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Cruzando as montanhas de Minas corpo e alma se enchem 
de encanto e paixão. Horizonte em recortes ondulados, 
luzes que refletem degradês em tons de azuis e verdes 
infindáveis, pontilhados de colônias, sítios, fazendas e 
pequenas cidades que quebram as grandes extensões de 
pastos e plantações de café, milho,  
cana-de-açúcar e muitas mais.

Em cada canto um prazer: começa com a sinuosidade 
de suas estradas que beiram paisagens bucólicas, passa 
pela prosa gostosa de seus moradores que, sem preguiça, 
produzem o seu sustento, frequentemente vindo da terra, 
como o artesanato e o cultivo de alimentos, e acaba numa 
mesa de café, com a síntese de seus causos e sensações, 
temperados com aromas e sabores marcantes.

Vivenciar o jeito mineiro de levar o dia a dia é fincar raízes 
num solo rico em histórias e impregnado de emoções 
e espiritualidade. Como explicar os sentimentos que 
surgem em uma conversa à beira de um fogão de lenha, 
assimilando seu calor, com estalos e fagulhas chispando 
a cozinha, numa mesa farta, envolto em pensamentos 
que dão voltas como os rolos de fumaça que vazam pela 
chaminé? Se seu peito se enche de sensações abstratas que 
você não consegue explicar e seus olhos brilham como o 
céu estrelado lá do campo, já é um pedacinho seu que está 
assimilando nossa cultura! E é isso que faz com que Minas 
seja tão adorada: o reflexo das boas pessoas que fazem do 
nosso estado um berço de sorrisos satisfeitos!

Nessa primeira edição da revista “Cruzando Comida e 
Cultura Mineira” você encontrará algumas “iscas” de 
cultura, história e sabores de Minas. Essas informações 
estão inseridas nos passatempos que farão com que você 
relaxe e, ao mesmo tempo, exercite seu cérebro, com o foco 
na culinária do nosso estado. Bom divertimento, sô!

Êh Minas, êh Minas...



4 Esse petisco é a cara de Minas!  
A massa, em forma de bolinhas, é levada 
ao forno e, quando está chegando ao 
ponto, exala um aroma gostoso, que 
aquece a alma!

Tradicional na culinária mineira, é feito 
de polvilho, queijo ralado, ovos, leite e 
gordura, e é o resultado do cruzamento 
das culturas que ocupavam o Brasil 
na época da exploração dos minérios 
preciosos e do improviso típico dos 
tempos de carência.

Provavelmente surgiu da substituição da 
farinha de trigo, usada pelos europeus 

na confecção de seus pães, pelo polvilho 
(derivado da mandioca), já que o trigo 
não se adaptava ao clima tropical das 
regiões mais ocupadas do Brasil na 
época.

Existem várias receitas, diferentes nas 
proporções dos ingredientes, mas, com 
uma coisa em comum: cada cozinheira 
defende a sua como sendo a original e 
também a mais gostosa!

Experimente um pão de queijo 
quentinho, com um pouco de requeijão, 
manteiga ou geleia, acompanhado de um 
bom café com leite... É bão demais, sô!

Tente encontrar, nas letras embaralhadas, todas as palavras em destaque da receita ao lado

Pão de Queijo

CADÊ?
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· 1 kg de polvilho doce ou azedo
· 2 copos cheios de leite
· 1 copo cheio de óleo
· 1 colher de sal
· 6 a 7 ovos, de preferência caipira
· 500 g de queijo minas ralado

Vamos colocar a mão na massa e 
fazer essa delícia! O preparo dura 
por volta de 45 minutos, e rende  
30 porções. Depois é só alegria!

· Coloque o polvilho em uma 
bacia e reserve.
· Ferva o leite com o óleo e o sal
· Despeje sobre o polvilho, 
mexendo com ajuda de uma 
colher de pau, até misturar bem.
· Acrescente os ovos um a um, 
amassando bem com as mãos. 
Coloque os ovos até que a 
massa fique grudando só um 
pouquinho nas mãos.
· Acrescente o queijo ralado, 
amasse bem e faça bolinhas 
do tamanho das de pingue-
pongue.
· Asse no forno alto por 30 
minutos. Não precisa pré-aquecer 
o forno.

Ingredientes

Como fazer
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Carne de Lata
Entre os séculos XVII e XVIII era vital 
o aproveitamento dos alimentos que 
eram coletados, cultivados ou criados, 
devido à falta de meios de conservação 
e também à escassez de produtos. 
A disposição para o trabalho e a 
criatividade das mulheres na cozinha 
eram fundamentais para a combinação 
de diferentes ingredientes em receitas 
e pratos que uniam as várias culturas 
regionais, principalmente a indígena, a 
africana e a portuguesa.

Imagine preparar uma grande 
diversidade e quantidade de comidas 
como garantia de sustento para uma 
longa viagem! Como evitar a sua 
deterioração e mantê-las com qualidade, 
já que não havia nem uma caixa de 
isopor, nem um cooler e, muito menos, 
uma geladeira?

Dessa necessidade surgiram alternativas 
e aplicações de diferentes formas de 
conservação, como, por exemplo,  
a salga, a defumação e, para as carnes,  
a conservação na lata. 

O processo se iniciava com o 
abatimento, corte e limpeza da carne do 
animal, com o aproveitamente de todas 
as partes possíveis, desde o focinho até 
o rabo. Depois passava pela fritura das 
peças até que ficassem praticamente 
desidratadas. Assim, a carne poderia 
ser guardada na lata, completamente 
envolta pela gordura do próprio animal, 
que era retirada durante a fritura. Essa 
mesma gordura também era (e ainda é!) 
utilizada no preparo de outros pratos, 
substituindo o óleo vegetal. Ainda hoje, 
a carne de lata é tradição em muitas 
cozinhas do interior.

1. Pé e joelho
2. Pernil, coxão, lagarto
3. Barriga
4. Costela
5. Paleta
6. Sobrepaleta e cabeça
7. Bisteca
8. Lombo
9. Suã, alcatra, rabo

Os cortes
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Nas casas em destaque serão lidos os nomes 
de dois cortes muito apreciados da carne suína.
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Como pode um alimento render 
tantas diferentes receitas, e todas 
tão gostosas?

O milho cozido é a forma mais 
simples de comê-lo. Bastam uma 
panela, água e fogo! E o cheirinho 
que se espalha no cozimento faz 
a boca ficar cheia d'água. Só com 
uma pitada de sal já fica uma 
delícia!

Se quiser um sabor um pouco 
diferente, coloque-o sobre uma 
grelha, num churrasco. Passe 
um pouco de manteiga e deixe 
ali no cantinho, cozinhando 
devagar, apurando seu sabor. Uma 
casquinha deliciosa vai se formar...

Milho cozido

Pamonha e Milho
O milho verde estava presente em 
praticamente todas as refeições das 
casas mineiras. Relatos apontam que 
viajantes do século XIX utilizavam 
predominantemente a farinha de milho 
em relação à farinha de mandioca. 
Também era muito usado para a 
alimentação de animais, como porcos e 
galinhas, nos quintais das casas.

Uma curiosidade: os porcos eram criados 
na parte de baixo das casas, 
sob o assoalho. Todo o resto de comida 
das refeições era descartado para lá. 
E as espigas de milho eram um manjar 
para leitões e leitoas!

Diante de tantos usos possíveis para 
estes preciosos grãos, a pamonha 
surge como uma deliciosa maneira de 
aproveitá-los. A palavra “pamonha” 
deriva do tupi “pa'muñã”, que significa 
"pegajoso". O milho é ralado, formando 
uma massa grudenta, onde se adiciona 
leite e sal ou açúcar. É isso mesmo! A 
pamonha pode ser preparada salgada ou 
doce. Já experimentou?

As pamonhas são enroladas nas 
próprias cascas do milho e, após cozidas, 
resultam numa massa firme e macia. 
E é uma baita refeição!
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As colunas que formarão o texto na parte de baixo do esquema estão embaralhadas entre si.
Você deve encontrar seus lugares corretos para ler um fato sobre o consumo do milho.
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Requeijão
No Brasil o requeijão tem basicamente 
duas variedades. O “de corte”, que é 
um laticínio sólido, amarelo, feito de 
leite de vaca, e o “cremoso”, o mais 
conhecido e consumido no país. Em 
Portugal este produto é obtido da 
massa formada a partir do soro do 
leite e é um queijo sólido semelhante à 
ricota, apesar de mais salgado.

O requeijão cremoso tornou-se muito 
popular no Brasil. O mineiro Moacyr de 
Carvalho Dias foi um dos criadores da 
famosa receita. Ele estava à frente da 
Laticínios Poços de Caldas, indústria 
que, além do requeijão, inovou também 
na embalagem de sacos plásticos 
para o leite. A evolução da empresa, 
levou à parceria com uma grande 
multinacional do ramo de bebidas 
lácteas e outros alimentos que, ainda 

hoje, está instalada na cidade, no sul de 
Minas Gerais.

Antigamente a produção de queijos 
era uma forma de vender o excedente 
do leite. As estradas eram bastante 
precárias, quando existentes, o que 
inviabilizava o comércio do produto cru. 
Os derivados do leite foram ganhando 
espaço, pois suportavam melhor as 
viagens mais longas e as alterações de 
temperatura.

O requeijão é bastante usado como 
ingrediente em diferentes tipos de 
pratos, desde sanduíches até o popular 
frango com requeijão, feito no forno. 
Mas, pra sentir o sabor delicioso desse 
queijo cremoso, experimente abrir 
um pão de queijo ou biscoitão que 
acabou de sair do forno e recheá-lo com 
requeijão. Fica muuuuito bom!
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Encaixe nos devidos lugares as palavras listadas abaixo.

Encaixes

M

REQUEIJÃO  LATICÍNIO  PORTUGAL PRODUTO  QUEIJO

 RICOTA CREMOSO  CARVALHO RECEITA EMBALAGEM

EVOLUÇÃO  MULTINACIONAL  CALDAS  ANTIGAMENTE

EXCEDENTE   PRECÁRIAS COMÉRCIO  ALTERAÇÕES

 BASTANTE  SANDUÍCHES   DELICIOSO  BISCOITÃO
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Ingredientes

É gostoso, é nutritivo e fácil de fazer! Leva aproximadamente uma hora para ficar 
pronto, e serve até 6 pessoas.

Frango com Quiabo

· 1 quilo de sobrecoxa ou coxa de frango 
lavados e sem pele

· suco de meio limão

· meio quilo de quiabo (se puder, use os 
orgânicos! São mais saudáveis.)

· 1 cebola cortada em rodelas

Nas casas em destaque serão lidos três dos vários outros nomes como é conhecido o quiabo.

· 3 colheres (sopa) de óleo, se possível de 
canola ou azeite

· 2 dentes de alho

· 1 tomate sem pele e sem sementes, 
picado (lembre-se dos orgânicos!)

· sal, pimenta e cheiro verde a gosto
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Modo de preparo

HORIZONTAIS
1. Aparelho para tecer · Regar plantas · 

(Sigla) Ativo Disponível
2. O hábitat da baleia · Um instrumento 

musical de sopro · Cabana de gelo 
usada por esquimós

3. Escola de Aeronáutica · Ninguém · Um 
dos sabores do sorvete tipo napoli-
tano

4. Direção, caminho · Local onde não 
bate sol · De modo ruim

5. Pouco intenso · Uma direção geográ-
fica

6. Ligação lógica · Excluir o peso líquido 
do peso bruto

7. Um sinônimo do quiabo · A estam-
pilha que se afixa nos envelopes · 
Instituto de Criminalística

8. Não cozida · Prefixo que significa em 
alto grau · Um sinônimo do quiabo

9. Lírio · Eliminar sujeiras · (Pop.) Arran-
jar ou arrumar, usando a imaginação

10. A abreviatura que precede o valor 
dos dólares americanos · Cruel, pre-
potente e violento · Conselho Regional 
de Contabilidade

11. A capital federal da Suíça · Análise 
mais profunda

VERTICAIS
1. Coberto de água · (Lions) Entidade in-

ternacional de serviços humanitários
2. Famosa música da banda Titãs · 

Período difícil
3. As iniciais do ator Tony, das novelas · 

A capital amazonense
4. Conto · As iniciais do político mineiro 

Tancredo (1910-1985)
5. (Pop.) Redução de apartamento · Di-

vindade das religiões afro-brasileiras · 
Uma ponta da... Itália

6. Os órgãos atingidos pela nefrite · Ver
7. Apresentação musical · Soltar (o lobo, 

o cão) a sua voz
8. Peixe muito consumido enlatado · 

Falha no funcionamento do motor de 
automóvel, avião etc.

9. Um sinônimo do quiabo · Sequencia
10. 1 · Manter em prisão · 110, em 

romanos
11. Homem e mulher · Caridosa
12. Achar graça · (Pop.) Vaso sanitário
13. Nascida com irmãno mesmo parto · 

Grande cervo de enormes chifres
14. (Rel.) Espírito · Sortear (entre amigos)
15. Luta com armas iguais · Tipo de 

armação para demarcar propriedades

Em um recipiente, tempere o frango com 
limão, pimenta-do-reino e sal e reserve. 
Lave os quiabos e escorra-os bem. Seque 
e corte-os em pedaços com cerca de 3 
cm. Numa panela, aqueça uma colher 
(sopa) de óleo e refogue os quiabos até 
ficarem tenros. Enquanto refoga, coloque 
algumas gotas de limão, para que o 
quiabo fique com menos baba. Tire da 
panela e reserve. Na mesma panela, 

aqueça o restante do óleo e doure os 
pedaços de frango. Junte a cebola, 
o tomate e refogue por mais algum 
tempo. Adicione uma xícara (chá) de 
água fervente, mexendo até dissolvê-los. 
Deixe cozinhar por aproximadamente 10 
minutos. Diminua o fogo, junte o quiabo 
e cozinhe por mais alguns minutos. Se 
necessário, adicione, aos poucos, um 
pouco de água. Sirva na sequência.
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Canjicada
Com esses ingredientes você vai 
fazer uma bela canjicada mineira!

1/2 kg de milho para canjica

250 g de amendoim torrado e quebrado

2 litros de água

2 xícaras de leite

1 lata de leite condensado

1 vidro de leite de coco

Alguns cravos da Índia e canela ao seu 
gosto

Faça assim:

. Deixe a canjica de molho na água um 
dia antes do preparo;

. Comece colocando-a na panela de 
pressão, com água suficiente para 
cozinhá-la, por aproximadamente 
30 minutos ou até que fique macia;

. Passe a canjica cozida para uma 
panela maior;

. Adicione o leite, o leite de coco e a 
dupla “cravo e canela”;

. Siga mexendo. Depois de atingir o 
ponto de fervura, continue mexendo 
por mais 10 minutos;

. Por fim, coloque o leite condensado. 
Mexa por mais 10 minutos, cuidando 
para que a mistura não grude na 
panela;

. Quando estiver no ponto, com 
aparência cremosa, desligue a panela 
e junte o amendoim torrado.

Está pronta! Se quiser enfeitá-la coloque 
um pedaço de canela em pau sobre 
a porção e salpique um pouquinho um 
pouquinho de canela em pó. 

Deixe esfriar um pouco e experimente. 
Não tem como errar! 

Munguzá, corá, curau, canjica e jimbelê 
são outros nomes e também variações 
de receitas que usam a canjica de 
milho (verde ou branco) para feitura 
desse mingau delicioso. 

No início do século XIX o botânico, 
médico e antropólogo alemão Carl 
Friedrich Von Martius (1794-1868), 
nas suas viagens pelo Brasil, citava 
a canjica como prato típico e muito 
frequente dos paulistas. Mas a 
abrangência dessa comida é muito 
mais ampla, a ponto de se distribuir 
por todo o país, se adaptando às 
peculiaridades de cada região.

Por todo o Brasil
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Encontre os espaços corretos para encaixar 
as palavras em destaque do texto da página ao lado.

Encaixes

T
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A Mesa Mineira
Mineiro é bom de conversa. História, 
música, esporte, tradições, mexericos... 
Tudo leva a uma prosa gostosa, 
arrastada, cheia de apartes e causos 
que enriquecem a vivência e fazem 
com que os olhos das pessoas ganhem 
aquele brilho que é mostra da alegria 
interior. Essa conversa na beira de um 
fogão a lenha, aquecida pelo calor de 
xícaras de café, alimentada por pães, 
roscas, broinhas e outras quitandas, 
temperadas com geleias, manteiga, 
queijos e requeijões, não tem fim, 
fazendo com que o tempo pareça  
estar parado.

O café colonial mineiro, lanche bem 
servido e com variedade de comidas 
e bebidas nutritivas, é um grande 
atrativo nas pousadas, hotéis e cafés 

das cidades históricas do estado. Como 
não se deliciar com todas as guloseimas 
oferecidas? Pão de queijo saído do forno 
com um pouco de requeijão... o beijo-
de-freira ou a broinha de fubá que 
pedem o complemento de um golinho 
de café passado no coador de pano... 
uma fatia de rosca, amerelinha pelo uso 
de ovos caipiras, lambuzada de geleia 
de laranja... só mais um pedacinho de 
queijo com goiabada cascão...

Depois de se saciar com todas essas 
delícias, pense que o que você está 
levando de peso “extra” pela comilança 
não é excesso de comida. É um 
depósito de alegria acumulada por uma 
experiência que faz muito bem para a 
cabeça e para o coração de qualquer 
pessoa! Minas é isso!

O É FRUO
DA

SAR.
Ú DESZER

NI
QUE,

CO CAN

TA
POR
CA

DO DE

A COM
BA NÃO

MO
RA

ÇÃO,MI

PRA
CO
DA

CAMINHO SILÁBICO

Partindo da casa em amarelo e seguindo a ordem correta das sílabas  
você poderá ler uma frase do gastrônomo francês Anthelme Brillat-Savarin, 

autor do livro "Fisiologia do Gosto" (1825). 
Os movimentos podem ser em qualquer sentido, conforme o exemplo.
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Como é bom sentar em uma mesa como essa!
Existem 6 diferenças entre as imagens. Você consegue encontrar todas elas?

DIFERENÇAS
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Essas plantas podem ser encontradas 
com facilidade na natureza, e em geral 
não fazem parte do cardápio da maior 
parte da população.

Várias dessas Pancs eram comumente 
consumidas pelos nossos avós e 
bisavós, mas devido ao afastamento 
do homem da natureza foram perdendo 
importância em nossa alimentação.

Pelas mãos de renomados chefs de 
cozinha esses alimentos já fazem parte 
de pratos da alta culinária. Um incentivo 
para voltarem aos nossos pratos do 
dia a dia!

Essas são algumas dessas plantas:

PANCS
Plantas Alimentícias  
Não Convencionais

bertalha

serralha
vinagreira

Ora-pro-nóbis
As hortas no fundo dos quintais 

das casas mineiras têm origem na 
cultura portuguesa de cultivar parte 
de seus alimentos. Espinafre, uva, 
rabanete, limão, pepino, gengibre, figo 
e muitas outras plantas se aclimataram 
facilmente ao clima brasileiro. Mas foi 
a brasileiríssima ora-pro-nóbis que se 
tornou uma das marcas da culinária 
mineira. Trata-se de uma planta 
espinhosa, da família dos cactos, cujas 
folhas são suculentas e altamente 
nutritivas. Do latim, seu nome significa 
“rogai por nós”, e segundo tradições, 
esse nome foi dado por algumas 
pessoas que a colhiam no quintal de 
um padre enquanto ele rezava em latim. 
Experimente um frango ao molho com 
ora-pro-nóbis. É de lamber os beiços!
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Nas casas em destaque serão lidos os nomes de duas enfermidades que, 
segundo a sabedoria popular, o uso da ora-pro-nobis pode ajudar no tratamento.
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TRAMA

Todas as palavras listadas  
se encaixarão no esquema.

Siga a sequência de letras somente em  
movimentos horizontais e verticais. 

Ignore hífens e espaços

Cachaça

ABRIDEIRA 

ÁGUA-BENTA 

AGUARDENTE 

BAGACEIRA 

BIRITA 

BRANQUINHA 

BRASEIRO 

CALIBRINA 

CANA 

DENGOSA 

ENGASGA-GATO 

GORÓ 

Ao lado estão alguns dos nomes dados 
à cachaça. Minas produz algumas 
das mais famosas e requisitadas 
branquinhas do Brasil, especialmente 
na região de Salinas. Mas, na verdade, 
há boas pingas produzidas por todo o 
estado, com produtores em pequenas 
propriedades e com altíssima qualidade.

JINJIBIRRA 

MALVADA 

MANGUAÇA 

MÉ 

MUAMBA 

PARATI 

PERIGOSA 

PINGA 

REMÉDIO 

SAIDEIRA 

TEMPERO 

VENENO
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Salinas, no Norte de Minas, 
é conhecida como a capital 
mundial da cachaça. Com 
sua população de apenas 60 
mil habitantes tem a maior 
produção artesanal da bebida 
do mundo.

Salinas Museu da Cachaça.
Foto: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico

engrenagem silábica

Para cada duas palavras, há sempre uma sílaba central em comum.
As quatro sílabas centrais formarão o nome de um drinque

que deu fama mundial para a cachaça.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ponto de junção 
2. De antiguidade, e portanto que caiu em desuso há muito tempo
3. Opinião do resultado de um jogo
4. Em relação ao Sol e em ordem crescente, o quinto e maior planeta
5. Macaco africano, o mais forte entre as espécies conhecidas e o que se assemelha 

ao homem
6. Honra que se adquire com boas ações
7. Irmão do marido ou da esposa
8. Descendência, geralmente considerada em relação a determinada classe social, 

principalmente elevada

Use as seguintes sílabas para completar o passatempo:
AR CAI CO CU DO EN GEM GO 
JÚ LA LI MÉ NHA PAL PI RI 
TE TER TO XE
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Aperitivos
Quem é que não gosta de beliscar uma porção de linguiça bem suculenta, 
mandioca frita sequinha ou um torresminho pururuca?

Sentar com amigos, prosear e rir, bebericando uma boa cachaça ou cerveja, acaba 
por "pedir" um aperitivo. A oferta de petiscos que surgem é imensa. Basta vermos 
a quantidade de festivais gastronômicos, concursos culinários e outros meios de 
divulgação e propagação desse tipo de festa.

Eis algumas porções que não podem faltar numa boa mesa mineira:

· linguicinha de carne de porco. 
Alguns preferem-na mais sequinha, 
mas, quando suculenta, fica muito 
saborosa;

· queijos: um Canastra, uma cabacinha 
temperada ou até mesmo as fatias 
de provolone tostadas na chapa são 
ótimos acompanhamentos.

· tem medo de jiló? Já provou as várias 
formas em que esse fruto pode ser 
servido? Além de muito gostoso também 
auxilia a digestão. Experimente suas 
fatias fritas, bem sequinhas...

· torresminho: esse é unanimidade!  
A crocância do pururuca por si só já é 
suficiente para satisfazer os prazeres do 
bon gourmet. Algumas gotas de limão 
também vão muito bem!

· a mandioca frita, também sequinha 
e crocante, faz a alegria das crianças.  
E dos adultos também! Além dela, fatias 
de batata-doce, mandioquinha-salsa 
(também chamada "batata-baroa" em 
algumas regiões) e cará são usados em 
aperitivos, por vezes salpicadas com 
cheiro-verde.

· a costelinha de porco é para se comer 
e lamber os dedos! Bem temperada, 
juntando seu molho com uma farofa 
de milho...

· bolinhos de arroz, feitos com um tanto 
de queijo ralado, salsinha e cebolinha, 
e fritos no azeite.

· tem também ovo de codorna, 
tremoço em conserva, miúdos de 
frango ao molho, medalhão de frango 
com bacon, isca de tilápia...

Tudo isso, sem excessos, é claro!
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A primeira edição do festival 
Comida di Buteco aconteceu em 
1999.  Um evento para valorizar a 
cozinha de raiz e os botecos de Belo 
Horizonte. O concurso conquistou o 
público e hoje já está em mais de 
20 cidades por todo o país.

Comida di Buteco

Cliente dá a nota para o petisco de 
um dos botecos participantes.

Foto: blog.comidadibuteco.com.br

Encaixe nos lugares corretos as palavras em destaque no texto da página à esquerda.

Encaixes

M
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foi ocorrendo com o aparecimento e 
exploração de seu imenso território, 
sempre em busca de minérios preciosos 
e riquezas. A abertura de novos 
caminhos e estradas deixava seus 
rastros, com o surgimento de vilas e 
assentamentos. A criação de animais e 
a cultura de plantas e hortaliças eram 
fundamentais para a vida dos moradores 
desses novos núcleos habitacionais. 

Do aproveitamento das sobras do leite 
surgiram os deliciosos queijos e também 
o doce de leite, um dos símbolos mais 
marcantes de Minas Gerais.  

Doce de Leite
A diversidade de tipos, cores e texturas 
é muito grande. Há quem prefira com 
ameixa, outros com amendoim, coco ou 
outras infinitas combinações. Mas não 
há o que substitua o doce de leite puro! 
O pastoso, na colher ou casado com uma 
boa fatia de queijo minas branquinho, 
é a forma mais mineira de se degustar 
essa maravilha. Ainda em pasta, entra 
no recheio de bolos e doces, como o 
bem-casado, por exemplo. Quando 
oferecido em pequenos pedaços, vira 
uma mania! Impossível comer somente 
um ou dois...

 AÇÚCAR

 ALIMENTO

 BALANÇA

 BANDEJA

 BANHO-MARIA

 BOMBOM

 CALDA

 CALORIAS

 CARBOIDRATOS

 CHOCOLATE

 COLHER DE PAU

 CONFEITO

 CONSISTÊNCIA

 COZIMENTO

 DIETA

 FOGÃO

 FOGO

 FORNO

 FRUTAS

 GELADEIRA

 GULOSEIMA

 IGUARIA

 LEITE

 MANTEIGA

 MELADO

 MUSSE

 PANELA

 PAVÊ

  PRATO

 PUDIM

 RALADOR

 RAPADURA

 RECEITA

 SOBREMESA

 TACHO DE COBRE

 VASILHA
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Tente encontrar, nas letras embaralhadas abaixo, 
todas as palavras da lista da página ao lado

CADÊ?
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Bambá de Couve
“O quê? Bambá de couve? Nunca ouvi 
falar...” É assim mesmo! Muitos mineiros 
não conhecem esse prato e, quando 
ouvem seu nome, acham que não faz 
parte da nossa culinária.

A mistura é feita de angu em um caldo 
de carne, temperada com sal, cebola, 
alho, cheiro verde e pimenta. Linguiça, 
costelinha e toucinho fazem a parte da 

1 2 3 4 5

Losangos entrelaçados

As palavras devem ser escritas no sentido horário, seguindo cada uma das setas.
Nas casas em destaque será lido o nome da plantação dessa verdura.

1. Cão
2. Relativo a oráculo, verdade e opinião infalível
3. Que vai percorrendo a superfície do mar
4. Modificação feita em alguma coisa predeterminada ou habitual
5. A famosa atriz norte-americana Jolie, de "Malévola"

carne. Para finalizar, couve rasgada! 
Se for preparada num fogão de lenha, 
melhor ainda!

A couve foi trazida pelos europeus, mas 
se tornou um ingrediente coringa nas 
refeições mineiras. Até mesmo uma 
simples salada de couve com limão vale 
a experiência!

Use as seguintes sílabas para completar o passatempo:
A AN CA ÇÃO CHOR CU DÍ GE 
GO LAR LI NA O RA RI RO 
UN VA VA

U
N

D
Í V
AGO
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Ingredientes

Modo de preparo

Sobremesa

· 150 gr de bacon em cubos
· 2 cebolas picadas
· 2 dentes de alho picados
· 1 1/2 litro de água
· 500 gr de fubá
· sal e pimenta do reino a 
gosto
· 1 maço de couve rasgada
· uma boa linguiça calabresa 
defumada picada

· Dissolva bem o fubá na água 
fria e reserve;
· Em uma panela grande, 
refogue o bacon e a linguiça 
calabresa, de preferência no 
azeite, até ganharem cor;
· Junte o alho e a cebola e 
frite por mais algum tempo;
· Acrescente a água com fubá;
· Deixe ferver por 1 hora em 
fogo brando, mexendo de vez 
em quando;
· Coloque o restante dos 
temperos e misture bem;
· Sirva bem quente, em 
cumbucas individuais, 
finalizando com a couve  
por cima.

Sugerimos uma fatia de doce 
de laranja com queijo minas 
fresquinho!
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Muitos foram os tropeiros que se 
aventuraram pelas terras de Minas 
em busca dos melhores caminhos 
para escoar os minérios até os portos 
e mandá-los para a Coroa.

Então a Coroa Portuguesa determinou: 
o ouro e o diamante deveriam deixar 
as terras mineiras apenas pelas 
trilhas oficializadas pela realeza: a 
Estrada Real. Eram elas: Caminho dos 
Diamantes, Caminho Velho, Caminho 
Novo e Caminho do Sabarabuçu.

Estrada Real

Frango ao Molho Pardo
Está cada vez mais difícil comer um 
frango ou galinha ao molho pardo 
original. Isso devido à rigidez das 
normas de saúde pública e higiene do 
país.

A galinha ao molho pardo possui outro 
nome na região nordeste do Brasil 
(que você descobrirá no passatempo ao 
lado!), nome que provavelmente vem do 
termo português “cabos”, que são as 
extremidades das aves (asas, pernas e 
pescoço).

O escritor mineiro Fernando Sabino, em 
seu “O Menino no Espelho” (1992), narra 
uma curiosa história de sua infância, 
com passagens como essa:

“Pois no fundo do quintal que 
eu vi a galinha, toda folgada, 
ciscando na caixa de areia. Havia 
sido comprada por minha mãe 
para o almoço de domingo: Dr. 
Junqueira ia almoçar em casa 
e ela resolveu fazer galinha ao 
molho pardo.”

Histórias como essa passam muito dos 
sentimentos e valores assimilados sendo 
simplesmente mineiro.
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Um dos ingredientes desse prato deixa muita gente com o "pé atrás".  
Para preparar essa receita o sangue do animal é fundamental.

No destaque será lido o nome pelo qual é conhecido 
o frango ao molho pardo na região Nordeste do Brasil.

Números iguais representam letras iguais.

A. Peça usadas por policiais 
para imobilizar as mãos do 
detido

B. Satisfação emocional

C. Esmigalhar

D. Fruto capsular cônico, ver-
de e peludo, comestível

E. Embarcação dos pescadores 
nordestinos

F. Importante cidade baiana, 
grande produtora de cacau

G. O oposto de escuro

H. Deixar algo assar no forno 
até que tome cor acobre-
ada

I. Volume de coisas reunidas, 
empilhadas etc.

J. Enviar

K. Fácil de descobrir, de ver, 
de entender

L. Tenso e duro, desprovido 
de elasticidade, e que não 
se dobra

M. A cantora Calcanhotto

N. Cabeleira postiça usada por 
artistas em cena ou para 
esconder a calvície

O. Caderno de papel, com 
folhas destacáveis

P. Bravo, irritado
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No Brasil, a venda para fora do 
estado de Minas de queijos feitos 
com leite cru era proibida até pou-
cos anos atrás. Isso se devia ao fato 
do leite não passar por nenhum 
processo de pasteurização.

Essa proibição, que começou no ano 
2000, criou um "mercado negro"  
do queijo. Ou seja, os legítimos 
queijos mineiros encontrados fora 
do estado eram, na maioria das 
vezes, de comérico clandestino.

A liberação aconteceu em 2013, 
após grande luta dos produtores, e 
agora levam o selo de identificação 
da queijaria e de inspeção do IMA.

Fora-da-lei

Queijos
Ai, os queijos mineiros... São 
pouquíssimos os produtos que têm o 
selo de Patrimônio Cultural e Imaterial 
Brasileiro. E o queijo da Canastra é um 
deles. Produzido há mais de 200 anos,  
é um primo distante do queijo São 
Jorge, de Açores, Portugal. 

Forte, meio picante, denso e encorpado. 
Cada grama desta massa, meia-cura ou 
curada, vale uma avalanche de sabores! 
Quando combinado com uma goiabada 
cascão, por exemplo, ganha ainda mais 
riqueza. Espalhe a goiabada numa fatia 
generosa de queijo e coma com as mãos 
mesmo. Sem frescura!

Outras regiões que têm seus produtos 
reconhecidos por sua qualidade 
são: Serro, Araxá, Cerrado, Campo 
das Vertentes, além do Vale do 
Jequitinhonha, com sua marcante 
Cabacinha, que é produzida em todo 
o estado, mas com maior destaque na 
região. Este último é um queijo que 
pode variar do fresco até o mais curado, 
mas que se caracteriza mesmo pelo seu 
diferente formato.

Cobocó, ricota, nozinho, provolone, 
frescal, e parmesão são outros tipos de 
queijos também produzidos no estado. 
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Da vaca até o queijo pronto, o caminho é longo. Você consegue encontrá-lo?

labirinto

40 cells diameter theta maze

Copyright © 2016 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/
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simbiose

R

Café
Você já pensou nas origens do cafezinho? Você tem ideia do volume de café que o 

nosso país produz? E de quantas pessoas têm a sua vida dependente dessa cultura?

Vamos começar pela produção: o Brasil é o maior produtor mundial de café, 
responsável por mais de um terço dos grãos do fruto do mundo! São mais de 40 
milhões de sacas de 60 kg por ano! É muita coisa! Pensar que uma em cada três 
xícaras de café da Terra tem a marca do Brasil é de dar orgulho. Principalmente para 
nós, mineiros, que somos os maiores produtores do país.

O ciclo da sua produção engloba desde os cuidados com a lavra da terra, adubação 
etc. feitos pelos colonos, até o consumidor final, passando pelos catadores, 
selecionadores, tratoristas, vendedores e balconistas etc. É uma grande teia...

E pensar que tudo começou lá no leste da África, em países como o Quênia, a 
Etiópia e o Sudão, lá pelo século IX...

Para cada número há uma letra correspondente. A partir das letras já inseridas, 
tente descobrir as próximas para preencher o passatempo.  

Dica: comece a colocar as letras pelas sequências mais óbvias, como QU, RR, SS, ÃO, ÕES.

1 ____  2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____ 11 ____ 12 ____ 13 ____
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A cozinha de uma casa mineira é o 
seu lugar mais movimentado! O tempo 
que se passa em uma mesa tomando 
café e degustando bolachinhas, pães, 
bolos, geleias, doces, queijos e toda 
sorte de guloseimas, nunca é perdido. 

Só há ganho! Prazer, sabedoria e 
grandes amizades borbulham como a 
água fervente! Causos e histórias são 
lembradas, contadas e recontadas para 
o deleite de todos, sempre esticando um 
pouco mais a conversa que ninguém 
quer que chegue ao fim.

E o café parece ser o fio condutor 
dessa prosa, enredando narradores com 
seus ouvintes e visitantes com seus 
anfitriões.

O rito do café coado tem variações e 
receitas defendidas por cada um dos 
seus fazedores. Temperatura da água, 
quantidade de pó, filtro de papel ou de 
pano, banho maria ou não...

Cada um com a sua (boa) mania!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110

colunas mágicas

Nas casas em destaque será lida umas das propriedades dessa bebida.

1. Fruto comestível, de cor 
vermelha característica 

2. O modo pessoal de ser
3. Demora
4. Um caderno de memórias
5. O sabor do café sem açúcar
6. Humorista carioca (1941-

1994) de "Os Trapalhões"
7. Resultado de um jogo
8. Nascido no estado de Ilhéus 

e Itacaré
9. (Pop.) Olho gordo
10. Operação de guerra que  

dá início a uma batalha
11. A substância tóxica de 

algumas cobras e aranhas

Use as seguintes sílabas:
A A A A Á BAI CAR 
CE DI ES GO IN JA JA 
LO MAR MUS NE NO NO PLA 
QUE RE RIO SO SUM TA TI 
TRA VE VE
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Nasci paulistano, mas nunca gostei muito de ficar no meio daquele monte de prédio 
e do punhado de gente que circula por lá, por isso, depois de andar aqui e ali, resolvi 
que era hora de me definir. Então me mudei para Poços de Caldas para fincar raízes 
por aqui. Agora me defino como mineiro, o único da família.

Logo que me mudei, claro, recebi a visita de meus pais. Disseram que estavam com 
saudades, mas a julgar pela quantidade de restaurantes que visitaram, creio que vieram 
mesmo apenas para apreciar a famosa culinária mineira. E essa minha desconfiança 
não é sem motivo, porque, logo que chegaram à cidade e estavam procurando minha 
casa, já deram uma bela demonstração de como estavam antenados com a comida 
mineira.

Ao telefone, já perto de casa, minha mãe pedia informações sobre como chegar ao 
meu endereço. Passei as coordenadas, indiquei ruas e comércios. Em determinado 
momento da conversa, informei-a de que, após percorrerem tantos metros na avenida, 
ao chegar ao rodelão, deveriam entrar à esquerda e seguir até o fim da rua.

Seria coisa rápida, pois, segundo as indicações que ela me passou, estavam bem 
perto de minha casa. Mas os minutos se passaram, e nada de chegarem. Não me 
incomodei muito, pois imaginava que provavelmente já haviam parado em algum lugar 
para comprar algum quitute. Talvez uma garrafa de cachaça para me presentear. Eu 
bem que gostaria disso. Mas os minutos se estenderam e se transformaram em meia 
hora, e então decidi ligar para saber onde eles haviam se perdido.

— Onde vocês estão? – perguntei.
− Não sei. Já fomos e voltamos por toda a avenida e não encontramos o rodelão.
− Avenida tal e tal?
− Isso.
Combinei então que desceria ao rodelão e esperaria por eles lá, e foi isso que fiz.
Não demorou muito para que me vissem.
− Quantas vezes vocês passaram por aqui? – perguntei.
− Nem sei. Foram tantas!
− E por que não viraram à esquerda aqui no rodelão, como eu indiquei.
− Mas cadê o diacho do rodelão? Já passamos por um restaurante que se chama Casa 

da Vovó, outro que se chama Tilápia, e um monte de botecos, mas nenhum Rodelão.
− Mas rodelão é isto aqui, olha! Uma rotatória! – Indiquei o chão em que eu pisava.
− Ah! Mas como você disse “rodelão”, pensamos ser algum restaurante especializado 

em queijos.
− De onde tiraram essa ideia?
− Sei lá. Queijo mineiro não é tudo redondo?
Depois disso, fiquei com a ideia de abrir meu próprio restaurante, especializado em 

atender aos visitantes que vêm de outros estados. Adivinhem o nome que pretendo 
para ele.

*Alessandro, mineiro de coração, é autor de A Casa Iluminada dentre outros.

Por Alessandro Thomé*

Causo Mineiro



r e v i s ta  d e  pa s s at e m p o s
cruzando

comida e
cultura
mineira

distribuição gratuita

1

INCENTIVOAPOIO


