixar cozinhar e reduzir por volta de 8 minutos, depois de esfriar

despejar o líquido no vidro com os pepinos e levar a geladeira para conservar por 15 dias.

Porco: misture os temperos secos e passe na carne deixe 1h descansando. Colocar no forno com um 2

xícaras de chá de água e coberto com papel alumínio por 2 horas, quando estiver macio, tirar e colocar no

defumador por pelo menos mais 1 hora. Desfiar e misturar o molho barbecue.

https://www.cozinhatecnica.com/2019/03/molho-barbecue/
https://www.tribalpepper.com.br/post/a-hist%C3%B3ria-do-molho-barbecue#:~:text=O%20Barbecue%20da%20Tribal%20foi,sabor%20pra%20o%20seu%20churrasco
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Origem
Daniel Carasso, o fundador da empresa multinacional “Danone”, popularizou os pudins de leite da

marca francesa “Danette” em 1970. Ele criou uma receita de pudim de chocolate holandês com creme de

chocolate. Por causa dessa receita, a marca se tornou extremamente popular entre os franceses, atingindo a

marca de 10.000 toneladas de doces vendidas em 1974. Devido ao sucesso, dois sabores adicionais foram

acrescentados à linha de produção no ano seguinte, sendo eles baunilha e caramelo (DANETTE, 2016).

Considerado um gelado bebível para todos da família, este produto tornou-se ao longo dos anos, uma

marca francesa reconhecida mundialmente. A marca “Danette” chegou ao Brasil em 1979, e rapidamente

repetiu o sucesso de vendas na França e no Brasil, se tornado dessa maneira, líder no segmento de

sobremesas lácteas (DANETTE, 2016).

Na década de 90, a marca teve seu grande destaque pela contínua inovação, aperfeiçoamento das

embalagens, e criação de novos sabores, ao todo foram mais de 15 variações de sabores e edições

especiais. A marca ficou famosa pelo slogan “o creme cremoso da Danone” (DANETTE, 2016).

Produção em escala industrial
Basicamente sua produção ocorre em 4 etapas, que são: misturar, cozinhar, refrigerar e bater para

que seja possível a obtenção da consistência cremosa. Os principais ingredientes utilizados pela indústria

são: leite integral, açúcar, creme de leite, amido modificado, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó

desnatado, corante natural caramelo, estabilizante pirofosfato tetrassódico, regulador de acidez fosfato

dissódico e espessante carragena (DANETTE, 2022).

Principais produtores e consumidores
A sobremesa é vendida em mais de 12 países ao redor do mundo, incluindo França, Argentina, Itália,

Espanha, México e Brasil, onde o produto é um dos líderes de mercado na lista. São mais de 18 mercados no

total, alguns específicos (DANETTE, 2016).

Receita artesanal
Utilizamos ingredientes considerados básicos. Para a base da sobremesa utilizou-se amido de milho,

gemas, açúcar, leite e fava de baunilha. Depois, acrescentou-se leite integral, cacau, manteiga e açúcar. A

receita rende 1,2 quilogramas.

Sobremesa láctea 
cremosa tipo “Danette”
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Ingredientes Medida Caseira Kg

Creme 1

Gemas 6 unidades 0,200

Açúcar 5 colheres de sopa 0,100

Amido de milho 2 colheres de sopa 0,040

Leite 2 xicaras de chá 0,500

Fava de baunilha 1 unidade 0,008

Creme 2

Leite integral 2 xicaras de chá 0,500

Chocolate em pó 32% 4 colheres de sopa 0,080

Manteiga 2 colheres de sopa 0,030

Açúcar 2 colheres de sopa 0,040

Modo de preparo

Creme 1: aqueça o leite com a baunilha em fava (raspe as sementes e deixe aquecer no leite, se não tiver,

troque por 1 colher de sopa de extrato de baunilha). Em uma tigela bata bem as gemas com o açúcar e o

amido. Disponha o leite aquecido e misture bem. Passe por uma peneira e volte a mistura no fogo e cozinhe

lentamente, mexendo sempre por 5 minutos ou até espessar.

Creme 2: leve o leite ao fogo deixando aquecer, adicione a manteiga. Quando a manteiga derreter junte o

chocolate em pó e o açúcar e cozinhe mexendo sempre por 2 minutos. Junte o creme 1 e cozinhe por mais 5

minutos. Tire do fogo e leve ao liquidificador, bata por 2 minutos. Disponha em um recipiente e armazene na

geladeira para resfriar. Durabilidade: 5 dias sob refrigeração.

Utilização como componente em uma receita
Cannoli de amendoim com caramelo salgado, sorbet de limão e Danette – 8 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Canolli

Farinha de amendoim 1 xíc. de chá 0,200

Açúcar 1 col. de sopa 0,020

Sal 1 pitada 0,002

Banha 1 col. de sopa 0,020

Ovo 1 unidade 0,054

Vinho branco 4 col. de sopa 0,060

Farinha de trigo 1 e 1/2 xic de chá 0,200

Oléo de soja (fritura) 2 xíc. de chá 0,360

Sorbet de limão

Água 1/2 xíc. de chá 0,125

Açúcar 1/2 xíc. de chá 0,080

Leite em pó 1/2 xíc. de chá 0,125

Limão siciliano 3 unidades 0,200

Recheio

Açúcar 1 xíc. de chá 0,160

Flor de sal ½ col. de chá 0,003

Manteiga 6 col. de chá 0,090

Cream cheese 1 xíc. de chá 0,100

Creme de leite 1 xíc. de chá 0,200

Calda

Danette 2 xíc. de chá 0,450

Modo de preparo

Cannoli: misture os ingredientes secos e acrescente os

líquidos até virar uma massa consistente. Em seguida

abra a massa finamente, corte e enrole em canudos de

cannolis. Frite por imersão em óleo de soja. Reserve.

Sorbet: ferva a água e o açúcar para obter uma calda

leve. Despeje em uma tigela e deixar esfriar

completamente. Misture o suco de limão e junte o leite

em pó. Bata na batedeira por 5 minutos e congele.

Recheio: derreta o açúcar até caramelizar, adicione a

manteiga e o creme de leite.

Deixe a mistura ferver por 1 minuto ou até dissolver. Leve para gelar. Depois, misture o cream cheese e a flor

de sal. Montagem: recheie o canolli e sirva com uma bola de sorbet e o danette.
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Origem
Os primeiros registros da domesticação do milho datam de cerca de 7500 anos atrás na região do

Golfo do México e se espalhou ao longo dos milênios por toda a Mesoamérica. Reverenciada como planta

divina ou como “sustento da vida”, fazia parte da alimentação diária dos Incas, Astecas e Maias. Através da

nixtamalização (cozimento do milho em solução alcalina, retirada da pele, lavagem e moagem em pedra até

virar uma massa) cerca de 2200 a 2500 atrás, o produto retinha muito mais seus nutrientes e ganhava

variedade de tipos de preparos como sopas e tortillas. Parecidas com pães, era alimento comum de

imperadores e escravos. Quando as tortillas eram adicionadas de sal e furadas antes de serem fritas,

assadas ou cozidas eram chamadas de totopos, que significa em tradução livre, coisa assada ou coisa

crocante quando comida. Este é o antepassado do salgadinho conhecido como Doritos (TOTOPO, S.D.,

2022).

Em meados de 1950, pouco tempo após a inauguração da Disneyland, o fundador da “Frito Lay”,

recebeu a permissão de abrir um restaurante em “Frontierland”, área temática do parque. A "casa de Fritos"

foi inaugurada para promover o salgadinho Fritos, os clientes poderiam pegar um pacote de Fritos de graça e

incluir em qualquer um dos pratos do cardápio. A casa de Fritos comprava suas tortillas de uma empresa

chamada Alex Foods, certo dia um dos vendedores da Alex Foods, em visita a casa de fritos, notou que

diversas tortillas eram jogadas no lixo e então recomendou ao cozinheiro fritá-las e vendê-las como batatas

fritas. O produto fez enorme sucesso, mas eles não comunicaram esse novo item para a empresa Frito Lay.

Um ano depois, o vice-presidente Archibald Clark West, foi ao restaurante sem aviso e notou

centenas de pessoas comendo as batatas fritas temperadas com enorme potencial de lucro. Então, ele

batizou o produto de Doritos e fez um acordo com a Alex Food para produzi-lo como um salgadinho. Em 1964

o Doritos começou a ser vendido na costa oeste dos Estados Unidos, em 1972 o produto começou a ser

distribuído nacionalmente. Neste momento, a marca introduziu o sabor queijo nachos, que se tornaria o mais

popular. Em 1980, a marca passou por reformulações, a embalagem ganhou informações nutricionais, novos

sabores, a versão light e a distribuição em alguns mercados internacionais. Em 1986, o produto passa a ser

vendido no Brasil.

Produção em escala industrial
Doritos é a segunda marca de salgadinho mais forte nos Estados Unidos, atrás apenas da Lays.

Alcançando vendas anuais de US$ 4 bilhões e vendendo mais de 5 milhões de unidades diárias só no país

(MUNDO DAS MARCAS, 2006).

A produção em larga escala no Brasil, é feita da seguinte forma: o milho transgênico produzido no

Paraná é armazenado em silos, peneirado para que grãos quebrados não entrem na mistura, cozidos com cal

virgem para que a casca amoleça. Depois, descansa por 12 horas e aos poucos vai perdendo a casca. É

drenado e enviado para a linha de produção onde é lavado, passa por uma esteira para que não carregue

líquidos da lavagem e então moído. Depois de se transformar em uma massa, é laminado, cortado em

triângulos e assado. Depois de resfriado, o chip é frito e recebe a aromatização. Através de esteiras, são

pesados, embalados e encaixotados. Todo processo demora cerca de 12 minutos (CARVALHO, 2014).

Salgadinho tipo “Doritos”
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Vale destacar que, assim como a maioria dos produtos ultraprocessados, o Doritos é rico em calorias:

100 g da tortilha equivale a 25% da ingestão diária para uma dieta de 2000 calorias. Existem pacotes com

400 g, o que já seria considerado 100% das necessidades calóricas em um só pacote. Substâncias contidas

no seu preparo, como o ácido lático e seus flavorizantes, instigam a pessoa a comer mais e não se sentir

satisfeita. O alto teor de sódio também pode acarretar doenças como hipertensão, retenção de água, aumento

do volume sanguíneo, doença no coração, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. Outros

aditivos podem causar inflamação no corpo e desenvolver doenças a longo prazo. Desidratação, reação

alérgica e hiperatividade em crianças são classificadas como de curto prazo. A presença do glutamato

monossódico, embora de forma ainda controversa, é associado a doenças ligadas principalmente ao sistema

nervoso (LEITE, 2019).

Principais produtores e consumidores
Devido ao grande sucesso, em 1993 as vendas do salgadinho alcançaram a marca de US$ 1.3

bilhões. Em 1994, o produto foi introduzido no mercado inglês e após um investimento de US$ 50 milhões, a

fórmula original foi modificada após uma extensa pesquisa de mercado. Em 2000, foi introduzida uma nova

embalagem metalizada, mantendo o produto sempre fresco e crocante. Pouco depois a marca lançou uma

versão assada, voltada para um público mais saudável e eliminou totalmente a gordura trans de sua

composição. Em 2006 a marca lançou suas novas embalagens totalmente redesenhadas no mercado norte

americano. Sempre em constante evolução a marca lançou novos sabores, principalmente os apimentados.

Em 2013, a marca foi novamente repaginada e as novas embalagens começaram a ser distribuídas em todos

os mercados. O ano também foi marcado pela primeira campanha global da marca, cujo slogan era "for the

bold" (Para os ousados, em tradução livre). Em 2015 a marca lançou a edição especial Rainbow, com o foco

em aumentar a representatividade do público LGBTQIAP+ no mercado, cujas vendas são 100% revertidas a

instituições de apoio ao público nos Estados Unidos.

Receita artesanal
Para a massa foram utilizados trigo e fubá, sendo o fubá empregado no lugar do milho processado e

água e óleo como agentes umectantes. Para o tempero, foram utlizados alho em pó e cebola em pó, ambos

são ingredientes que constam no rótulo do produto, queijo cheddar, que foi desidratado, para trazer o sabor

característico, páprica doce e picante, para contribuir na coloração e no sabor. A receita rende

aproximadamente 200 gramas.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Fubá 7 col. de sopa 0,080

Farinha de trigo 3 col. de sopa 0,040

Água 4 col. de sopa 0,060

Óleo 1 col. de sopa 0,012

Páprica picante ¼ col. de sopa 0,001

Páprica doce ¼ col. de sopa 0,001

Cebola em pó ¼ col. de sopa 0,001

Alho em pó ¼ col. de sopa 0,001

Sal 1 col. de chá 0,002

Queijo cheddar 8 fatias 0,150

Óleo para fritura 3 xíc. de chá 0,750

Modo de Preparo

Coloque as fatias de queijo cheddar em um prato e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até secar

completamente. Triture o queijo até ele virar um pó, adicione a páprica picante e a doce, o alho e a cebola

em pó e o sal. Reserve. Adicione o restante dos ingredientes em uma tigela e 20 g do tempero reservado.

Amasse até ficar homogêneo. Deixe descansar por 10 minutos. Abra a massa entre duas folhas de papel

manteiga até atingir uma espessura próxima de 2mm, corte em triângulos e leve ao forno em temperatura

150ºC, asse por cerca de 3 minutos. Frite em óleo a 180ºC até dourar levemente. Deixe escorrer em

escorredor de massa ou peneira de metal e adicione o restante do tempero.
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Utilização como componente em uma receita
Cannoli salgado recheado com mousse de guacamole – 8 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Massa do Doritos 1 receita 0,200

Cebola 1 unid. 0,120

Tomate 1 unid. 0,200

Limão 2 unid. 0,130

Avocado 1 unid. 0,214

Creme de leite fresco 1 xíc. de chá 0,150

Modo de Preparo

Cannoli: abra a massa crua do doritos entre duas

folhas de papel manteiga até atingir uma espessura

próxima de 2mm, corte em círculos com

aproximadamente 7 cm de diâmetro. Coloque um

rolinho de cannoli no centro de cada círculo e junte as

duas laterais, formando um canudo. Leve para o forno

em temperatura 160ºC, asse por cerca de 3 minutos.

Frite a massa em óleo a 180ºC até dourar louvemente.

Deixe escorrer em uma peneira de metal e adicione o

restante do tempero.

Mousse de guacamole: amasse o avocado com um

garfo, tempere com sal e suco de limão e deixe

dessorar em uma peneira por cerca de 30 minutos.

Pique a cebola e o tomate (sem sementes) em cubos

pequenos, tempere com sal e parte do suco de limão e

deixe dessorar em uma peneira por 30 minutos.

Certifique-se de que o avocado está com uma textura

lisa, sem grumos. Adicione a cebola, o tomate. Bata o

creme de leite fresco em ponto de picos moles,

adicione 1/3 do creme batido ao avocado e misture

delicadamente. Adicione o restante do creme ao

avocado. Coloque a mousse em um saco de confeitar

e recheie os cannolis. Decore com uma fatia fina de

tomate.
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Origem
O biscoito, no Egito, servia como alimento para os escravos e eram colocados em tumbas para que

os que viajavam para o “outro mundo” não passassem fome. Passou pela Grécia antiga chamada de “rusks”

ou “paximadias”. Na Roma Antiga, servia como alimento para os soldados, nas grandes navegações era

produto indispensável por conta de sua grande durabilidade e, pelo mesmo motivo, foi amplamente

consumido até na I Guerra Mundial. A longo do tempo, foi evoluindo de diferentes formas como o macaron e

petit four que datam do Século XVIII e, com a revolução industrial, passou a ocupar os lares de muitos outros

povos. Remontando da época dos egípcios e batizada por biscoito do latim “bis coctus” (duplamente cozida),

essa massa de diferentes tipos de farinha, acompanha a humanidade até hoje (GOVERNO DO ESTADO DE

SÃO PAULO, 2020).

O biscoito Passatempo surgiu no mercado nacional na década de 90, ainda associada à marca São

Luiz e ao nome Divertidos (EMBALAGEM MARCA, 2018). De grande apelo ao público infantil, os biscoitos

Divertidos, que eram associados aos personagens da Disney, foram substituídos pelos personagens das

Tartarugas Ninjas, se tornando recheados, como são conhecidos atualmente. Diversos personagens de

seriados e principalmente desenhos animados já foram estampados nas embalagens e biscoitos do produto.

Outra forma de associação ao público infantil, foi a impressão de letras, jogo da memória, animais (VELHOS

BRINQUEDOS, 2021) e, atualmente conta com uma campanha de inclusão para o ensino de libras (NESTLÉ,

2020).

Produção em escala industrial
O processo de produção em larga escala dos biscoitos recheados se dá da seguinte forma: a farinha,

o amido, a gordura, o açúcar e os aromas são misturados para que se forme a massa. A massa é levada por

meio de esteiras para um cilindro moldador que dá a forma ao biscoito. Novamente, através de esteiras, ele é

assado em forno que varia de 200°C a 300°C. Passam por resfriamento natural, são separados em calhas e

recheados por uma sanduicheira automática. Então, passam por resfriamento forçado (2°C), são embalados,

pesados e encaixotados.

Principais produtores e consumidores
Os dados de consumo do biscoito revelam números impressionantes. A indústria nacional de

biscoitos atingiu o valor de 22,6 bilhões em vendas em 2021. O consumo per capita é de 7,021 kg ao ano,

com o maior comprador sendo a região Norte e Nordeste (VEJA, 2017). O Brasil é o quarto maior vendedor

do mundo, com 1,516 milhões de toneladas (ABIMAPI, 2022). A Nestlé ocupa a terceira posição na

participação do mercado nacional com 8,5%.

O mercado de biscoitos é dividido em categorias: Recheados, Crackers e Água e Sal, Wafers, Maria

e Maizena, Secos e Doces, Amanteigados, Salgados, Rosquinhas e outros (M. DIAS BRANCO, 2022). Cada

segmento atinge um público específico, sendo os maiores consumidores de biscoitos recheados as mulheres,

de 30 a 39 anos, pertencentes à classe socioeconômica C, residentes na Grande São Paulo com

companheiro e crianças pequenas em lares de três a quatro pessoas (VEJA, 2017).

Biscoito tipo “Passatempo”
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Devido a sua acessibilidade e praticidade, os biscoitos podem ser consumidos em excesso, o que

gera um risco à saúde. Ricos em gorduras saturadas, carboidratos simples, calorias entre outros, podem

levar à diversos malefícios como gordura visceral, ganho de peso, prisão de ventre, diabetes tipo 2, colesterol

alto, pressão alta. Deve-se atentar principalmente ao consumo excessivo por crianças que estão em fase de

crescimento, que podem ter diversas taxas alteradas devido ao consumo. O ideal é que sejam consumidos

biscoitos integrais por conterem mais fibra e por consequência mais nutrientes e darem sensação de

saciedade (SOUZA, 2018).

Receita artesanal
Para a massa foram utilizados os ingredientes de uma pâte sablée, que é uma massa com textura

crocante e sabor neutro e adicionamos leite em pó, baunilha, que são ingredientes que constam no rótulo do

produto para conferir o sabor típico e creme de leite para a textura. No recheio, utilizamos uma ganache com

chocolate alpino, pois era utilizado na produção dos biscoitos antes da sua ultima reformulação de

ingredientes.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Farinha de trigo 3 xíc de chá 0,320

Ovo 2 und 0,114

Açúcar 1 ¼ xíc de chá 0,200

Creme de leite 1 xíc de chá 0,160

Manteiga 1 tablete 0,200

Fermento químico 1 colher de sopa 0,020

Leite em pó 6 colheres de sopa 0,064

Essência de baunilha 1 colher de chá 0,001

Chocolate alpino 1 barra 0,180

Modo de Preparo

Em um bowl adicione a farinha de trigo, a manteiga bem gelada picada em cubos, o açúcar, o ovo, o leite em

pó, metade do creme de leite, o fermento químico, e a essência de baunilha, misture com as pontas dos

dedos até obter uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico filme e leve para o freezer por 30

minutos. Abra a massa entre dois pedaços de plástico filme até obter uma espessura de 5 mm. Corte com um

cortador quadrado e leve novamente para o freezer enquanto o forno pré-aquece. Coloque os quadrados de

massa e marque levemente com um marcador de biscoitos no formato desejado. Em uma assadeira, leve

para o forno 180ºC por cerca de 20 minutos ou até a massa dourar levemente. Para a ganache, derreta o

chocolate no micro-ondas ou em banho maria, se no micro-ondas aquecer de 30 em 30 segundos, misture o

restante do creme de leite, cubra com plástico filme e deixe descansando em temperatura ambiente, quanto

mais tempo a ganache descansar, melhor. Recomenda-se um período de 24 horas de descanso em

temperatura ambiente. Monte os biscoitos já frios, recheando uma das metades com a ganache e cobrindo

com a segunda bolacha.
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Utilização como componente em uma receita
Tartelette dois mousses – 6 porções

Modo de preparo

Massa: em um bowl adicione a farinha de trigo, a

manteiga bem gelada cortada em cubos, o açúcar, o ovo,

o leite em pó, o creme de leite, o fermento químico e a

essência de baunilha, misture com as pontas dos dedos

até obter uma massa homogênea. Envolva a massa em

plástico filme e leve para o freezer por 30 minutos.

Abra a massa entre dois pedaços de plástico filme até obter uma espessura de 5 mm. Corte em formato

retangular de 5 cm por 8 cm e leve novamente para o freezer enquanto o forno pré-aquece. Coloque a massa

em uma assadeira e leve para o forno 180ºC por cerca de 20 minutos ou até a massa dourar levemente.

Mousse: junte o leite integral com metade do açúcar e leve para o fogo até abrir fervura, enquanto isso, em

um bowl, adicione as gemas com o restante do açúcar e o amido de milho e bata com um fouet até que a

mistura fique mais clara e aerada. Adicione algumas conchas do leite quente a mistura de gemas com açúcar

e volte com a mistura para a panela. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre com um fouet até que a

espuma que fica na superfície do creme suma por completo. Hidrate a gelatina com 5 colheres de sopa de

água, aguarde 1 minuto e adicione ao creme ainda quente. Ainda quente, divida em duas partes iguais. Na

primeira parte adicione o leite em pó e a baunilha, mexa bem e reserve. Na segunda parte adicione o

chocolate alpino picado, mexa bem e reserve. Leve para gelar. Bata o creme de leite em ponto de picos

médios divida em duas partes iguais e misture bem lentamente nos dois cremes reservados já frios. Coloque

as mousses em um saco de confeitar com um bico perle.

Decoração: derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho maria, acrescente o restante do chocolate

picado e mexa até que todo o chocolate se derreta. Corte um pedaço de acetato nas medidas de 5cmX 8cm,

espalhe o chocolate ao leite derretido por cima do acetato e deixe endurecer, o chocolate precisa formar uma

camada de 5 mm em cima do acetato. Assim que endurecer, retire o acetato do chocolate.

Montagem: coloque na base uma placa da massa – a mousse de chocolate - outra massa - a mousse de leite

em pó - outra massa e finalize intercalando as mousses por cima. Decore com o enfeite de chocolate.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Massa

Farinha de trigo 3 xíc de chá 0,320

Ovo 1 und 0,050

Açúcar 3/4 de  xíc de chá 0,140

Creme de leite ½ xíc de chá 0,100

Manteiga 1 tablete 0,200

Fermento químico 1 colher de chá 0,002

Leite em pó 4 colheres de sopa 0,064

Essência de baunilha 1 colher de chá 0,001

Mousse

Gema 5 unid 0,100

Açúcar 6 colheres de sopa 0,060

Leite integral 1 ¾ xíc de chá 0,340

Amido de milho 2 colheres de sopa 0,030

Leite em pó 3 colheres de sopa 0,050

Chocolate alpino 1 xíc de chá 0,180

Creme de leite fresco 3 xíc de chá 0,600

Gelatina incolor 1 colher de sobremesa 0,006

Essência de baunilha 1 colher de chá 0,001

Decoração

Chocolate meio amargo ½ xíc de chá 0,100
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Origem
O “hot dog” teve sua primeira versão criada em 1500 a.C. quando os babilônios criaram o pão com

salsicha. Dos babilônios chegou aos alemães, em 1850, quando nomearam o alimento e por isso ficou muito

conhecido. A princípio, o nome surgiu por conta do cachorro de estimação de um cozinho de Frankfurt, da

raça Basset que possui o tronco mais comprido, esta raça passou a ser referência da iguaria (CALDO BOM,

S.D.).

Graças a esta fama, em 1880, Charles Feltman levou-o aos Estados Unidos e lá a receita passa a ser

servida com molhos. Foi a primeira alteração feita de acordo com a região que foi levado. Feltman abriu um

restaurante apenas de hot dogs e com o sucesso, no decorrer dos anos, passou a ser vendido em estádios

de futebol americano e virou fama nacional (CALDO BOM, S.D.).

A ideia de venda em estádios de futebol americano foi de um vendedor local que estava com as

vendas bem baixas e resolveu comprar pães e salsichas e vender pelas arquibancadas. Para vender gritava:

“pegue seu dachshund quente” (dachshund é o nome conhecido para raça basset nos Estados Unidos). O

produto nesse dia foi um sucesso e o jornalista local, Tad Dorgan, ilustrou essa cena para o jornal da época

mas, como não entendia o nome da raça, escreveu na legenda: “pegue seu hot dog (cachorro quente)”. Foi

nessa ocasião que o nome “hot dog” e as vendas dele em estádios foram patenteados (CALDO BOM, S.D.).

Em 1926, na cidade do Rio de Janeiro, Francisco Serrador fundou a Cinelândia, o primeiro cinema da

época. E, assim como a ideia do vendedor no estádio, ele resolveu vender cachorros quentes para que as

pessoas comessem enquanto assistiam aos filmes. E daí começou a fama do lanche no Brasil, tal fama que

serviu até de inspiração para um marchinha de carnaval da época. E, durante a segunda guerra, houve a

grande popularização já que nesse período o Brasil sofreu uma grande influência americana (MILKMELLOW,

S.D.).

Após todos estes eventos, foi decretado que seria comemorado o “dia do hot dog” no dia 09 de

setembro. Principalmente nos Estados Unidos, onde o consumo é maior, são feitas muitas competições de

quem come mais cachorros quentes em menor tempo, também para comemorar esse dia, o maior recorde foi

de 62 hot dog em 10 minutos, em 2015.

A mostarda é o molho mais usado nesses lanches, depois vem o ketchup. O menos usado é a

maionese. Já existiu um hot dog que tinham na receita trufa negra, outras espécies de cogumelos e foie gras,

ele foi considerado o mais caro do mundo, custando R$169,00.

Produção em escala industrial
Na produção em escala industrial, para ser feita a salsicha do hot dog é usado tudo que seria

descartado de outros preparos, por exemplo as cartilagens, carcaças, gorduras e outras partes geralmente de

uma ou duas espécies de animais. Na produção da salsicha de marcas populares, por exemplo, é colocado

carne mecanicamente separada da ave, carne de “segunda” de ave e suína, miúdos e pele suíno, amido, sal,

páprica, cebola, aromas tripolifosfato de sódio e pirofosfato ácido sódio, lactato de sódio e citrato de sódio,

glutamato monossódico, isoascorbato de sódio, nitrito de sódio, carmim de cochonilha e urucum.

Hot dog
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Principais produtores e consumidores
O Brasil é o único local que mais tem variedade de composições e preparos de hot dog, em cada

região é feito de uma forma, adicionado ou não determinados ingredientes de acordo com insumos e culturas

locais. Alguns exemplos de composições em determinadas regiões: Amazonas: vegetais ralados e frutas

típicas da região; Bahia: azeite de dendê e vatapá; Brasília: pasta de alho; Minas Gerais: pimentas e

substituição do pão de leite pelo pão de queijo; Pará: tucupi, jambu e queijo coalho; Paraíba: carne moída; Rio

de Janeiro: ovo, uvas passas e vinagrete; Rio Grande do Sul: chucrute; São Paulo: purê de batatas.

Nos Estados unidos, onde é mais popular, são consumidos em média 20 bilhões de hot dog por ano

(uma média de 50 por pessoa), Osasco, no Brasil, é conhecida como a capital nacional do cachorro quente e

é consumido cerca de 40 mil por dia. Em cada país o lanche sofreu adaptações, não como no Brasil, já que

aqui é onde mais temos culturas e diversidades principalmente de insumos. No Havaí, é colocado

ingredientes locais, como o abacaxi e é chamado de “puka dog”, na Suíça é servido como uma mistura de

pizza e hot dog, na China é colocado o molho como recheio em pães grandes, como os pães caseiros do

Brasil e na Guatemala é servido com alface e tomate e é chamado de “dirty dog” (CALDO BOM, S.D.).

Receita artesanal
Na produção artesanal optamos pela salsicha feita apenas com carne suína e temperos naturais,

para dar liga a massa, utilizamos o polvilho doce. Também realizamos a maionese, a mostarda, o ketchup e o

pão de maneira artesanal, e optamos pelo chips crocante de banana verde para acompanhar o preparo. A

receita rende 15 porções.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Salsicha

Tripa 3 unid 0,060

Pernil 3/4 xic. de chá 0,950

Bacon 1 xic. de chá 0,200

Sal 5 col. de chá 0,027

Polvilho doce 8 col. de sopa 0,040

Colorau 2,5 col. de chá 0,005

Manjericão fresco 2,5 col. de chá 0,008

Pimenta do reino branca 1/2 col. de chá 0,002

Gelo 2,5 xic. de chá 0,270

Páprica doce 2,5 col. de chá 0,005

Cebola em pó 1,5 col. de chá 0,002

Alho em pó 1,5 col. de chá 0,002

Noz moscada 1/2 col. de chá 0,001

Pimenta vermelha 1,5 col. de sopa 0,005

Maionese

Gema pasteurizada 1,5 xíc. de chá 0,072

Mostarda 2,5 col. de chá 0,012

Pimenta do reino moída 3/4 col. de chá 0,002

Óleo de milho 2,5 xíc. de chá 0,475

Vinagre de vinho branco 2,5 col. sopa 0,024

Sal 2,5 col. café 0,005

Ketchup

Tomate maduro 5 unid. 0,985

Maça gala 4 unid. 0,592

Açúcar mascavo 1 1/3 xíc. de chá 0,224

Sal 1 col. de sopa 0,020

Vinagre de maça 2 xíc. de chá 0,467

Modo de preparo

Salsicha: deixe o pernil e o bacon bem gelados e

moa 2 vezes → coloque na geladeira

novamente e depois de bem gelado processe a

carne moída com todos os temperos e vá

acrescentando o gelo aos poucos → quando

estiver bem processado, acrescente o polvilho

doce → depois que virar uma pasta, coloque a

tripa no moedor, amarre a ponta e vá

acrescentando a carne aos poucos e com

cuidado → depois que colocar toda a carne,

amarre a outra ponta e vá fazendo os gomos

dividindo com os barbantes → cozinhe em água.

Maionese: coloque a gema pasteurizada com a

mostarda dijon, o sal, a pimenta do reino moída

e o vinagre no liquidificador e bata → enquanto

isso, vá acrescentando o óleo bem devagar até

engrossar bem → coloque na geladeira e deixe

refrigerar antes de usar.

Ketchup: higienize o tomate e a maçã → corte o

tomate ao meio e tire apenas a semente e

coloque em uma panela → acrescente a maçã

cortada em quatro sem o cabinho e as sementes

→ acrescente o açúcar, o sal e o vinagre e deixe

ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30

min., mexendo de vez em quando até virar uma

pasta grossa → passe em uma peneira,

esprema bem e espere esfriar → passe para um

vidro e está pronto.
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Mostarda

Mostarda em grãos 1/2 xíc. de chá 0,050

Vinagre ¾ xíc. de chá 0,150

Água 3/4 xíc. de chá 0,150

Sal 1 col. de café 0,005

Açúcar 2 col. de sopa 0,030

Cúrcuma 1 col. de café 0,005

Pão de mandioquinha

Farinha de trigo 6,5 xíc. de chá 0,915

Óleo ¼ xíc. de chá 0,070

Açúcar demerara ¾ xíc. de chá 0,160

Ovos 2 unid. 0,160

Leite morno ¾ xíc. de chá 0,240

Fermento biológico fresco 2 col. de sopa 0,050

Mandioquinha cozida 1,5 unid. 0,266

Margarina 1,5 col. de sopa 0,045

Sal 1 col. de sobr. 0,018

Chips de banana verde

Banana verde (sem casca) 10 unid. 0,860

Óleo de milho 2 xic de chá 0,350

Mostarda: demolhe os grãos da mostarda na água e

no sal por 24h em temperatura ambiente → depois

adicione o restante dos ingredientes e deixe de molho

maturar por mais 24h em temperatura ambiente →

bata bem no liquidificador até ficar liso → cozinhe em

fogo médio por 5 min. ou até atingir a consistência e o

nível de picância desejada (quanto mais cozinhar,

mais suave ficará), se necessário vá adicionando água

→ armazene num pote e deixe refrigerar, se possível

por 3 dias para ficar mais saborosa.

Pão de mandioquinha: misture os secos → adicione os

ovos e o leite e bata na batedeira com o gancho (ou

sove na mão) até juntar toda a massa → adicione a

margarina e o óleo e deixe bater bem a massa até

ficar bem lisa → deixe descansar por aprox. 30m →

amasse e divida em 15 porções e faça o formato do

pão → deixe descansar numa assadeira (untada com

óleo) por 30m tampado → asse a 180ºC por 35/40

minutos → tire do forno e deixe esfriar antes de usar.

Chips de banana: fatie finamente as bananas verdes

sem a casca e fritar em óleo por imersão → tempere

com sal.
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Origem
No século XIX, o leite fresco era comercializado nas ruas, porém, com o crescimento das cidades, as

áreas de comercialização aumentaram e os comerciantes tiveram de expandir as suas vendas também.

Como se tratava de um produto fresco, ele estragava até chegar nas áreas mais afastadas das cidades. O

leite condensado foi introduzido pelo confeiteiro e chef francês, Nicolas Appert que começou a produzir o leite

condensado em 1827 pela primeira vez e foi quem fundou a primeira fábrica de conservas em 1804. Pelo fato

de seu produto não ter sido muito aceito, em termos de sabor, sua produção não obteve notoriedade. Foi

então em 1835 que a comercialização do leite condensado começou a ser impulsionada pelo pesquisador

inglês Willian Newton, que adicionou açúcar ao leite para prolongar sua vida útil na prateleira e patenteou a

fórmula, mas também não levou adiante a produção

Foi então que, em 1856, Gail Borden desenvolveu um procedimento para a produção industrial do

leite condensado, com a ideia de começar a evaporar uma parte da água desse leite fresco, acrescentando o

açúcar para garantir a durabilidade, para que os comerciantes conseguissem vender para as áreas mais

afastadas e com sabor que ganhou aceitação de mercado. No mesmo ano ele conseguiu a patente do leite

condensado e em 1964 criou a empresa New York Condensed Milk Company, com uma produção de 75.000

litros de leite por dia, convertidos em leite condensado.

Na Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865, o leite condensado ficou mais conhecido por ser

bastante calórico e consequentemente manter os soldados sempre alimentados e com energia, além de

combater a intoxicação alimentar e outras doenças relacionadas a falta de refrigeração, ajudando a reduzir as

taxas de mortalidade infantil (VASCONCELOS, 2021). Após a guerra, o alimento foi levado à Europa pelos

irmãos americanos George e Charles Page, fundando a primeira fábrica de leite condensado com o nome de

Anglo-Swiss Condensed Milk CO. Foi só em 1878 que a Nestlé, começou a sua produção de leite

condensado com a empresa chamada S.A. Farine Lactée Henri Nestlé, a indústria responsável também por

introduzir o produto no Brasil desde 1890 com uma estampa de uma camponesa na embalagem, dando o

nome de “Leite Moça”. Em 1905 a Nestlé se junta a Anglo-Swiss Condensed Milk Co criando a Nestlé &

Anglo-Swiss Condensed Milk Company, a maior empresa multinacional suíça, Nestlé SA, fabricante e

exportadora do produto no mundo.

A chegada do leite condensado no Brasil foi um fato que modificou totalmente as produções de doces

dessa época. O principal e o que mais popularizou esse insumo foi a invenção do brigadeiro, em 1945, que foi

uma mistura de chocolate e leite condensado criada para arrecadar dinheiro para ajudar nas campanhas à

presidência da república do Brigadeiro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, por isso o nome brigadeiro dado ao

doce. Eduardo Gomes não ganhou as eleições, mas o doce ficou muito famoso e foi a partir disso que

começaram a adicionar o leite condensado à outras receitas, como por exemplo, o pudim de leite

condensado, que foi criado após essa época (VASCONCELOS, 2021).

Produção em escala industrial
Para o processo industrial, é feita uma centrifugação, seguida de filtração, pasteurização, adiciona o

açúcar, faz o processo de vaporização e adiciona a lactose (o leite, especificamente de vaca), é retirado 60%

do teor de água do leite integral e é adicionado produtos para emulsificar, estabilizar, homogeneizar e adoçar,

além dos conservantes (RINCON, 2017).

Leite condensado 
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Acerca dos ingredientes que compõem este produto, através da observação dos rótulos de diversas

marcas existentes no mercado, é possivel encontrar fabricantes que utilizam leite semidesnatado, leite em pó,

açúcar, lactose, estabilizante trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato dissódico.

Principais produtores e consumidores
Atualmente o Brasil é o maior consumidor de leite condensado do mundo, passando 200 mil

toneladas produzidas e consumidas por ano, em preparos ou não, mas principalmente por ser o principal

ingrediente das receitas da doçaria nacional (DIAS, S.D.) A empresa Nestlé vende cerca de 07 unidades por

segundo no mundo e mantém uma fábrica exclusiva à produção do doce em Montes Claros, Minas Gerais.

No Brasil, o leite condensado é muito conhecido como “Leite Moça”, mas na Espanha é chamado de

“La Lechera” e na Inglaterra “Milkmaid” e, apesar do “leite moça” (da Nestlé) ser o mais conhecido, em

algumas regiões é mais usados os docinhos feito de leite condensado já prontos em potes, como no Canadá

e em Portugal. Por ser um produto muito doce, o leite condensado não é tão utilizado em países que não

consomem preparações muito adocicadas. Os Estados Unidos e a França, por exemplo preferem usar ovos e

creme de leite.

Em relação às exportações lácteas no Brasil, 47% é de leite condensado, em 2019 foram exportadas

9,3 mil toneladas. Teve o recorde de exportação em 2006 com 52,4 mil toneladas, chegando à 15,5% das

exportações mundiais do produto (ABRE, 2020).

Após a pandemia do coronavírus, 14% das famílias brasileiras aumentaram o consumo de leite

condensado em casa, chegando a 06 quilos por pessoa por ano. O Brasil é um dos principais mercados de

consumo desse insumo no mundo, atinge 90% das famílias, 70% dos doces feitos pelos brasileiros são à

base de leite condensado, segundo a gerente de marketing do leite condensado da Nestlé (ABRE, 2020).

Receita artesanal
Para a produção artesanal, seguimos a mesma ideia da produção industrial, evaporamos a água do

leite integral, adoçamos com o açúcar demerara, sempre mexendo até levantar fervura e engrossar bem na

panela. O sabor fica bem parecido com o industrial, mas é perceptível a falta dos conservantes e

aromatizantes. A receita rende aproximadamente 480 gramas.

Ingredientes Medida Caseira Gramas

Açúcar demerara 1 1/4 xíc. de chá 0,300

Leite integral tipo A 4 xic. de chá 1000

Modo de preparo

Coloque os ingredientes para ferver e vá mexendo até levantar

fervura → após levantar fervura vá mexendo sem parar até

engrossar e ficar bem cremoso → se juntar muita espuma neste

processo, vá tirando com o auxílio de uma escumadeira, apenas o

excesso → quando estiver bem cremoso, bata na batedeira com o

batedor globo até esfriar → armazene na geladeira. Durabilidade: 15

sob refrigeração.
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Utilização como componente em uma receita
Sorvete de leite condensado com calda quente de caramelo salgado – 8 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Sorvete

Leite Condensado 1 receita 0,480

Creme de leite fresco 2,5 xíc. de chá 0,600

Calda quente de caramelo

Leite condensado 1 xíc. de chá 0,200

Creme de leite fresco ½ xíc. de chá 0,120

Açúcar demerara ½ xíc. de chá 0,050

Água ½ xíc. de chá 0,100

Flor de sal 1 col. de café 0,001

Modo de preparo

Sorvete: adicione o creme de leite fresco gelado na

batedeira e bata até formar picos → adicione o leite

condensado e bata por mais 2 minutos, até ficar bem

cremoso → coloque no freezer → após 03 horas,

coloque de volta na batedeira e bata por mais 4

minutos e volte ao freezer.

Calda quente de caramelo: coloque o leite

condensado em uma panela no fogo baixo e deixe

ficar no ponto de brigadeiro firme sempre mexendo e

reserve → derreta o açúcar em outra panela e quando

estiver totalmente derretido adicione a água → deixe

ferver até virar uma calda mole → adicione a calda de

açúcar na mistura de leite condensado e o creme de

leite fresco e mexa até incorporar → coloque no

liquidificar e bata por 3 minutos → aqueça para servir

e polvilhe a flor de sal no momento de degustar.
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Origem
O grão de mostarda é conhecido há milênios, embora sua origem geográfica ainda não esteja

claramente definida, ficando entre o Afeganistão e o leste da Índia ou da China. Existem dois tipos

predominantes de Mostarda: a Brassica juncea, de grão marrom, e a Brassica hirta, de grão amarelo. Ambas

contém a enzima mirosinase, sendo diferenciadas pelo glicosídeo presente na semente (BRAGANTE, 2009).

O sabor característico da semente de mostarda amarela é derivado do glicosídeo sinalbina, ao passo que a

semente marrom deve seu paladar muito mais acentuado ao glicosídeo sinigrina. Normalmente mais de um

glicosídeo é encontrado em cada uma destas sementes de mostarda (VELÍŠEK et al., 1995).

A mostarda marrom é cultivada e utilizada nos cinco continentes, em áreas com clima subtropical.

Esta planta foi cultivada pelos sumérios (3000 anos a.C.), mas também pelos egípcios, gregos, romanos e foi

introduzida na Gália pelos romanos há cerca de 4.000 anos (CHAIZE et al., 2013). Segundo Mantovani et al.

(2002), a mostarda amarela é nativa da bacia do mediterrâneo. No Brasil, a espécie Sinapis alba é a mais

cultivada em decorrência de sua grande utilização para a produção de molhos de mostarda mais suaves. De

acordo com a EMBRAPA (2014), dentre as cultivares da espécie acima referenciada, introduzidas pelo Centro

Nacional de Pesquisa de Hortaliças (CNPH), a cultivar Gisilba vem demonstrando boa adaptação às

condições do Brasil Central, sendo os meses de março e abril a época mais indicada para o plantio.

A origem da palavra "mostarda" provém de duas palavras latinas, mustum ardens (mosto ardente),

devido ao fato de que a mostarda era preparada com mosto (suco de uva não fermentado). Mais tarde, estas

duas palavras latinas originaram a palavra mustard, em inglês (L'ORIGINE, 2014).

Uma lenda conta que em 1383 Carlos VI, Rei da França, ordenou a Philippe Le Téméraire, duque da

Borgonha (região francesa), que fizesse a segurança do Conde de Flanders. O duque o fez com um exército

de 1.000 homens, pedindo um dízimo aos poderosos comerciantes de sénevé (grão selvagem de mostarda)

para ajudar a financiar a viagem. Ao retornar a Dijon após vencer a batalha pela libertação, ele trazia a

seguinte frase bordada na bandeira da procissão: Moult me tarde de rentrer à Dijon (Muito ansiosos para

voltar à Dijon). Ao entrar na cidade, a bandeira tremulou ao vento e uma dobra ocultou o "me". Os cidadãos

gritaram, então: L’armée des moutardiers arrive! (O exército da mostarda está chegando!). Em

reconhecimento, Philippe Le Téméraire permitiu que os fabricantes de sénevé passassem a ser denominados

moutardiers (mostardeiros) e que eles utilizassem as armas da Borgonha como símbolo em seus produtos

(SCHUBERT, 2014).

Em 1390, sua produção foi regulamentada e qualquer um que tentasse desenvolver uma mostarda

fora dos padrões estabelecidos, estava sujeito a pesadas multas. Nas grandes cidades, vendedores

ambulantes iam de porta em porta para oferecer a mostarda como "tempero e especiaria do inferno". Os

apotecários (farmacêuticos da época) preparavam uma mistura de sementes de mostarda, gengibre e hortelã

e a vendiam aos homens da época, para que estes propusessem a mistura às suas esposas, a fim de

despertar a sua libido (L'ORIGINE, 2014).

A idade de ouro das especiarias foi o renascimento, onde a mostarda tornou-se parte de todos os

banquetes. Ao longo dos séculos, transformou-se cada vez mais em sinônimo de requinte e prazer, motivo

que deu origem às mostardas finas e aromáticas. No início do século XIX, os fabricantes começaram a

desenvolver novas receitas, agregando novos sabores, incentivados por grandes gastrônomos como Grimod

de La Reynière, Carème, Brillat-Savarin e Monselet (L'ORIGINE, 2014).

Mostarda
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A industrialização no século XIX transformou o mundo da mostarda. Em 1853, Maurice Grey

apresentou à Academia de Dijon uma máquina que esmagava, triturava e peneirava a mostarda, a fim de

melhorar a eficiência da produção, que até então era realizada à mão. A tamisagem (filtragem), específica

para a mostarda Dijon, se desenvolveu gradualmente (CHAIZE et al., 2013). No século XX a regulamentação

se tornou mais rigorosa com o Decreto 1937, que definia as condições de fabricação e de apelações de

mostardas, sendo este atualizado em julho de 2000 (L'ORIGINE, 2014).

Apesar de não ter obtido sucesso em conseguir a Apelação de Origem Controlada (AOC) para a

mostarda de Dijon, a região da Borgonha obteve, em 24 de novembro de 2009, um selo de origem protegida:

Moutarde de Bourgogne, uma Indicação Geográfica Protegida (IGP). Este selo europeu certifica que a

produção dos grãos de mostarda e do vinho branco, assim como a transformação deste ingrediente em

condimento ocorre na Borgonha (CHAMBRE D’AGRICULTURE CÔTE D’OR, 2014).

Produção em escala industrial
A produção nacional de mostarda depende da importação de matéria-prima de outros países. O

brasileiro consome geralmente a mostarda mais suave, feita a partir de sementes amarelas (BRAGANTE,

2009). A mostarda preparada é produzida a base de pó de mostarda amarela (Brassica alba), vinagre e

condimentos (MANTOVANI et al., 2002). A formulação normalmente segue o estilo americano de mostarda e

pode ser visualizada na Tabela 1 e as etapas de produção na Imagem 1.

Tabela 1 - Formulação de mostarda brasileira 

Fonte: Mantovani et al. (2002). 

Água 47,00%

Vinagre 28,60%

Mostarda em pó 7,60%

Açúcar 6,10%

Amido de milho 4,60%

Sal 2,40%

Óleo de soja 2,30%

Cebola 0,80%

Cúrcuma 0,50%

Pimenta em pó 0,10%

Limpeza

Grãos de Mostarda 
Brassica juncea

Resíduos

Imersão 
Mistura

Achatamento 

Mistura

Moagem

Verjus

Verjus

Tamisagem Cascas 

Homogeneização Aditivos

Desaeração

Homogeneização

Maturação

Estocagem

Condicionamento

Pasta de 
Mostarda

Imagem 1 – Etapas de produção da mostarda
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Principais produtores e consumidores
De toda a mostarda fabricada anualmente na França, 90% é de Dijon ou tipo Dijon, dos quais 70%

são produzidos nos arredores da cidade de Dijon. A segunda categoria mais destacada é a mostarda à

l’ancienne, que apresenta como característica sementes de mostarda grosseiramente moídas (OULTON,

2014a).

Todas as mostardas francesas são fabricadas sob os termos de um decreto que rege vários tipos de

mostarda na França, originalmente aprovado em 1937 e alterado em 2000. Entretanto, a lei não menciona

onde a mostarda de Dijon, por exemplo, deve ser feita, podendo esta ser produzida legalmente em qualquer

região, desde que as regras sobre ingredientes e técnicas sejam seguidas. Do mesmo modo, não há menção

sobre a procedência da semente de mostarda, mesmo porque 90% do grão utilizado na França é importado

do Canadá (OULTON, 2014a). Os três principais países produtores de mostarda como condimento são a

França (50%), a Alemanha (38%) e a Áustria (5%) (CHAIZE et al., 2013). Segundo Du Toit (2006), mais de

317 milhões kg de mostarda são consumidos mundialmente em um ano. Baroke (2013) afirma que a

Eslováquia ocupou o primeiro lugar entre os países com o maior volume de consumo per capita no ano de

2013, com 1,6 kg, seguida pela República Checa (1,2 kg) e, posteriormente, pela França (1,0 kg).

Na França, a venda de mostarda é responsável por cerca de € 90 milhões no comércio interno e € 38

milhões em exportações, movimentando um total de quase € 130 milhões anualmente.

Receita artesanal
Na receita artesanal utilizamos apenas ingredientes básicos, como grãos de mostarda, vinagre, água,

sal, açúcar e cúcurma, também conhecido como açafrão da terra. Quanto mais tempo o molho descansar

depois de pronto, melhor o resultado. A receita rende aproximadamente 200 gramas.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Mostarda em grão 1/2 xíc de chá 0,050

Vinagre de vinho branco 1 xíc de chá 0,150

Água 1 xíc de chá 0,150

Sal 1 col de sopa 0,005

Açúcar 2 col de sopa 0,060

Cúrcuma 1 col de chá 0,005

Modo de preparo

Demolhar os grãos de mostarda em água e sal por 24h,

em temperatura ambiente. Adicionar o restante dos

ingredientes e deixar de molho por mais 24h. Bater no

liquidificador até atingir a textura desejada. Cozinhar em

fogo médio por 15 minutos ou até atingir o nível de

picância e a consistência desejados, adicionando água

conforme o necessário. Armazenar em um pote e

refrigerar. A mostarda já está pronta para consumo, mas

após 3 dias na geladeira ela vai ficar ainda melhor.

Durabilidade: 30 dias sob refrigeração.
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Utilização como componente em uma receita
Torta de chocolate com mostarda – 6 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Massa

Farinha de trigo 1 xic de chá 0,150

Manteiga 2 col de sopa 0,050

Açúcar 1 colher de sopa 0,020

Ovo 1 unid 0,050

Sal 1 pitada 0,001

Água 2 col de sopa 0,020

Cacau em pó 2 col de sopa 0,030

Recheio

Doce de leite 1 e ½ xic de chá 0,200

Chocolate amargo 2 xic de chá 0,300

Creme de leite 1 xíc de chá 0,200

Mostarda 1 col de sopa 0,030

Modo de preparo

Massa: peneire a farinha e o cacau dentro de uma tigela. Pique a manteiga gelada em pequenos cubos e

junte a farinha com a ponta dos dedos até que se forme uma farofa grossa. Adicione então o ovo, o sal e o

açúcar. Caso necessário, acrescente a água até que se forme uma massa homogênea, porém sem

misturar demais para não desenvolver o glúten. Embale em plástico filme plástico e deixe descansar por

pelo menos 30 minutos. Abra a massa em uma assadeira redonda de fundo falso (20 cm de diâmetro) ou

em 6 fominhas individuais. Asse em forno 180ºC por aproximadamente 15 minutos ou até secar por

completo. Reserve.

Recheio: faça uma ganache com o chocolate picado e derretido e misture o creme de leite. Misture bem e

reserve.

Montagem: adicione o doce de leite na base, cubra com a ganache e finalize com algumas gotas de

mostarda. Deixe sob refrigeração por pelo menos 4 horas antes de servir.

http://abgtecalim.yolasite.com/resources/Processo%20de%20Fabrica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mostardas.pdf
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Origem
Há mais de 50 anos, a marca Danoninho (Danone) faz parte das rotinas diárias de crianças, e dados

apontam que 60 milhões de famílias consomem o produto em 38 países. A marca inclui uma gama de

produtos lácteos destinados a crianças, e que podem ser consumidos diariamente. Conforme informações da

Danone, o portfólio do produto inclui queijo fresco, iogurte mexido e potável, sendo esses produtos fontes de

cálcio e vitamina D, os quais atendem às necessidades das crianças. A marca oferece uma variedade de

sabores, combinados com cores na embalagem, a qual está adaptada às habilidades motoras das crianças

para segurar e comer de forma independente (DANONE, S.D.).

Trata-se de um queijo Petit suisse, desenvolvido na França, pela Danone, em 1967. O processo de

fabricação é similar ao do queijo fresco, com a adição de frutas no final do processo; dessa forma, o

Danoninho é constituído em sua maior porção de queijo do que de iogurte. No Brasil, a Danone passou a

fabricar o produto em 1973, quando recebeu o nome de Danoninho, visto que as crianças se identificam mais

com nomes no diminutivo. Hoje, em cada cinco potinhos produzidos, um é vendido no Brasil. Já em 1974, a

campanha publicitária trazia a mensagem de que “Danoninho vale por um bifinho”, com o objetivo de

transmitir a ideia de que um pote do produto continha o mesmo valor nutricional de uma porção de 180

gramas de carne (GARCIA, 2022).

Todavia, na época a publicidade foi contestada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação

Publicitária (Conar), sob a alegação de nutricionistas de que a equivalência do Danoninho com a carne era

somente na quantidade de calorias, e não em fatores nutricionais. Nos anos seguintes, a Danone deixou de

utilizar o slogan (GARCIA, 2022).

Produção em escala industrial
A lista de ingredientes do Danoninho inclui: leite desnatado, açúcar, preparado de morango (água,

frutose, polpa de morango, fosfato tricálcico, citrato de cálcio, amido modificado, zinco, vitamina E, ferro,

maltodextrina, vitamina D, acidulante ácido cítrico, espessantes goma xantana, carboximetilcelulose e goma

carragena, aromatizante, conservador sorbato de potássio e corante natural carmim cochonilha), creme,

cálcio, cloreto de cálcio, fermento lácteo, quimosina, estabilizantes goma guar, carboximetilcelulose, goma

carregena e goma xantana (PERES, 2018).

Os valores nutricionais de 40g (um pote) de Danoninho são compostos de 150mg de cálcio; 4,8g de

carboidratos; 0,8g de gorduras saturadas e 1,2g de gorduras totais; 2,5g de proteínas; 27mg de sódio; 40

calorias (kcal).

A receita do Petit, como a categoria é chamada, mudou desde sua criação. O produto é hoje menos

doce e tem a aparência menos rosada do que antes. Em uma década, a fórmula teve uma redução de mais

de 30% da quantidade de açúcares (atualmente, um potinho de 45g possui 6,48g desse ingrediente). Na

coloração a mudança se deu por causa do tipo de corante usado – de artificial para natural. O objetivo foi

tornar o produto mais saudável (VAZ, 2016).

Queijo petit suisse tipo “Danoninho” 
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O leite é a matéria-prima de todos os produtos da Danone e, por isso, boa parte de toda a estratégia

de controle, seleção e qualidade da empresa se concentra nele. A empresa tem regras mundiais que vão da

escolha de fornecedores e envase até a maneira de ordenhar as vacas e fazer o desnate. Em média, do

recebimento do leite ao envase leva-se 15 horas para a produção de um Danoninho, tempo parecido com o

gasto em outros produtos da marca Danone. Antes do carregamento, é realizado teste para verificar se o leite

fornecido está contaminado ou fora da temperatura ideal. De acordo com a empresa, o descarte é mínimo,

pois, a Danone divide os fornecedores por categorias de qualidade, e estes seguem regras de fornecimento

padronizadas mundialmente (VAZ, 2016).

No processo produtivo, o leite é transferido para grandes silos onde será feito o desnate. O local

funciona como uma grande batedeira de altíssima velocidade onde a gordura é separada do leite cru,

processo que leva cerca de duas horas. O leite já desnatado segue por outra tubulação que o leva até um

misturador. É ali que o leite encontra outros ingredientes da receita, como o pó de amido e as vitaminas. A

polpa de morango que dá gosto ao Danoninho também é acrescentada no processo de envase. Depois de

duas horas de mistura de ingredientes, a bebida passa mais cerca de uma hora sendo hidratada. Todo o

processo ocorre dentro das máquinas. O leite vai para a etapa de pasteurização, onde recebe um tratamento

térmico de cerca de 2 horas feito a 95 graus e em uma velocidade de batida de 25.000 litros por hora. A

finalidade é eliminar qualquer tipo de bactéria que ainda tenha ficado no produto (VAZ, 2016).

Nessa etapa, onde está o segredo de produção do Danoninho, o leite preparado recebe fermentos

específicos durante sete horas, sendo esses fermentos trazidos de fornecedor holandês da marca, com

fórmulas patenteadas, e que foram desenvolvidos especialmente para receitas da Danone. Após descanso de

mais sete horas, o produto ganha viscosidade e acidez características. Em seguida, o leite é encaminhado a

um liquidificador e será batido em velocidade lenta e constante. A mistura é encaminhada para refrigeração

em temperatura de 8 graus, o que interrompe a ação do fermento para que o produto atinja a medida

adequada de acidez e viscosidade (VAZ, 2016).

Do início ao fim da produção do Danoninho, mais de 300 testes são promovidos, sendo um deles o de

estresse, o qual consiste em amostra do iogurte é inserida em câmara durante três dias, a uma temperatura

de 30 graus, com o objetivo de induzir a uma contaminação. Caso isso não ocorra, o Petit está pronto para

degustação aleatória (feita pelos funcionários da empresa) (VAZ, 2016).

Um potinho de Danoninho tem prazo de validade de 40 dias em média, e por isso não pode ser

produzido em larga escala para estoque. A empresa faz um plano semanal do ritmo produtivo, de acordo com

pedidos de clientes (TABELAS NUTRICIONAIS – DANONE, S.D.)

Principais produtores e consumidores
Não foram encontradas informações tanto em relação aos principais produtores quanto ao consumo.

Existem poucas publicações sobre o assunto.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Leite tipo A 4 xíc de chá 1000

Vinagre 2 col de sopa 0,030

Morango 3 xic de chá 0,600

Açúcar 2/3 xíc de chá 0,100

Água 1 xíc de chá 0,250

Receita artesanal
Na receita artesanal utilizamos apenas ingredientes básicos, como leite talhado com vinagre e

morango com açúcar que foram transformados em uma geleia. A receita rende aproximadamente 400

gramas.
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Modo de preparo

Higienize e corte os morangos em pedaços pequenos, disponha em uma panela junto com o açúcar e a

água e cozinhe, mexendo sempre, por aproximadamente 10 minutos em fogo baixo ou até o morango

desmanchar (geleia). Enquanto isso, aqueça o leite até atingir a temperatura de 35ºC. Desligue o fogo e

acrescente o vinagre e deixe descansar por 10 minutos. Coe o coalho e reserve 100 ml do soro. Bata no

liquidificador o coalho com a geleia, ambos quentes. Se ficar muito firme, junte aos poucos, o soro

reservado. A textura deve ser cremosa, sem pedaços. Leve para gelar por pelo menos 6 horas.

Durabilidade: 7 dias sob refrigeração.

Utilização como componente em uma receita
Medalhão de filet mignon ao molho de Danoninho – 2 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Filé mignon 2 unid 0,500

Sal 1 col de chá 0,002

Pimenta do reino preta 1/2 col de chá 0,001

Danoninho 1/2 xíc de chá 0,080

Vinho tinto seco 6 col de sopa 0,060

Morango 6 unid 0,120

Vinagre balsâmico 6 col de sopa 0,060

Açúcar 1 col de sopa 0,020

Cebola 1/2 unid 0,050

Azeite 2 col de sopa 0,030

Batata Monalisa 2 unid 0,300

Óleo de soja 1 xíc de chá 0,150

Modo de preparo

Molho: em uma panela coloque os morangos higienizados e picados e adicione o vinagre balsâmico e o

açúcar. Cozinhe por 5 minutos até o morango desmanchar e o líquido reduzir pela metade. Transfira a

mistura para um liquidificador, junte o danoninho e bata até ficar liso. Reserve.

Aqueça o azeite na mesma frigideira e acrescente a cebola picada em cubinhos, deixe suar até ficar

transparente, acrescente o vinho e deixe ferver. Acrescente a mistura batida. Tempere com sal e pimenta

do reino e cozinhe por aproximadamente 5 minutos em fogo baixo, mexendo sempre. Reserve.

Filé: em uma frigideira sele os medalhões de todos os lados com o azeite, o sal e a pimenta moída na hora.

Batata: higienize e corte finamente (chips) a batata com a casca. Frite em óleo a 160ºC até dourar

levemente. Escorra em um escorredor de massa e tempere com sal.
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Origem
De acordo com Montanarini (2019), os primeiros produtos de soja fermentados, surgiram na China na

dinastia Han (de 202 a.C a 220 d.C). Segundo descobertas arqueológicas, em um sepulcro de uma mulher

falecida nos idos de 168 a.C., foram encontradas receitas, uma lista de condimentos contendo soja integral

fermentada e um tipo de pasta de soja fermentada (Jiang). O Jiang precede os atuais missô e molho de soja,

composto por soja cozida no vapor, misturada com vinho de arroz e sal. Essa pasta fermentada era utilizada

para temperar e condimentar.

Seu preparo é bem similar ao do Jiang, acrescido de koji (pasta de arroz cozido, inoculado com o

fungo (Aspergilus oryzae), cereais (trigo ou cevada) grãos de soja cozido e sal (MONTANARINI, 2009, p. 56).

O shoyu japonês desenvolveu-se de um missô denominado kinzanzi, em homenagem ao templo Zen

budista chinês onde foi desenvolvido, no século XVIII, descobriu-se que o líquido extraído do missô produzia

um condimento excelente chamado tamari. A partir daí, começou a ser produzido comercialmente e seu uso

se disseminou no período Edo (1660-1887), passando a ser associado ao alimento, mas representativo da

culinária japonesa: o sushi (MONTANARINI, 2009).

Produção em escala industrial
A tecnologia de fermentação do molho de soja, como de outras fermentações tradicionais, era

primeiramente uma arte familiar guardada a sete chaves, atualmente os importantes passos não são mais

segredo, mas os delicados e importantes pormenores são ainda informações confidenciais. Estudos químicos

começaram a completar métodos sensoriais no período de 1867 a 1912. Além disso, autoclaves e prensas

hidráulicas entraram em uso na sua fabricação (AQUARONE et al., 2001).

Segundo informações da empresa mais tradicional na produção do molho shoyu, as características

singulares do molho feito pelo processo de fermentação natural, resultam principalmente da proteína contida

na soja. Os carboidratos contigo no trigo são responsáveis pelo aroma requintado e o sabor adocicado. A

salmoura controla o crescimento das bactérias durante o processo de fermentação, evita a deterioração

agindo como conservante, além de conceder o sabor salgado do shoyu (KIKKOMAN, S.D.).

Na produção em escala industrial, os grãos de soja são mergulhados em água, em seguida são

cozidos no vapor em altas temperaturas. O trigo é torrado e moído em um cilindro, o Aspergilus é misturado à

soja e o trigo, a essa mistura se dá o nome de moromi. Em seguida é transferido para uma instalação

especial que possui um ambiente favorável para o desenvolvimento da fermentação. Após três dias o moromi

é misturado com a salmoura e transferido para um tanque para maturação. Esse processo costuma levar

vários meses, e ocorrem várias alterações devido a ação dos microrganismos, incluindo fermentação láctica e

alcoólica que desenvolvem as principais características sensoriais do molho (KIKKOMAN, S.D.).

Na etapa final, o moromi é prensado, derramado em tecidos que possui três dobras com múltiplas

camadas, é pressionado de forma mecânica, lenta e constante por mais de dez horas. O processo jamais

deve ser acelerado para possibilitar a produção de um molho shoyu totalmente translúcido. Por último passa

por inspeções de qualidade e em seguida é aquecido e embalado automaticamente dentro de contêineres

(KIKKOMAN, S.D.).

Shoyu
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O molho de soja ácido hidrolisado é refinado por sedimentação, tratado com carvão ativo, filtrado

para remoção de substâncias indesejáveis e mantido a vácuo para a remoção de substâncias voláteis, que

não são de interesse, esse possui aroma e sabor menos atrativo devido a falta de substâncias aromáticas

como estéreis, alcoóis e compostos carbonílicos que são derivados da fermentação (ROSA et. al, 2009).

Devido a isso, são empregados diferentes substâncias a fim de se obter um molho mais próximo do

original. As indústrias adicionam grande quantidade de sódio, açúcares, corante caramelo (INS 150B),

realçador glutamato monossódico (INS 621), conservantes, corantes, acidulantes e ácido cítrico. Esses

aditivos estão relacionados ao surgimento de alergia em crianças, são potencialmente cancerígenos,

precursores de doença de Parkinson, Doença de Alzheimer, além de influenciarem na resistência da insulina,

e desenvolvimento de hipertensão (CONTE, 2016).

Principais produtores e consumo
O molho shoyu japonês já era exportado no século XVII, no entanto foi somente após a segunda

guerra mundial que os negócios se expandiram no exterior de forma significativa (KIKKOMAN, S.D.).

O molho de soja é usado como flavorizante em muitos países orientais tradicionais, como Japão,

Coreia, Singapura, China, Tailândia, Filipinas, Indonésia e Malásia, para substituir o sal, além de melhorar o

sabor e coloração das carnes, frutos do mar e vegetais. Atualmente também é produzido na Inglaterra e

Estados Unidos. Os países orientais são os maiores produtores do molho de soja, sendo o Japão

considerado o líder em termos de números de produtores, consumo e utilização da mais avançada tecnologia

(AQUARONE et al, 2001).

No Japão mais de 4000 mil produtores de molho de soja, produzem 1,200 milhões litros por ano, o

produto recebe denominações geográficas e apresenta diversas versões conforme a matéria prima usada e o

sabor (AQUARONE et al.,2001).

No Brasil, é comum encontrar pratos preparados com molho shoyu em todas as regiões, o tempero

líquido passou de apenas um complemento de pratos japoneses, como sushi e sashimi, para ingrediente das

mais variadas receitas. Na região Norte por exemplo, é comum ser utilizado no preparo de peixes de água

doce (J1DIÁRIO, 2021).

No Brasil, o shoyu é produzido a base de milho e não de soja. A conclusão é de um grupo de

pesquisadores do Centro de energia nuclear na agricultura e da escola superior de agricultura Luiz de

Queiroz (ESALQ), ambos da USP, foram analisadas 70 amostras de marcas comercializadas no país, em

média as amostras tinham menos de 20% de soja em sua composição. “O que a indústria oferece ao

consumidor não é shoyu propriamente dito, e sim um molho escuro e salgado, elaborado a partir de milho,

que deveria ter outro nome,” destaca a bióloga Maristela Moraes, uma das coordenadoras do grupo

(ANDRADE, 2018).

Receita artesanal
Para o preparo do shoyu, optamos pelos grãos de soja e trigo orgânicos, pelo fato de serem isentos

de fertilizantes químicos e agrotóxicos. A soja além de oferecer um alto valor proteico, possui diversos

benefícios a saúde, como redução do colesterol, manutenção da saúde óssea e equilíbrio intestinal. O trigo é

um cereal rico em fibras solúveis, proteínas, ferro e ajuda a baixar os níveis de açúcar e colesterol no sangue.

De início, inoculamos uma porção de koji em arroz cozido e morno, misturamos bem, cobrimos com

pano limpo e deixamos em lugar quente. Depois de alguns diais, desprendeu-se um aroma característico de

fermentação. O prazo para o koji ficar pronto vai depender do calor ofertado, costuma ser em torno de dois a

três dias.
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Torramos o trigo, trituramos e reservamos. Cozinhamos a soja deixada de molho na véspera,

esmagada grosseiramente. Juntamos o trigo, a soja e o koji, e colocamos em formas largas e espalhamos em

camadas finas para evitar a alta temperatura da fermentação. Cobrimos com um tecido, em algumas horas

iniciou a fermentação, monitoramos a temperatura, pois não pode ficar acima de 45°C. Se a temperatura subir

demais, basta revirar que ela abaixa. Aguardamos de dois a três dias, ele ficou com coloração branca

amarelada e aveludado. Depois dessa etapa, recebeu a salmoura, despejamos em recipientes de boca larga,

e não tampamos hermeticamente, pois há fermentação, e o recipiente pode estufar a ponto de explodir, então

melhor cobrir com um tecido e colocar um elástico na borda.

Agitamos diariamente durante uma semana. Depois, a agitação ocorreu a cada dois dias por dois

meses, após o 3° mês, poderá agitar uma vez por semana (período de maturação). Leva cerca de um ano

para ficar pronto.

O processo de filtração deve ser feito por gravidade, leva em torno de 2 dias, quando o líquido parar

de pingar, é hora de exercer pressão gradual e contínua para terminar o processo. Se preferir, poderá

pasteurizar para cessar a fermentação. A receita rende aproximadamente 3 litros.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Soja orgânica crua 5 xíc de chá 1000

Trigo orgânico 5 xíc de chá 0,500

Koji de arroz (fungo) 1 xíc de chá 0,150

Sal marinho 4 xíc de chá 0,500

Água 12 xíc de chá 3000

Modo preparo

Torre o trigo no forno a 180ºC por

aproximadamente 35 minutos, mexendo sempre.

Reserve. Deixe a soja de remolho em água por 24

horas. Cozinhe na pressão com água (ultrapasse

5 dedos) por 40 minutos, até ficar macia. Esfrie e

junte o trigo e o koji e espalhe em assadeiras

largas e em camadas finas para evitar a alta

temperatura da fermentação.

Cubra com tecido, após algumas horas iniciará a fermentação. Não deixe ultrapassar muito acima dos 45°C,

se esquentar, mexa bem para esfriar. Aguarde cerca de 2 a 3 dias. Vai ficar branco ou amarelado. Nesta

etapa, adicione o sal misturado com a água e disponha em recipientes de boca larga, também com um pano

e elástico na borda. Deixe descansar em local escuro e limpo. O tempo de maturação pode variar de 6 a 24

meses. Depois que adquirir cor e aroma característicos, coa e sirva. Se preferir, poderá pasteurizar para

cessar a fermentação. Basta levar ao fogo a 70°C, sem deixar levantar fervura por 20 minutos e leve para

gelar imediatamente até esfriar. Depois, armazene em potes tampados na geladeira por até 90 dias.
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Utilização como componente em uma receita
Sushi com avocado e camarão – 6 porções

Modo Preparo

Arroz: lavar bem o arroz até a água sair transparente.

Colocar o arroz numa panela, juntar o sake e a água,

levar a fervura, abaixar o fogo, colocar uma tampa.

Cozinhar por 10 minutos e desligar o fogo, aguardar

10 minutos antes de abrir a tampa.

Amasu: dissolver em uma panela o vinagre de arroz,

o açúcar, o sal e a água, aquecer sem ferver.

Despejar o amasu sobre o arroz e misturar com

movimentos rápidos e leves. Esse preparo agora é

chamado de shari.

Tarê: cozinhar os três ingredientes até a consistência

nappé (xaroposo).

Maionese picante: misturar a maionese, o vinagre de

arroz e a pimenta sriracha.

Recheio e montagem: branquear os aspargos, e

cortar o avocado em tiras. Limpar os camarões,

temperar com sal e empanar na metade da farinha de

trigo. Misturar a outra metade da farinha de trigo com

o amido de milho e a água. Passar os camarões

nessa mistura e fritar por imersão. Deixar escorrer o

excesso de óleo.

Montagem: em uma esteira de sushi (sudarê) colocar

uma alga nori e dispor 80 gramas do shari espalhado

na alga (utilize um pouco de água nos dedos para o

shari não grudar), polvilhar o gergelim, virar a nori ao

contrário, colocar dois camarões, as tiras de avocado,

um aspargo, um pouco da maionese, enrolar e fechar

a esteira. Apertar bem. Desenrolar, cobrir com

algumas fatias de avocado e apertar novamente com

um filme plástico e a esteira. Cortar em 10 fatias.

Repetir o processo com as outras algas. Dispor em

um prato e finalizar com riscos de maionese picante e

tarê.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Arroz

Arroz japonês 1 ¼ xíc de chá 0,250

Água 1 ¼ xíc de chá 0,275

Sake mirin 5 colheres de sopa 0,050

Amasu

Vinagre de arroz 5 colheres de sopa 0,050

Açúcar 2 colheres de sopa 0,045

Sal 1 colher de café 0,002

Água 1 ¼ xíc de chá 0,275

Tarê

Shoyu artesanal ½ xíc de chá 0,100

Açúcar de côco ½ xíc de chá 0,100

Sake mirin ½ xíc de chá 0,100

Maionese picante

Maionese 2 colheres de sopa 0,025

Sriracha 1 colher de chá 0,001

Vinagre de arroz 1 colher de sopa 0,010

Recheio e complementos

Camarão GG 12 unidades 0,600

Farinha de trigo 5 colheres de sopa 0,050

Amido de milho 1 colher de sopa 0,025

Água 10 colheres sopa 0,100

Sal 1 colher de chá 0,002

Óleo de soja 1 xíc de chá 0,150

Alga nori 6 folhas 0,040

Avocado (s/ casca e caroço) 3 unidades 0,600

Aspargos 6 unidades 0,120

Gergelim preto/branco 1 colher de sopa 0,002
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Origem
O mochi, também pronunciado como “moti” é uma comida tradicional japonesa consumida durante o

ano todo, entretanto é na celebração de final de ano que ela desempenha um importante papel nessa cultura,

sendo a comida mais importante historicamente e espiritualmente (SUZUKI, 1986).

A origem do mochi é vista com bastante incerteza no próprio Japão, já que existem aqueles que

defendem seu surgimento próximo ao começo do cultivo do arroz cerca de 300 a.C, mas o primeiro dado

histórico escrito foi no período Nara (710-794 d. C.) onde um conto citou a existência de um produto sagrado

feito de arroz, chamado mochi (ITOH, 2011).

O mochitsuki é uma tradição milenar passada de geração em geração pelos japoneses onde toda a

família se reúne para prepará-lo. A preparação do mochi consiste em cozinhar a vapor o arroz, e socar no

pilão, é nessa hora que a família ajuda e com a massa obtida faz-se bolinhos que são moldados ainda

quente. Tradicionalmente o mochi é apenas isso, uma massa de arroz (CASTRO, 2014).

O prato mais tradicional do ano novo japonês é o ozouni, um mochi na grelha com alguns outros

ingredientes que variam de região para região que transformam-se em um ensopado. Esse prato é

indispensável na tradição japonesa em todo dia 1º de janeiro, sendo visto como sinal de sorte. Além disso, o

mochi pode ser base para outras receitas como, sorvete de mochi tendo suas versões salgadas e doces

(CASTRO, 2014).

Produção em escala industrial
O mochi é um produto simples que pode levar apenas um ingrediente, mas para melhorar o seu

sabor, textura, cor e durabilidade, nas produções industriais são adicionados diversos produtos, que podem

variar de marca para marca. Os ingredientes do mochi Royal Family que é uma das maiores fabricantes do

produto, são: maltose, arroz glutinoso, açúcar, fosfato de hidroxipropil di-amido, margarina, sorbitol, água,

amido de arroz, celulose microcristalina, carragena, leite desnatado em pó, sabor artificial (pode variar

conforme o sabor do mochi), albumina do ovo em pó, ovo em pó, corantes e óleo de palma.

Na produção em larga escala, é utilizado um maquinário especializado em mochis que bate a massa

em um ambiente com temperatura controlada, e depois solta a massa em pequenos pedaços arredondados

igual os mochis feitos de forma tradicional (KONAMORI; RONCHETTI, 2018).

Principais produtores e consumo
Não foram encontradas muitas informações tanto em relação aos principais produtores quanto ao

consumo, existem poucas publicações sobre o mochi, e aquelas que existem são relacionadas ao consumo

no Japão e em qual época do ano ele é mais consumido.

Apesar da carência de informações nas pesquisas realizadas, acredita-se que apesar do mochi ter se

popularizado em diversos países, como o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, e entre outros, seus maiores

consumidores são os próximos da sua própria origem, Japão, China e Taiwan, especificamente durante a

comemoração do ano novo, tanto o ocidental quanto o ano novo chinês. Por fim, acredita-se que o próprio

Mochi
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Japão seja o maior consumidor do produto, tendo em 2021 o per capita no volume de compras (em

gramatura) de 725 (STATISTA, 2022). Assim como em número de consumidores, estes mesmos países da

Ásia são também os maiores produtores de mochi e seus derivados (sorvete, bala, creme etc)

(CHUANG;YEH, 2006).

Receita artesanal
O mochi é um produto que pode ser tanto doce quanto salgado, nós optamos por adicionar açúcar

para produzir um mochi doce. Com a união do açúcar e farinha de arroz glutinoso é adicionado água para

ligar a massa. É necessário cobrir com um plástico filme e levar ao microondas por dois minutos três vezes,

mexendo nas pausas para misturar a massa e obter a textura desejada. Após esta etapa, é preciso cobrir

uma superfície higienizada com amido de milho para poder abrir a massa de forma em que a mesma não

grude ou desmanche. Com o local polvilhado a massa é aberta com a ajuda de um rolo e mais um pouco de

amido de milho sobre o mochi, e cortada em discos com um aro.

O mochi sem recheio segue os mesmos passos da receita, mas ao invés de abrir a massa, é apenas

necessário bater o mochi em um local polvilhado até atingir a textura desejada, e tirar pedaços redondos. A

receita rende 12 porções.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Farinha de arroz glutinoso 2 (chá) xícaras 0,300

Açúcar 3 (col. sopa) colher 0,060

Água 2 (chá) xícaras 0,450

Modo Preparo

Misture a farinha de arroz glutinoso e o açúcar em uma

tigela. Em seguida adicione a água e mexa bem, coloque

em uma panela e leve ao fogo médio, mexa sem parar até

que a massa fique firme e grude na espátula. Coloque a

massa numa bancada e divida em 12 porções. Enrole e

passe em um pouco de farinha de arroz.

Utilização como componente em uma receita
Mochi recheado com sorvete de morango – 6 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Sorvete de morango

Leite integral 3 e 1/2 xíc chá 0,870

Creme de leite fresco 3/4 xíc chá 0,180

Açúcar 1 e 3/4 xíc chá 0,300

Gema pasteurizada 1/2 xíc chá 0,120

Purê de morango

Morangos 3 xíc chá 0,600

Açúcar 1 col copa 0,020

Vinagre balsâmico 1 col sopa 0,020

Calda de morango

Morango 3 xíc chá 0,600

Açúcar 1/2 xíc chá 0,150

Base Mochi 1 receita 0,810
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Modo de preparo

Para o purê de morango: amasse os morangos com o açúcar e o balsâmico e deixe descansar por 1 hora.

Cozinhe e bata no liquidificador. Reserve.

Sorvete: em uma panela, leve o leite e o creme de leite ao fogo até levantar fervura. Na batedeira, bata as

gemas com o açúcar até a mistura ficar esbranquiçada. Derrame cuidadosamente a mistura quente sobre as

gemas e mexa bem. Leve ao fogo brando para cozinhar por 15 minutos, mexendo sempre. Retire do fogo e

resfrie em banho-maria invertido (de gelo). Adicione o purê de morango e resfrie por 12 horas. Bata na

batedeira com o globo por 15 minutos, leve ao congelador novamente, deixe por 6 horas, retire e bata

novamente na batedeira e retorne ao congelador. Deixe por 6 horas.

Calda de morango: cozinhe o morango amassado com o açúcar por aproximadamente 15 minutos em fogo

baixo, mexendo sempre. Reserve na geladeira.

Montagem: coloque a massa do mochi numa bancada e divida em 12 porções, abra com a ajuda de um rolo

até ficar bem fina. Coloque pequenas bolas de sorvete no centro, dobre as laterais e aperte as pontas para

fechar. Coloque virado para baixo e deixe no freezer por aproximadamente 6 horas. Sirva com a calda de

morango.
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Origem
O Ketchup, como conhecemos atualmente, teve como país de origem os Estados Unidos da América

em 1812. Esse molho saboroso, que combina com quase tudo que se pode comer, de diversos aromas,

salgados, doces, picantes, aromáticos e umami (em japonês significa delicioso) que muitos conhecem como o

quinto sabor, têm para todo gosto. Entretanto, se fosse para consumirmos esse molho como ele era no

passado, em sua origem, seria improvável seu consumo no mundo atual devido a matéria prima base e ao

paladar evoluído da civilização (BERTOLINO, 2018; BATTAGLIA, S.D.).

Sabe-se que na origem a base desse produto não era o tomate, e tão pouco tinha relação com os

Estados Unidos da América. Segundo historiadores, existem registros da sua origem primária de 300 anos

a.C. e tratava-se de um molho feito como peixe fermentado ao sol, carne e vísceras deste ser aquático, tendo

sua origem no sul da China. Entre os romanos mais abastados era conhecido como “garum”, que mais tarde

foi levado para a Malásia, onde se popularizou. Já por volta de 1700, caiu no gosto dos ingleses por ser de

fácil transporte e armazenamento para longas e duradouras viagens de navios, que era o principal transporte

da época (BERTOLINO, 2018; BATTAGLIA, S.D.; FRUTOS DA TERRA, S.D.)

Uma das primeiras receitas com tomate aparece em 1804, com a publicação de “Tomato Sauce” no

livro de Alexander Hunter. Essa receita ficou famosa nos Estados Unidos, pois foi ela que o empresário

americano Henry J. Heinz usou para criar o “Tomato Catsup”. No início do século 20, a receita foi modificada

para retirar os aditivos prejudiciais à saúde. Enfim, por volta de 1812, foi registrada a primeira receita feita de

Ketchup realizada por James Mease da Filadélfia (BERTOLINO, 2018; BATTAGLIA, S.D.).

Produção em escala industrial
Nos dias atuais, os principais componentes de um bom ketchup é o tomate, vinagre, açúcar, o sal,

aromatizantes e o tempo de cozimento, porém muitas marcas de origem ultraprocessada, utilizam

conservantes, corantes e aromatizantes artificiais, e não representam uma qualidade saudável para o

consumo humano.

Principais produtores e consumo
Em primeiro lugar está os EUA na produção e consumo de concentrado de tomate, liderado pelo

estado da Califórnia, maior produtor de tomates. Em segundo, está a China, porém os orientais, conforme

descreve Jean Baptiste Malet em seu livro “O Império do Ouro Vermelho”, no qual ele fez uma investigação

em campo e descobriu que a China é a maior produtora mundial de extrato de tomate do mundo e que países

como Itália e Estados Unidos são seus maiores clientes, ou seja, empresas importam em grandes

quantidades de barris contendo um super extrato de tomate e depois fazem a diluição conforme a

necessidade de mercado e consumo dos seus produtos finais. Nesse relato, ele cita a relação sombria das

máfias italianas com o governo chinês em relação ao comércio. Porém, ambos produzem o tomate industrial

que possui menos água, os pés são baixos para facilitar a colheita e são menores no tamanho e possuem

mais viscosidade e assim, tem menos gastos com energia em sua produção para transformá-los no produto

final (MALLET, 2017).

Ketchup
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Um levantamento feito em 2020 abordou pessoas entre 18 a 55 anos pertencentes a todas as classes

econômicas e de todas as regiões, e revela que salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados foram os

produtos campeões de consumo em comparação com o levantamento realizado em 2019, subindo de 30%

para 35% a proporção de pessoas que os consomem. O segundo lugar no ranking ficou para margarina,

maionese, ketchup ou outros molhos industrializado, cujo consumo subiu de 50% para 54% em 2020, isso no

Brasil. A pandemia teve uma forte contribuição devido ao cerceamento das pessoas (SOUZA, 2020).

Receita artesanal
Na receita artesanal, utilizamos apenas ingredientes frescos e o mais natural possível. Assamos os

tomates com sal e temperamos com tomilho, alho, vinagre, açúcar e sal. A receita rende aproximadamente

500 gramas.

Ingredientes Medida Caseira Kg

Tomates bem maduros 14 unidades 1400

Alho 4 dentes 0,022

Sal 1 colher de chá 0,010

Tomilho 2 ramos 0,008

Vinagre de vinho tinto 1/5 de xic de chá 0,050

Açúcar demerara 1 colher de sopa 0,030

Água 1/5 de xic de chá 0,050

Modo de Preparo

Higienizar e cortar os tomates ao meio. Colocar os tomates em um assadeira e espalhar o sal, o alho cortado

em lâminas e as folhas do tomilho para aromatizar. Levar ao forno pré aquecido a 150ºC por 1h30m,

aproximadamente. Em um liquidificador ou processador bata os tomates assados (exceto o alho e os ramos

de tomilho) com o açúcar, o vinagre e a água. Corrija o sal até atingir o sabor esperado.

Utilização como componente em uma receita
Costela suína ao  molho agridoce com purê de banana da terra – 4 porções

Ingredientes Medida Caseira Kg

Costela

Costela suína 1 peça 1500

Alho em pó 1 colher de chá 0,005

Tomilho 1 colher de chá 0,002

Pimenta calabresa 1 colher de chá 0,002

Grão de mostarda 1 colher de sopa 0,005

Páprica defumada 1 colher de chá 0,003

Páprica picante 1 colher de chá 0,003

Orégano 1 colher de chá 0,003

Sal 1 colher de chá 0,007

Pimenta do reino 1/3 colher de chá 0,001

Cebola em pó 1 colher de chá 0,005

Óleo vegetal 2 colheres de sopa 0,030



Molho agridoce

Ketchup artesanal 1 xíc de chá 0,200

Suco de laranja 1 xíc de chá 0,200

Vinagre branco 5 col de sopa 0,050

Sal 1 pitada 0,001

Açúcar cristal 2 col de sopa 0,025

Páprica doce 1 pitada 0,001

Purê de banana da terra

Banana da terra 5 unid 0,500

Suco de limão 1 unid 0,060

Cebola 1 unid 0,160

Sal 1 col de chá 0,020

Manteiga sem sal 1 colher de sopa 0,030

Água 2 xícaras de chá 0,450

Modo de preparo

Costela: aquecer o forno a 200ºC.Temperar a costela

com todos os ingredientes, misturando e massageando

a carne para aderir os temperos secos. Em uma

frigideira bem quente, selar a carne com o óleo até

formar uma crosta dourada. Disponha a carne em uma

assadeira e adicione 1 litro de água. Tampe a assadeira

com papel alumínio. Deixe assar por 2 horas ou até a

carne amaciar.

Molho: em uma panela coloque o suco de laranja, o

ketchup, o vinagre e o açúcar e cozinhe por 15 minutos

em fogo baixo, sempre mexendo, faltando 2 minutos

acrescente a páprica e o sal. Desligue o fogo e reserve.

Purê: descascar e cortar as bananas em rodelas

pequenas, deixá-las marinando no suco de limão em

uma tigela por 15 minutos. Em uma panela em fogo

baixo, derreta a manteiga e refogue a cebola picada em

cubinhos, adicione a banana com o caldo do limão e

misture bem, acrescente o sal e refogue por 2 minutos.

Acrescente a água, tampe e deixe cozinhar por

aproximadamente cinco minutos ou até a banana

amolecer. Escorra e reserva a água da cocção. Bata as

bananas em um mixer ou processador e vá adicionando

a água reservada para ajustar a textura desejada.
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Origem
A barra de cereal é um alimento de fácil transporte e boa durabilidade, com diversas formas de

preparar, tanto artesanal ou mesmo em escala industrial, porém na indústria, recebe aditivos que

descaracteriza sua qualidade saudável e passa a ser ultraprocessada. Seus antecessores foram a Muesli que

surgiu como uma experiência alimentar em clínica de tratamento humano na Suíça, desenvolvida por volta de

1900 pelo médico suíço Maximilian Bircher-Benner para os doentes no seu hospital e a Granula/Granola pelo

médico James Caleb Jackson, que mais tarde teve uma briga judicial por patente em 1878 com o Dr. John

Harvey Kellogg e que hoje conhecemos a marca com forte liderança de mercado de nome Kellogg´s
(FERNANDES, 2022).

A barra de cereal é um produto embalado, seco, porém com o passar dos anos, houve melhorias no

preparo, como a adição de cereais e castanhas com diversos tipos e sabores, mantendo o seu objetivo de ser

um alimento prático ao consumo humano. É um ótimo repositor de energia corporal, sendo muito usado

durante ou após atividades físicas desempenhadas por atletas ou não. As barras de cereais ficaram famosas

graças aos Estados Unidos da América no início da década de 80, porém, a versão mais doce, como

conhecemos hoje, veio um pouco depois.

Produção em escala industrial
Na indústria, algumas marcas incluem substâncias não benéficas a saúde humana, porém trazem

sabor e um marketing forte de que é um produto de compensação alimentar e com indicação para praticante

de esporte. A barra é emulsificada com líquido base pastoso e misturado com os ingredientes secos e vai

para uma máquina que prensa e libera sobre uma esteira que leva para as guilhotinas que fazem o corte.

Depois é embalada, e segue para pesagem e controle de qualidade para na sequência, estoque e distribuição

(EMBRAPA, 2007).

Principais produtores e consumo
Os principais produtores e consumidores são: América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México);

Europa (Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Rússia); Asia-Pacifico (China, Japão, Índia e

Austrália); América do Sul (Brasil e Argentina); Médio Oriente e África (África do Sul e Emirados Árabes

Unidos) (MORDOR INTELLIGENCE, 2022).

No Brasil, o produto é de fácil acesso em supermercados e demais setores alimentícios, porém, a

grande maioria das marcas, produzem de maneira ultraprocessada, isto é, com muitos aditivos químicos e

com isso não há uma garantia saudável ao organismo.

Acredita-se que o público norte americano seja o maior consumidor deste produto, bem como, da sua

produção. No Brasil, não se tem um índice confiável quanto ao consumo per capita por ser um mercado

silencioso, diferente de outros produtos de consumo básico como arroz, trigo, soja, milho e carnes.

Barra de cereal
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Ingredientes Kg

1ª etapa (granola)

Óleo de coco 0,015

Mel 0,160

Aveia grossa 0,245

Aveia média 0,105

Amêndoa crua 0,080

Gérmen de trigo 0,025

Farelo de trigo 0,060

Coco fresco ralado 0,050

Semente de abóbora 0,080

2ª etapa (barra)

Óleo de coco 0,015

Mel 0,160

Pasta de amendoim 0,100

Leite em pó 0,070

Baunilha extrato 0,008

Canela em pó 0,005

Óleo de coco 0,030

Açúcar mascavo 0,200

Tâmaras sem caroço 0,060

Cranberry 0,130

Nozes 0,050

Receita artesanal
Para a receita artesanal, utilizamos os ingredientes mais naturais possíveis, como aveia, amêndoa,

gérmen e farelo de trigo, coco fresco, mel, nozes, sementes de abóbora, frutas secas, entre outros. O maior

desafio foi atingir o ponto desejado, mas após vários testes realizados, conseguimos encontrar a proporção

ideal para garantir a junção dos ingredientes, flexibilidade e sabor, portanto, não indicaremos a medida

caseira (xícaras, colheres etc), pois é imprescindível a utilização de uma balança. A receita rende

aproximadamente 50 barrinhas de 30 gramas.

Modo de preparo

1ª etapa (granola): misturar o óleo de coco com o mel, levando ao

fogo até dissolver. Não ferver. Reservar. Em uma tigela misturar o

restante dos ingredientes e adicionar a mistura reservada. Mexer

bem com as mãos para incorporar.

Dispor em uma forma untada com óleo de coco e espalhar bem,

assar por aproximadamente 35 minutos a 180ºC, mexendo a cada 5

minutos até secar. Cuidado para não queimar.

2ª Etapa (barra): misturar a pasta de amendoim, o açúcar mascavo,

o óleo de coco e o mel, levando ao fogo até dissolver. Não ferver.

Adicionar o leite em pó, a canela e cozinhar em fogo baixo por mais

5 minutos até formar uma pasta viscosa. Retirar do fogo e adicionar

o extrato de baunilha.

Acrescentar a granola, juntar as nozes e as tâmaras picadas e o

cranberry e mexer com uma espátula ou as mãos até incorporar.

Dispor em uma assadeira retangular (untada com óleo de coco) e

apertar bem com a ajuda de uma espátula ou mãos (prensar).

Precisa ficar com uma altura de aproximadamente 2 cm.

Fazer a marcação superficial dos cortes do tamanho desejado e

levar para a geladeira por 30 minutos. Terminar os cortes e servir.

Durabilidade: 15 dias sob refrigeração.
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Utilização como componente em uma receita
Cheesecake com barra de cereal – 12 porções

Ingredientes: Kg

Base da torta de chocolate com cereal

Barra de cereal (pronta) 0,100

Manteiga sem sal 0,060

Açúcar demerara 0,060

Ovos 0,100

Chocolate em pó 50% 0,060

Recheio de chocolate

Chocolate amargo 0,100

Cream cheese 0,100

Açúcar demerara 0,020

Café solúvel 0,005

Água mineral 0,020

Gelatina em pó s/ sabor 0,005

Creme de leite fresco 0,150

Chantilly de café

Creme de leite fresco 0,200

Açúcar demerara 0,020

Café solúvel 0,005

Finalização / decoração

Barra de cereal 0,050

Chocolate meio amargo 0,050

Modo de preparo

Base da torta: pré-aqueça o forno a 180°C. Na batedeira com o

batedor raquete, coloque a barra de cereal picada, acrescente a

manteiga, o açúcar demerara e bata até virar um creme. Adicione os

ovos um a um, batendo bem a cada adição. Junte o chocolate em pó

e misture bem até ficar homogêneo. Unte com manteiga e farinha de

trigo uma assadeira redonda (20cm×8cm) com fundo removível.

Asse em forno 180ºC por aproximadamente 20 minutos. Reserve.

Recheio de chocolate: derreta o chocolate e reserve. Na batedeira com o batedor raquete, bata o cream cheese,

o açúcar e o chocolate derretido. Adicione café solúvel dissolvido nos 20 ml de água quente e bata até

incorporar. Hidrate a gelatina em 25 ml de água e derreta por 10 segundos no microondas. Adicione no recheio

e bata até misturar. Reserve. Bata o creme de leite fresco bem gelado na batedeira com o batedor globo até

ficar em picos médios. Misture delicadamente no recheio com uma espátula e adicione na base já assada e fria.

Leve para gelar por 2 horas ou até firmar.

Chantilly de café: na batedeira com o batedor globo, bata todos os ingredientes até formar picos firmes. Decore

a borda da torta.

Finalização/decoração: decore com a barra de cereal triturada e as raspas de chocolate.

https://www.bibliotecaagptea.org.br/administracao/agroindustria/livros/BARRA%20DE%20CEREAL%20DE%20CAJU.pdf
https://blogdescalada.com/a-historia-das-barra-de-cereais/
https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/cereal-bar-market#faqs
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Origem
As linguiças se originaram com a necessidade de conservação das caças, em momentos onde não

havia a possibilidade de consumir imediatamente as carnes frescas. O nome linguiça calabresa deriva da

região localizada ao sul da Itália, Calábria. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, a calabresa tem

origem brasileira, isso se deve pela influência da imigração italiana em São Paulo entre os anos de 1876 e

1920 (LOPES, 2018).

Os italianos, criavam porcos e outros animais no quintal de suas casas, prática que é bastante

comum em todo o sul da Itália. As famílias, compravam os porcos no verão europeu, o engordavam e ao final

do ano, abatiam, saboreando assim as carnes mais nobres nas festas de fim de ano e produziam alguns

embutidos para o consumo durante o inverno europeu (LOPES, 2018).

Ao aportarem no Brasil, os italianos não encontraram os ingredientes originais de sua cozinha, e

tiveram que adaptar as receitas vindas de sua terra natal. Estabelecidos mais precisamente no bairro

paulistano do Bixiga, os “calabreses”, começam então a comercialização da linguiça feita em casa no bairro.

Domenico Trozzi, era o dono do açougue “7 de setembro”, o primeiro açougue a elaborar a calabresa na

capital paulista. “Comecei a trabalhar com oito anos de idade no açougue do meu pai, quando tinha a altura

do balcão, e lembro de minha mãe e dona Peppina enchendo as linguiças”, contava Gijo. Ele herdou o

estabelecimento no final da década de 1940, mas com as exigências da Vigilância Sanitária parou de produzir

linguiça. Passou a encomendá-la do frigorífico Milano Biagio, na Vila Monumento, em São Paulo. Poderia ter

pedido a outro, pois há vários no Brasil que têm linguiça de qualidade – as marcas Aurora, Alegra, Sadia e

Seara, por exemplo –, apesar de alguns agregarem certa porcentagem de carne bovina e de ave (LOPES,

2018).

Produção em escala industrial
Nas fábricas, a produção da linguiça começa com a carne de porco que é selecionada e limpa, logo

após, a carne passa por um processo para ser moída completamente, e em outra máquina é feita a mistura

da carne de porco com outros ingredientes, como frango, temperos, corantes e conservantes. Depois dessa

mistura, as linguiças são embutidas. Na sequência, começa o processo de defumação, elas vão para uma

estufa e ficam dois dias a 55°C para o processo de cura, depois disso estão prontas e são embaladas.

Para ilustrar os seus ingredientes, foram analisados diversos rótulos do produto, destacam-se as

informações contidas na embalagem da marca Seara: carne suína, carne mecanicamente separada de

frango, gordura suína, sal, proteína de soja, açúcar, pimenta vermelha, aroma natural (fumaça) e aroma

idêntico ao natural (pimenta), estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor glutamato monossódico,

corantes: carmim de cochonila e caramelo IV, antioxidade eritorbato de sódio, conservantes: nitrito de sódio e

nitrato de sódio, espessantes: carragena e goma xantana, regulador de acidez citrato de sódio, acidulante

glucona-delta-lactona *(agrobacteriumhumefaciens, bacillusthu ringiensis, streptonyces viridochromogenes).

Principais produtores e consumo
O Brasil e a China são os responsáveis por 96% das exportações mundiais, a ABIPECS (Associação

Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carnes Suína) comemorou as vendas externas brasileiras

Linguiça calabresa
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que em 10 anos ampliaram suas exportações mundiais de 4% para 11%. No Brasil, o consumo de carne

suína era de 14,47 kg anual por pessoa e atualmente, o consumo já aumentou para 16,86 kg por pessoa. Um

índice aponta que a cada 100 compras no mercado, duas haviam carne suína. Outro fator que fez que o

consumo de carne suína aumentasse foi o cenário econômico da pandemia, tornado-se a opção

financeiramente mais interessante (ACSURS, 2021).

Receita artesanal
Para a receita artesanal da calabresa, optamos somente pela utilização da carne suína e de boa

qualidade, sem aditivos químicos e usando corantes naturais. Picamos o toucinho manualmente e limpamos

tirando o excesso de gordura. Moemos a copa lombo e o pernil num aro de 10mm e logo após, misturamos os

temperos como alho triturado, pimenta do reino, pimenta calabresa, sal, açúcar, erva doce e corante natural

carmim. Utilizamos a proteína de soja como um emulsificante da linguiça calabresa para não usarmos nada

de emulsificantes artificiais. Depois desse processo de mistura, deixamos descansar por 12 horas. Após,

embutimos a linguiça na tripa, amarramos e fizemos pequenos furos para liberar os sucos provenientes das

carnes. Defumamos com lenha em torno de 7 a 9 horas com a temperatura controlada, sempre abastecendo

a lenha de 30 em 30 minutos. A receita rende aproximadamente 14 unidades.

Ingredientes Kg

Copa lombo 2350

Pernil 0,400

Toucinho 0,270

Sal 0,086

Açúcar mascavo 0,030

Proteína de soja 0,030

Pimenta calabresa 0,038

Corante carmim 0,018

Alho triturado 0,025

Sementes de erva doce 0,020

Água 0,250

Tripa suína 0,035

Pimenta do reino 0,012

Modo de preparo

Cortar a copa lombo e o pernil em cubos pequenos e retirar o excesso de gordura e membranas. Cortar o

toucinho em cubos pequenos. Passar as carnes por um moedor no disco de 10 mm. Reservar em uma

travessa. Temperar com sal, pimenta calabresa, alho triturado e pimenta do reino e misturar as sementes de

erva doce, proteína de soja, açúcar mascavo e o corante carmim. Mexer bem e deixar descansando tampado

por 12 horas na geladeira.

Lavar bem a tripa de porco e “temperar” com sal, quando a massa estiver descansada encher a tripa com a

carne, amarrar com barbante os dois lados e fazer furos minúsculos. Levar para defumar com lenha de árvore

frutífera e manter o calor do defumador entre 72ºC e 75°C. Deixar entre 7 a 9 horas, repondo a lenha a cada

30 minutos.
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Referências da pesquisa
ACSURS – Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Carne suina: Consumo no brasil

cresce e atinge 16,86 kg/habitante – ABCS. ACSURS, Rio Grande do Sul, 19 mar. 2021. Disponível em:

https://acsurs.com.br/noticia/carne-suina-consumo-no-brasil-cresce-e-atinge-1686-kg-habitante-abcs/ Acesso

em: 15 out. 2022.

LOPES, J. A. D. A calabresa é nossa: A linguiça que os imigrantes do sul da Itália adaptaram no Brasil e virou

preferência nacional, Veja Abril, São Paulo, 11 dez. 2018. Disponível em:

https://veja.abril.com.br/coluna/dias-lopes/a-calabresa-e-nossa/ Acesso em: 15 nov. 2022.

Utilização como componente em uma receita
Sanduíche de linguiça defumada com mozzarella de búfala, rúcula e abacaxi – 4 porções

Ingredientes Kg

Pão Italiano 4 unid.

Abacaxi descascado 0,400

Azeite de oliva 0,020

Mozzarella de búfala 0,200

Calabresa artesanal 4 unid

Rúcula 0,040

Maionese artesanal 0,050

Modo de preparo

Cortar o abacaxi em cubos médios e selar com um pouco de azeite

em uma frigideira antiaderente até dourar levemente. Reservar. Na

mesma frigideira dispor um pouco mais de azeite e selar as linguiças

fatiadas finamente em rodelas. Reservar. Na mesma frigideira selar

levemente o pão cortado ao meio. Espalhar a maionese no pão e

adicionar o abacaxi, a calabresa, a mozzarella cortada em fatias e a

rúcula higienizada. Dica de acompanhamento: chips de

mandioquinha e beterraba.

https://acsurs.com.br/noticia/carne-suina-consumo-no-brasil-cresce-e-atinge-1686-kg-habitante-abcs/
https://veja.abril.com.br/coluna/dias-lopes/a-calabresa-e-nossa/
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Origem
No final da 2ª guerra mundial, Pietro Ferrero (confeiteiro que tinha uma doceria na cidade de Alba, na

Itália) com dificuldades de encontrar chocolate para sua doceria, começou a testar receitas de um doce que

utilizasse menos chocolate, e testando, fez uma mistura de açúcar, avelã e cacau. Assim, em 1946 nasceu

um creme doce, no formato de um bloco, servido puro ou até mesmo com pães, chamado Gianjout. Ele era

vendido fracionado e enrolado em papel de seda. Era uma receita inspirada no Gianduitto, um chocolate

originário de Piemonte no norte da Itália que tinha uma mistura de chocolate e avelãs (NUTELLA, 2018).

O nome Gianjount veio por conta de um personagem famoso de carnaval naquela época, e fez muito

sucesso, caindo na graça dos habitantes de Alba. Por conta de sua embalagem de seda, o produto começou

a ser prejudicado pelo calor, assim derretendo facilmente. Então em 1951, foi feita uma alteração do seu

formato de barra para pasta, mudando também sua embalagem e seu nome, o chamando de Supercrema. O

doce, na textura de pasta e vendido em potes, ficou mais fácil de transportar e comercializar, e se popularizou

na Itália (NUTELLA, 2018).

Em 1964, o governo italiano proibiu que os produtos alimentícios tivessem nomes superlativos, então

Michelle Ferrero, filho de Pietro, alterou sua fórmula adicionando mais chocolate e manteiga de cacau. Assim,

nasceu a tão famosa Nutella (nut é nozes ou castanha em inglês e nociolla, avelã em italiano) (NUTELLA,

2018).

Produção em escala industrial
A produção da Nutella começa com a extração da avelã. Na fábrica a avelã passa por um processo

de seleção das melhores nozes e então são passadas por uma máquina onde são torradas e depois suas

cascas são retiradas. Em seguida, os grãos vão para um moinho para serem moídos e assim, passam para a

próxima etapa, e mais importante, que é a mistura dos ingredientes na máquina com um tipo de extrusão e

então adiciona-se o açúcar, o cacau, a avelã, o óleo de palma e os emulsificantes. Depois desse processo

chegando na textura e sabor da Nutella, o produto passa a ser colocado em suas embalagens.

Destacam-se os ingredientes contidos na embalagem: açúcar, óleo de palma (mais conhecido no

Brasil como azeite de dendê), avelã, leite em pó desnatado, cacau em pó, aromatizantes componentes do

leite, vanilina e emulsificantes como a lectina de soja.

Recentemente, pesquisadores do IRB Barcelona (Instituto de Pesquisa Biomédica de Barcelona)

conseguiram provar que uma molécula de gordura do óleo de palma chamado ácido palmítico, muda de

genoma do câncer e aumenta a probabilidade de o câncer se espalhar (FREUND, 2021). A autoridade

europeia de segurança alimentar EFSA, divulgou um estudo no qual indicava que o óleo de palma teria um

contaminante em sua composição, capaz de induzir ao câncer quando refinado a temperatura de 200°C
(GAZETA DO POVO, 2017).

Principais produtores e consumo
Com 70 anos de história, a empresa italiana Ferrero, se vangloria com cifras impressionantes:

abrange 1/3 do consumo mundial de avelãs e produz uma quantidade anual de Nutella equivalente ao

“arranha-céu” Empire State Building. Diariamente, saem da fábrica da Ferrero, em Alba, dois milhões de

potes de Nutella, e variam de 15g a 3kg. A fábrica tem o tamanho equivalente a 50 campos de futebol,

340.000 m2. Os estoques da fábrica chegam a ter até 100 milhões de avelãs por dia (PRESSE, 2016).

Creme de avelã tipo “Nutella”
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Com mais de 40 mil empregados, seus produtos são vendidos em 170 países. A Ferrero possui 31

fábricas no mundo, sendo uma delas no Brasil em Poços de Caldas. A fábrica mineira exporta para países

como Alemanha, Argentina, Canada, México, França, Equador, Rússia e Estados Unidos (FORBES, 2022).

Atualmente, o grupo fatura 12,7 bilhões de euros (cerca R$ 77 bilhões), mas por política, não divulga

o resultado em cada país. O Brasil é considerado como um país estratégico na venda do produto. O

responsável pelas operações comerciais da Ferrero do Brasil, Renato Zanoni, explicou que o país representa

hoje 70% do mercado latino americano e vem crescendo em um ritmo de 30% ao ano. "A Nutella foi um dos

principais vetores desse crescimento, e hoje está presente em 20% das casas brasileiras. Se tornou um

objeto de desejo” (CAUTI, 2022).

Receita artesanal
Para a receita do creme de avelã artesanal, utilizamos ingredientes simples para chegar na textura e

sabor mais próximo possível, sem o uso de emulsificantes e aditivos químicos, que são usados na versão

ultraprocessada. Foram utilizados ingredientes como avelã, açúcar, cacau, chocolate ao leite e outros,

deixando a receita mais saudável. A receita rende aproximadamente 380 gramas.

Ingredientes Kg

Avelã torrada 0,200

Chocolate ao leite 0,100

Açúcar de confeiteiro 0,070

Óleo de coco 0,002

Cacau em pó 0,005

Leite em pó 0,005

Modo de preparo

Triturar as avelãs torradas em mixer até soltar os óleos essenciais e virar uma pasta. Depois adicionar o

óleo de coco, o cacau em pó, o leite em pó, o chocolate ao leite derretido e o açúcar de confeiteiro de uma

vez. Bater por 5 minutos ou até incorporar e ficar homogêneo. Durabilidade: 15 dias sob refrigeração.

Utilização como componente em uma receita
Texturas de avelã – 4 porções

Ingredientes Kg

Manteiga 0,140

Açúcar 0,320

Farinha de trigo 0,060

Leite 0,160

Avelã 0,280

Creme de leite fresco 0,100

Chocolate meio amargo 0,200

Cacau em pó 0,012

Creme de avelã artesanal 0,080
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Modo de preparo

Base: em uma panela misturar a manteiga, a farinha e 100 gramas do açúcar, cozinhar em fogo baixo,

mexendo bem. Adicionar metade das avelãs trituradas grosseiramente. Misturar ainda em fogo baixo por

mais 1 minuto. Espalhar em uma forma untada porções pequenas e assar a 200°C até ficarem douradas.

Mousse de chocolate: bater o creme de leite fresco em ponto fouetté, adicionar o chocolate derretido

misturado com o cacau em pó. Apenas misturar com a espátula para manter as bolhas de ar. Deixar

refrigerar por 8 horas.

Crocante de avelã: em uma panela, adicionar a outra metade das avelãs inteiras com 220 gramas do açúcar

e derreter até caramelizar. Espalhar em uma assadeira untada com manteiga e deixar esfriar em temperatura

ambiente. Depois quebrar em pedaços ou triturar grosseiramente.

Montagem da sobremesa: em um prato, dispor a base, a mousse de chocolate, o creme de avelã e salpicar

o crocante de avelã.

https://exame.com/invest/mercados/brasil-estrategico-ferrer-crescimento/
https://forbes.com.br/forbesagro/2022/09/ferrero-prevecrescer-30-no-brasil-com-vendas-acima-do-mercado/?amp
https://www.dw.com/pt-br/azeite-de-dend%C3%AA-pode-potencializar-met%C3%A1stase-diz-pesquisa/a-59803861
https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/nutella-causa-cancer-veja-outros-produtos-com-o-oleo-de-palma/
https://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/06/nutella-original-hazelnut.html
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/dona-da-nutella-consome-1-em-cada-3-avelas-no-mundo.ghtml
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