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          INGREDIENTES

Bananinha e picanha na quantidade desejada, de acordo com
o número de pessoas a serem servidas
Uma cunha de queijo gorgonzola
Creme de leite fresco (nata)
Uma cebola pequena
Sal e pimenta a gosto     

        MODO DE FAZER

Bananinha e picanha ao molho gorgonzola
CArolinA AlmeidA

CArolinA AlmeidA

          INGREDIENTES

3 ovos cozidos
1 gema crua
3 dentes de alho
1 Sazón sabor frango
orégano a gosto
Azeite até atingir o ponto de maionese
1 copo de requeijão    

        MODO DE FAZER

Bata tudo até ficar em consistência de 
uma pasta.

Pão de alho

          INGREDIENTES

1 quilo de costela de gado estreita
1 cebola grande
2 dentes de alho
2 tomates
1,5 quilo de mandioca descascada
Sal e pimenta a gosto
extrato de tomate e molho shoyo
Tempero verde         

       
        MODO DE FAZER

Vaca Atolada
CArolinA AlmeidA

A bananinha e a picanha devem ser tem-
peradas a gosto para o churrasco, e assadas 
normalmente. Para o molho de gorgonzola, 
corte em pedaços cerca de 70% da cunha de 
queijo para não ficar muito forte o sabor (o 
que varia conforme o gosto de cada pessoa). 

Pique a cebola em pedaços pequenos, 
frite até ficar transparente e acescente a 
nata. deixe encorpar, mexendo e quando 
estiver com consistência pastosa, acrescente 
o gorgonzola. Ajuste o sal e a pimenta e está 
pronto para ser servido junto à carne assada.

na panela de ferro, coloque uma 
colher de sopa de banha ou azeite. 
Quando estiver quente, acrescente 
uma colher de chá de açúcar e deixe 
até ficar tostado, marronzinho, para 
dar cor à carne. Quando borbulhar, 
coloque a mesma quantidade de sal. 
Frite as costelas de gado, cortadas 
em pedaços, e acrescente a cebola 
e o alho. depois, junte o tomate e, 
aos poucos, vá temperando o cozi-
do. Quando tudo estiver bem frito, 
acrescente um pouco de água para 
ir amolecendo. 

*Para o preparo se tornar mais rápi-
do, a mandioca pode ser pré-cozida, 

depois se retira o talo e corta-se em 
pedaços. Também pode ser feito 
com a mandioca crua, mas demora 
muito mais tempo. Acrescente, por-
tanto, a mandioca na panela onde 
está cozinhando a carne e adicione 
mais água. Se ela estiver pré-cozida, 
leva cerca de meia hora para o prato 
ficar pronto.
experimente o sal e acrescente o 
extrato de tomate e umas gotinhas 
de shoyo, se gostar. No final, acres-
cente salsa picada.
Com a mandioca pré-cozida, o tem-
po total de preparo leva em torno 
de uma hora e, com essas medidas, 
rende para cinco pessoas.


