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  RÚSSIA 

 

Borsch  

 

Ingredientes: 

2 cenouras médias 

6 beterrabas médias descascadas 

1 talo de aipo 

Salsinha 

3 colheres de sopa de azeite  

2 l de água 

750 g de carne para sopa 

200 g de toucinho 

1 folha de louro 

1 lata de puré de tomate 

Sal e pimenta a gosto 

Sumo de 1 limão 
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1/2 chávena de creme de leite fresco 

Opcional: 2 chávenas de repolho ralado 

 

Preparação: 

Corte as 2 cenouras e 4 beterrabas em tiras e o aipo em fatias. 

Aqueça o azeite e acrescente os ingredientes anteriores, mexer bem. 

Juntar a água, a carne, o louro, o tomate, sal e a salsa. 

Deixar ferver em lume brando até a carne ficar macia - aproximadamente 1 1/2hora. 

Retire a carne, corte em fatias, coloque na sopeira e reserve. 

Leve o caldo ao copo do liquidificador, deixe bater bem. 

Na panela acrescente o repolho e cozinhe por 10 minutos. 

Rale as 2 beterrabas que sobraram e retire o sumo.  

Junte o limão ao sumo da beterraba e misture no caldo junto com a pimenta. 

Coloque na sopeira e sirva com o creme de leite separado. 

 

Muraveinik  

 

Ingredientes: 

Creme 

1 lata de leite condensado 

150 g de manteiga 

Massa 

200 g de manteiga   
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100 g de açúcar 

100 ml de leite 

1 pitada de sal 

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

700 g de farinha 

Chocolate amargo para cobrir 

 

Preparação: 

Creme 

Atenção: Esta receita requer 8 horas de frigorífico. 

Ferva a lata de leite condensado até o ponto de doce. Deixe arrefecer e misture a 

manteiga. Reserve. 

Massa 

Numa tigela, misture a manteiga e o açúcar. Adicione o leite, o sal, o bicarbonato de 

sódio e a farinha. Sove a massa. 

Abra a massa com um rolo e corte-a em formato de bolacha. 

Coloque as bolachas numa assadeira e leve ao forno a 180º C por 25 a 30 minutos. 

Retire do forno e deixe arrefecer. 

Quando as bolachas estiverem frias, parta-as em pedaços (não muito pequenos), 

evitando migalhas. 

Misture as bolachas partidas ao creme e forme um bolinho. 

Leve ao frigorífico de um dia para o outro. Em seguida, cubra o bolinho com chocolate 

amargo. 
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    JAPÃO 

 

Ramen de frango 

 

Ingredientes (para 2 pessoas): 

2 peitos de frango 

Manteiga 

Óleo de Sésamo 

2 colheres de chá de gengibre 

3 colheres de chá de alho picado 

Molho de soja 

Caldo de galinha 

30 gramas de cogumelos Shiitake desidratados 

2 ovos 

Cebolinho 

Noodles 
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Preparação: 

Primeiro passo, cozinhar o frango. Derreta uma noz de manteiga numa frigideira que 

possa ir ao forno e coloque os peitos de frango com a pele para baixo, devidamente 

temperados com sal e pimenta. Quando estiverem dourados, coloque a frigideira no 

forno pré-aquecido a 190ºC entre 15 a 20 minutos. 

Entretanto, vá preparando o caldo numa panela. Aqueça um fio de azeite e junte-lhe o 

alho e o gengibre até amolecerem. Acrescente o molho de soja e mexa. Ao fim de um 

minuto, coloque na panela cerca de 250 ml de caldo de galinha — para uma solução 

mais rápida, use os caldos concentrados que se vendem nos supermercados —, cubra 

e deixe ferver. Assim que começar a borbulhar, reduza a intensidade e deixe o caldo 

em lume brando, para lhe acrescentar os cogumelos desidratados. Tempere com sal a 

gosto. 

Um ramen não é ramen sem um ovo cozido com gema cremosa. É fácil: encha uma 

panela com água e deixe ferver. Tire os ovos do frigorífico e coloque-os com cuidado 

na panela para não estalar a casca. Peque num cronómetro e seja preciso: só 

precisam de estar dentro de água durante sete minutos. Nem mais um segundo. 

Enquanto espera, encha uma taça com água gelada. Contados os sete minutos, 

coloque os ovos na água fria e aguarde cinco minutos antes de os descascar. 

Antes de finalizar o ramen, coza os noodles durante 2 a 3 minutos. Escorra e coloque 

numa taça funda. Junte o caldo, o frango cortado em pequenos pedaços, o cebolinho 

e os ovos cortados a meio. 
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  CUBA 

 

Yuca  

 

 

Ingredientes: 

1/2 kg de mandioca (yuca) 

3 dentes de alho 

sumo de 1 laranja ácida 

azeite quente 

sal a gosto 

Preparação: 

Descascar a mandioca e cortar em pedaços. Cozinhar numa panela com água 

suficiente para cobri-la. Quando a mandioca estiver quase cozida, escorrer a água da 

cozedura. 
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Colocar água quente na mesma panela, juntar a mandioca e voltar ao lume. Temperar 

com sal e cozinhar em lume brando até ficar macia. Escorrer a água e reservar a 

mandioca. 

Molho 

Numa tigela pequena, triturar os dentes de alho com o sal. Acrescentar o sumo de 

laranja e mexer com um batedor de arame. Por último, juntar o azeite quente aos 

poucos, batendo sem parar até emulsionar. Despejar o molho sobre a mandioca. 

 

Doce de goiaba  

 

Ingredientes: 

25 a 30 goiabas vermelhas ou brancas cortadas ao meio 

1 kg de açúcar 

Preparação: 

Retire as sementes das goiabas vermelhas ou brancas cortadas ao meio. 

Num liquidificador coloque as sementes reservadas e bata bem. Depois passe por 

uma peneira. 

Num tacho de cobre grande coloque as goiabas (sem sementes), a polpa (passada 

por uma peneira) e o açúcar. Leve ao fogo médio, mexendo com uma pá de madeira 

de vez em quando para não grudar, até ferver. 

Continue mexendo até soltar do fundo do tacho. Pegue uma faca e tire um pouquinho 

do doce e bata no braço para verificar o ponto. Se o doce não grudar no braço está 

pronto. 

Coloque o doce num tabuleiro forrado com um saco plástico e deixe esfriar de um dia 

para o outro. Depois de frio corte em tabletes. 

 



9 
 

 

  CHINA 

 

Yakisoba 

 

 

Ingredientes: 

2 colheres (sopa) de manteiga  

250 gramas de filé mignon cortado em tiras  

250 gramas de peito de frango cortado em cubos  

1/4 chávena (chá) de cebolinha-verde picada  

3 folhas de acelga cortada em tiras  

1 cenoura cortada em rodelas  

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos  

1/2 pimentão verde cortado em cubos  

1/4 chávena (chá) de Água  
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1 chávena (chá) de molho de soja (shoyu)  

1/2 chávena (chá) de saquê  

1 colher (sopa) de açúcar  

1/2 colher (sopa) de amido de milho  

1 pacote de macarrão lamen cozido de acordo com as instruções da embalagem (400 

g) 

 

Preparação: 

Numa panela grande, aqueça a manteiga, frite a carne e o frango. 

Acrescente a cebolinha, a acelga, a cenoura, os pimentões e refogue por 5 minutos, 

mexendo de vez em quando. 

Numa tigela misture a água, o molho de soja, o saquê, o açúcar e dissolva o amido. 

Acrescente a mistura ao refogado e mexa até engrossar. 

Junte o macarrão e misture tudo delicadamente. 

Sirva em seguida. 
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  PORTUGAL 

 

Cozido à portuguesa 

 

Ingredientes: 

600 g de chambão de vaca 

600 g de entrecosto 

600 g de entremeada 

2 orelhas de porco 

1/2 frango 

1 chouriço de carne 

1 chouriço de sangue 

1 morcela pequena 

1 farinheira 

1 lata grande de feijão vermelho 

400 g de arroz 

6 batatas pequenas 
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3 cenouras 

1 couve lombarda pequena 

1 couve portuguesa pequena 

1 cebola 

2 dentes de alho 

0,5 dl de azeite 

2 folhas de louro 

Sal e pimenta em grão q.b. 

 

Preparação: 

Arranje as carnes, tempere as carnes de porco com sal e deixe repousar no frio de um 

dia para o outro. No dia, passe-as por água e leve-as a cozer com as restantes carnes, 

o frango em pedaços, o chouriço de carne, a morcela e a farinheira em água 

temperada com sal, as folhas de louro e grãos de pimenta. Retire e reserve à medida 

que forem ficando cozidas. 

Arranje e lave as couves, descasque e lave as cenouras e as batatas, corte-as ao 

meio, leve a cozer todos estes ingredientes na água de cozer as carnes e retire. 

Aproveite depois 8 dl do caldo, retifique os temperos, coza o chouriço de sangue e 

retire. Adicione o feijão vermelho ao mesmo caldo, deixe aquecer e retire. 

Descasque e pique a cebola e os alhos, deite num tacho, junte o azeite, leve ao lume 

e deixe refogar um pouco. Adicione o arroz, envolva bem, regue com o caldo de cozer 

o chouriço de sangue, mexa, tape e deixe cozinhar, em lume muito brando, durante 16 

minutos. Sirva as carnes e os enchidos cortados em pedaços com os legumes, o arroz 

e o feijão. 
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Pastéis de nata 

 

Ingredientes: 

1 embalagem de massa folhada  

1 L de  leite 

400 g de açúcar 

9 gemas 

80 g de farinha 

1 casca de limão 

1 pau de canela 

canela em pó q.b. (Facultativo) 

Farinha para polvilhar 

Manteiga para untar 

Preparação: 

Ferva o leite com o pau de canela e a casca de limão. Misture o açúcar com a farinha 

e adicione lentamente o leite através de um coador, mexendo depois muito bem.Leve 

novamente ao lume, continuando a mexer, retire quando o creme estiver homogéneo e 

deixe arrefecer. Bata as gemas à parte e depois adicione-as ao creme, em fio e 

mexendo sempre.Estenda a massa folhada sobre uma superfície enfarinhada. Dobre-a 

e volte a passar o rolo. Com um cortador ou copo, corte rodelas com o mesmo 

diâmetro da abertura das formas. Unte as formas com manteiga e forre-as com uma 

rodela de massa, esticando-a até ao bordo.Coloque as formas num tabuleiro, encha-

as com o creme e leve ao forno, pré-aquecido a uma temperatura igual ou superior a 

250ºC, durante cerca de 10 minutos. Sirva os pastéis quentes ou frios, com ou sem 

canela em pó. 
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  BRASIL  

 

Feijoada à brasileira 

 

Ingredientes: 

400 g de carne seca 

400 g de costela de porco fumada 

1 pé de porco salgado 

2 rabinhos de porco salgados 

200 g de orelha de porco salgada 

300 g de lombo de porco salgado 

2 paios 

250 g de linguiça de porco grossa 

200 g de língua de boi fumada 
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100 g de bacon 

1 kg e 1/2 de feijão preto de boa qualidade 

6 folhas de louro 

400 g de cebola bem picadinha 

200 g de alho picado 

1 chávena de óleo 

1 limão 

12 laranjas 

12 doses de bagaço (para o caldinho) 

 

Preparação: 

Limpe bem as carnes salgadas, tirando o excesso de gorduras e nervuras, limpando 

os pelos, e colocando-as de molho em água por 24 horas. Troque a água três a quatro 

vezes durante este período. 

Escolha e lave o feijão, e coloque de molho pelo menos 6 horas. 

Após o molho, ferva as carnes salgadas em peças inteiras, durante mais ou menos 20 

minutos, em fogo forte, deitando a água fora, a fim de retirar o excesso de gordura. 

Ferva o pé e os rabinhos separadamente, colocando o limão cortado em quatro partes, 

na água da fervura. 

Num tacho bem grande, coloque o feijão a cozinhar junto com as folhas de louro e 

duas laranjas, sem casca, cortadas em metades. 

Quando começar a ferver, vá acrescentando as carnes da seguinte ordem: carne 

seca, pé e orelha. 

Passados trinta minutos, coloque a língua, os rabinhos e a costela. Passados mais 

trinta minutos, coloque o lombo, a linguiça, o paio e o bacon. Durante todo o 

cozimento, a gordura que for subindo à superfície, deite fora. 

Vá acrescentando água quente sempre que necessário, tendo o cuidado de manter as 

carnes sempre cobertas pelo caldo. 

Quando os grãos estiverem macios, retire as metades das laranjas. 

Leve a dourar bem a cebola e o alho numa chávena de óleo previamente aquecido 

numa frigideira, e junte ao tacho do cozimento. 

Após duas horas comece a testar o grau de cozimento das carnes com um garfo, pois 

nem todas chegam ao grau de maciez ao mesmo tempo. Retire e reserve aquelas que 

já estiverem no ponto. 
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Prove o sal e torne a escumar para tirar qualquer excesso de gordura. 

Retire duas conchas cheias de grãos e amasse com o garfo até obter uma pasta. 

Misture a pasta com a feijoada e reduza o fogo. 

Quando todas as carnes e o feijão estiverem no ponto, retire e corte as carnes em 

pedaços pequenos para servir, colocando-as novamente no tacho com o feijão e 

cozinhando por mais 10 a 15 minutos em lume brando. 

Descasque as laranjas restantes, retirando todas as peles e sementes, e corte em 

pedaços não muito grandes. Coloque no frigorífico até ao momento de servir. 

Prepare o arroz branco, a couve e a farofa. 

Faça um caldinho usando 12 doses de bagaço e 6 conchas do caldo coado da 

feijoada. Sirva todas as carnes cortadas em pedaços regulares num tabuleiro grande e 

o feijão numa terrina funda, com tampa. Os demais acompanhamentos são 

distribuídos por taças na mesa, e o caldinho de bagaço deve ser servido como 

aperitivo, trinta minutos antes da feijoada ir à mesa. 

 

Quindim 

 

Ingredientes: 

30 gemas 

120g coco fresco 

750g açúcar 

75g manteiga 

Preparação: 

Peneire as gemas, misture com o açúcar e o coco fresco. Em seguida, acrescente a 

manteiga derretida. Unte uma forma com manteiga e açúcar. Despeje a mistura do 

quindim, cubra com papel filme. Leve ao forno em banho maria, a 170 graus, por 40 

minutos. Ao retirar do forno, verifique se está cozido: o coco em cima tem que estar 

firme. Desenforme e corte em fatias. 
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Trabalho de pesquisa, montagem gráfica e capa, elaborados pelos alunos do 7º B, no 

âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no contexto da abordagem do 

tema Interculturalidade. 

Abril 2019 


