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A Agriness lançou um concurso culinário com o intuito de promover 

a interação entre os colaboradores, a humanização dos processos 

internos e externos da empresa e a valorização da carne suína.

Nominado Master Sem Chef, o concurso que teve sua primeira 

edição em 2020, direcionado apenas para os colaboradores, em 2021 

estendeu a oportunidade de participação para os clientes da Agriness.

Com receitas que tenham a carne suína como ingrediente principal,  

a competição para cozinheiros amadores foi dividida em três categorias 

e avaliada a partir dos seguintes quesitos:

• Melhor Receita Cliente Agriness (você);

• Melhor Receita Colaborador Agriness (nosso time);

• Melhor Receita Juntos (nós e você).

Para os vencedores, um kit culinário personalizado e o título  

de Master Sem Chef 2021.
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INGREDIENTES

10 kg de pernil suíno

9 g de sal de cura

2 g de noz-moscada

5 dentes de alho

22 g de sal

Pimenta do reino a gosto

5 ml vinho branco seco

Tripa para ensacar 

PREPARO

Moa a carne e tempere com sal de cura. Após, realize a mistura  

com sal, pimenta, noz-moscada, alho e os 5 ml de vinho branco seco.  

Deixe descansar por 30 minutos.

Deixe a tripa de molho na água com limão para tirar o cheiro  

e reidratar.

Em seguida, utilize um moedor com bico de ensacar para rechear  

a tripa de porco e fazer o salame.

Defume a peça durante 24 horas. Após esse processo, pendure  

o salame por pelo menos dois dias para a cura e secagem.

SALAME DE  
CARNE SUÍNA
POR CLÉO HUBNER (SUINOCULTURA SILVA 1)



COSTELINHA 
DE PORCO ASSADA 
E SIMPLES

COSTELINHA 
DE PORCO ASSADA 
E SIMPLES
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COSTELINHA DE PORCO 
ASSADA E SIMPLES
POR EVELISE MARTINS (AGRINESS) &  
CLÉO HUBNER (SUINOCULTURA SILVA 1)

PREPARO

Limpe bem a peça de costela de porco e retire o excesso de  

gordura. Em seguida, faça furos na carne com a ponta de uma  

faca. Esse processo ajuda a penetrar o tempero. Reserve.

Em um recipiente, misture o suco de dois limões, 50 ml de vinagre,  

sal, pimenta do reino e pimenta vermelha, os três dentes de alho  

e uma cebola triturada. 

Utilize dois sacos plásticos alimentícios para marinar a carne.  

Deixe-a descansar na geladeira por pelo menos duas horas ou,  

de um dia para o outro. 

Após o tempo de reserva, envolva a costelinha em três folhas de papel 

alumínio e coloque-a em um refratário de vidro ou assadeira inox. 

Antes de fechar, despeje toda a marinada em cima da costelinha. 

Leve ao forno por 1h30 em temperatura média (180 - 200 °C).  

Após esse primeiro processo, retire o papel alumínio e coloque  

a carne no forno novamente em temperatura alta (250 °C) até dourar. 

INGREDIENTES

1,5 kg de costelinha suína 

2 limões

1 cebola média 

3 dentes de alho

1 colher de sopa de sal ou  

de tempero pronto

50 ml de vinagre

Pimenta do reino e  

pimenta vermelha a gosto



PERNIL 
RECHEADO
PERNIL 
RECHEADO
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PERNIL  
RECHEADO
POR FELIPE BAPTISTA (AGRINESS)

PREPARO

Aqueça a fridigeira com azeite e doure o alho.

Refogue a cenoura, salsão e salsinha.

Misture a carne moída, ovo, queijo, sal e pimenta.

Misture essa carne com legumes e recheie o pernil.

Feche o pernil (pode ser costurando) e coloque em uma assadeira  

e regue com vinho.

Cubra com papel alumínio e leve ao forno pré aquecido a 180 °C  

e asse por 2 horas e 30 minutos, regando com caldo de legumes.

Em 2 horas, aumente a temperatura para 220 °C, retire o papel  

alumínio e deixe dourar por 30 minutos.

INGREDIENTES

2 kg de pernil desossado

250 g de carne suína moída

2 colheres parmesão ralado

3 colheres azeite de oliva

1 xícara de vinho branco

2 dentes de alho picado

3 cenouras cortadas em cubo

1 talo de salsão cortado em cubos

1 ovo

Salsinha picada a gosto

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto



PORCHETTA  
COM VINAGRETE  
DE BANANA

PORCHETTA 
COM VINAGRETE 
DE BANANA

MELHOR RECEITA COLABORADOR AGRINESS
2º EDIÇÃO
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PORCHETTA COM 
VINAGRETE DE BANANA
POR FELLIPE HOFFMANN (AGRINESS)

INGREDIENTES

Porchetta

Barriga de porco

Vinho branco

Sal

Pimenta do reino

Uva passas

Pão ralado

Azeite

Cebola

Alho poró

Tomilho

Alecrim

Raspas de limão siciliano

Pimenta dedo de moça

Castanha de caju

PREPARO

PORCHETTA

Com uma faca bem afiada abra a barriga entre as camadas de gordura. 

Tempere com vinho branco, alho, alecrim, sal e pimenta do reino. Deixe 

descansar na geladeira por uma hora. Hidrate as uvas passas com 

vinho branco e reserve. 

Faça um refogado com azeite, cebola e alho poró. Solte o fundo da 

panela com um pouco de vinho. Junte as uvas passas hidratadas, as 

ervas, as raspas de limão, a pimenta e deixe por mais alguns minutos. 

Por fim, adicione as castanhas e o pão ralado. Tempere com sal e 

pimenta do reino a gosto. Abra a carne e adicione o refogado como 

recheio. Enrole a barriga com a pele voltada para o lado externo. 

Amarre bem com barbante, formando um rolo. Leve ao forno em 

temperatura média de 150 °C por cerca de três horas (vai depender  

do tamanho da barriga). Utilize uma grelha para elevar a peça sobre  

uma forma para reter a gordura.
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INGREDIENTES

Vinagrete de banana

Banana da terra

Limão

Talos de beterraba

Salsinha

Azeite

Sal

Pimenta do reino

Pimenta dedo de moça

Folhas de beterraba

PREPARO

VINAGRETE DE BANANA

Corte a banana da terra madura em cubos pequenos. Adicione suco 

de limão, talos de beterraba, salsinha, pimenta dedo de moça sem as 

sementes, azeite, sal e pimenta do reino. Use folhas de beterraba para 

formar uma cama para decorar a vinagrete.



UAI CHEESE  
PORK
UAI CHEESE 
PORK
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UAI CHEESE  
PORK
POR LAÍS SOUSA (AGRINESS)

INGREDIENTES

Pão de queijo

200 g de queijo canastra ralado grosso

50 g de queijo parmesão ralado

200 g de polvilho azedo

100 ml de leite

40 g de manteiga

1 ovo inteiro

Sal a gosto 

Pulled pork

1 peça de aproximadamente 1 kg  

de copa lombo

1 colher de sopa de cebola em flocos

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de sal fino

1 colher de chá de alho em pó

1 colheres de sopa de mostarda 

amarela em pó

1 colher de sopa de aroma de fumaça

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de sopa de páprica picante

Cebola caramelizada

1 cebola roxa

2 colheres de sopa de açúcar cristal

1 pitadinha de sal fino

2 colheres de sopa de molho shoyu 

Farofa de bacon

10 tiras de bacon

Queijo derretido

400 g de queijo canastra
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PREPARO

Primeiramente, pré-aquecer o forno a 180 °C. Temperar a peça  

copa de lombo com todos os temperos da lista de ingredientes,  

em seguida embalar a peça em um papel filme próprio para churrasco  

(3 voltas) e colocar em uma assadeira com um pouquinho de água  

no fundo. Depois disso, deixar no forno por aproximadamente 5 horas. 

É importante não deixar a água secar e virar a peça de vez a cada  

1 hora.

Para fazer o pão de queijo, deve-se aquecer o leite e a manteiga em 

uma panela até levantar fervura. Em seguida, jogar essa mistura 

fervente no polvilho e mexer bem, até formar uma pasta. Adicionar  

os queijos, misturar bem, colocar o ovo e misturar novamente. Ajuste 

o sal. Agora é só modelar os pães de queijo e colocar em uma forma 

untada para assar em fogo médio, até ficarem bem douradinhos. 

Enquanto o pão de queijo e a carne estão no forno, chegou a hora 

de fritar os bacons! Fritar 8 tiras em fogo médio até ficarem bem 

douradinhas e deixar esfriar. Depois de frias é só amassar (com as mãos 

mesmo) e quebrar, até virar uma farofinha. As tirinhas restantes serão 

fritas e colocadas inteiras dentro do sanduíche.

Para a cebola caramelizada basta picar em cubinhos, jogar em uma 

frigideira, em fogo baixo (pode ser na mesma que utilizou para fritar  

os bacons, só lembrar de escorrer um pouco a gordura) e esperar a 

cebola amolecer um pouquinho. Em seguida, adicionar o açúcar  

e mexer bem até começar a engrossar. Adicione um pouco de sal,  

o molho shoyu e mexa bem, até ficar bem consistente. 
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Retirar a copa lombo do forno e desfiar bem (já estará desmanchando).

Retirar os pães de queijo do forno e fazer um corte ao meio. 

Cortar uma boa fatia de queijo canastra e jogar na frigideira, em fogo 

médio. Enquanto isso, comece a rechear os pães de queijo com a 

copa lombo, a cebola caramelizada, a tira de bacon, adicionar o queijo 

canastra derretido, a farofinha de bacon e está pronto! Agora é só 

pegar o seu Uai Cheese Pork e se deliciar com essa maravilha!

Obs: A receita foi feita para duas pessoas, porém sobraram alguns 

itens, então com essa quantidade de ingredientes é possível servir  

de 3 a 4 sanduíches.



LASANHA 
SUÍNA
LASANHA
SUÍNA

MELHOR RECEITA CLIENTE AGRINESS
2º EDIÇÃO
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INGREDIENTES

500 g de carne suína moída

400 g presunto

400 g mussarela fatiada

400 g de macarrão para lasanha 

3 colheres (sopa) de amido de milho

3 cebolas médias raladas

200 g de azeitona

200 g de milho

1 litro de leite

1 caixa de creme de leite 

2 tabletes de caldo de galinha

1 lata de extrato de tomate de 340 g

2 pacotes de Sazon de legumes

2 colheres (sopa) de manteiga  

ou margarina

1 copo americano de água

2 dentes de alho

1 colher (sopa) de óleo

Sal a gosto 

LASANHA  
SUÍNA
POR LUCAS MOREIRA VASCONCELOS (COLMEIAYAGRO)

PREPARO

CARNE SUÍNA AO MOLHO VERMELHO

Em uma panela, adicione 1 colher de sopa de óleo e refogue duas 

cebolas médias raladas. Em seguida, adicione a carne suína moída e 

o tablete de caldo de galinha, o milho e 1 lata de extrato de tomate. 

Adicione 1 copo americano de água, a azeitona e sal a gosto. Mexa  

até cozinhar e leve ao fogo médio.

MOLHO BRANCO

Dissolva a farinha de trigo ou amido de milho em ½ xícara de leite  

e reserve. Em uma panela, doure 1 cebola média ralada e 2 dentes 

de alho na margarina. Adicione o leite com farinha, mexa um pouco e 

acrescente o restante do leite e o creme de leite. Após fervura, adicione 

2 pacotes de Sazon de legumes. Mexa constantemente até ficar 

cremoso. 

Em seguida monte a lasanha em camadas. Por fim leve ao  

forno médio 180 °C.



JOELHO DE 
PORCO COM 
REPOLHO 
AGRIDOCE 
E PURÊ DE 
BATATAS

JOELHO DE 
PORCO COM 
REPOLHO 
AGRIDOCE 
E PURÊ DE 
BATATAS
EISBEIN MIT BITTERSÜSSES  
KOHL UND KARTOFFELPÜREE
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JOELHO DE PORCO  
COM REPOLHO 
AGRIDOCE E PURÊ  
DE BATATAS
EISBEIN MIT BITTERSÜSSES KOHL  
UND KARTOFFELPÜREE

POR MAIARA DAHMER (AGRINESS)

INGREDIENTES

Joelho de porco

1 joelho de porco

1 litro de água

1 cravo

3 sementes de zimbro

2 grãos de pimenta

1 cebola ralada

1 dente de alho

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de mel

4 colheres de sopa de sal

1 colher de café de páprica defumada

PREPARO

JOELHO DE PORCO

Em uma panela coloque a água, cebola ralada, cravo, zimbro, 

açúcar, mel, alho, páprica defumada e o sal, deixar ferver por 

aproximadamente 10min. Despejar esse caldo no joelho de porco  

e deixar em repouso por no mínimo 12h na geladeira. Após isso,  

colocar o joelho para assar no forno por aproximadamente 60min 

coberto por papel alumínio em temperatura média e sem o papel  

por mais 30min ou até dourar. 

Dica: Para pururucar despejar óleo bem quente no courinho.
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INGREDIENTES

Acompanhamentos

1 repolho

1 cebola

1 maçã fugi ralada

2 colheres de açúcar

2 colheres de sal

20 ml de vinagre

5 batatas grandes

PREPARO

ACOMPANHAMENTOS

Em uma panela dourar a cebola com açúcar e sal, em seguida colocar 

a maçã ralada e o repolho com vinagre, mexer até cozinhar o repolho.

Purê de batatas simples.



QUIRERA COM 
CARNE SUÍNA
QUIRERA COM 
CARNE SUÍNA
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QUIRERA COM  
CARNE SUÍNA
POR MARIANI DE OLIVEIRA (AGRINESS)

PREPARO

Tempere a carne com sal, pimenta do reino, páprica defumada  

e suco de limão. Deixe de um dia para o outro na geladeira.

Aqueça uma panela de fundo grosso, bem quente, vá fritando aos 

poucos a carne para ficar bem dourada em cada lado. Se a carne que 

usar for muito magra, use uma colher rasa de banha, do contrário a 

gordura dos pedaços será suficiente. Vai grudar no fundo da panela,  

é normal. Reserve a carne fritinha. 

Coloque a quirera de molho e remova as casquinhas brancas que 

flutuam. Repita por duas vezes ou mais essa lavagem até não restarem 

casquinhas. Escorra a água e reserve.

Se restar muita gordura na panela após a carne pronta, retire o excesso 

e descarte. Na mesma panela, doure o alho e a cebola. Acrescente a 

pimenta dedo de moça. Tempere com sal e pimenta. Nesse momento 

a casquinha do fundo deverá soltar. Coloque as carnes na panela. Se 

preferir, reserve alguns pedaços para servir mais crocantes e dourados.

Acrescente a quirera e vá mexendo para saltear tudo junto. 

INGREDIENTES

1,5 kg de carne suína (costelinha 

ou paleta ou pescoço) em pedaços 

pequenos (3 cm)

Suco de 1 limão

1 colher de páprica defumada

Quirera (milho quebradinho, xerém, 

canjiquinha) - 2 xícaras para 5 pessoas

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Pimenta dedo de moça a gosto

4 dentes grandes de alho (inteiro 

se preferir menos marcante, bem 

picadinho se quiser mais forte  

de sabor)

2 cebolas grande picadas bem miúda

1 litro de caldo caseiro de ossos, ou de 

carne, ou de legumes, ou de frango

Água quente

Tempero verde (opcional)

Parmesão ralado (opcional)
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INGREDIENTES

1,5 kg de carne suína (costelinha 

ou paleta ou pescoço) em pedaços 

pequenos (3 cm)

Suco de 1 limão

1 colher de páprica defumada

Quirera (milho quebradinho, xerém, 

canjiquinha) - 2 xícaras para 5 pessoas

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Pimenta dedo de moça a gosto

4 dentes grandes de alho (inteiro 

se preferir menos marcante, bem 

picadinho se quiser mais forte  

de sabor)

2 cebolas grande picadas bem miúda

1 litro de caldo caseiro de ossos, ou de 

carne, ou de legumes, ou de frango

Água quente

Tempero verde (opcional)

Parmesão ralado (opcional)

Coloque o caldo quente, misture, deixe cozinhar em fogo baixo.  

Se não quiser usar um caldo, vai direto com água quente.

Vá observando e mexendo eventualmente, completando com  

água quente se necessário.

Vai levar uns 20 minutos para ficar bem macio o grão. No fundo da 

panela ficará grudadinho, que pode ser raspado na hora de servir.

Cuidado durante o cozimento porque tende a saltar bolhas como  

uma polenta cozinhando.

Acerte o sal, se necessário. Termine com tempero verde e parmesão  

e sirva com a salada de sua preferência.



COROA DE 
COSTELA SUÍNA 
RECHEADA

COROA DE 
COSTELA SUÍNA 
RECHEADA
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COROA DE COSTELA 
SUÍNA RECHEADA
POR RICARDO HENN (AGRINESS)

PREPARO

Colocar a coroa de costelas de porco em uma assadeira grande.  

Cubra as pontas das costelas com papel alumínio. Espalhe a 1/2 colher 

de sal sobre o centro da carne. Asse em forno a 175 °C por 2 horas. 

Enquanto isso, em um saco de confeiteiro coloque a carne de porco 

com a  salsa, cebolinha e sal. Pode ser a própria carne que foi retirada 

da coroa da costel, cozinhe por 1 hora. Enquanto isso, em uma frigideira 

frite o bacon, escorra e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola 

na manteiga até ficarem macias. Retire do fogo. Adicione a carne de 

porco desfiada, bacon, farelo de pao e a cebola e misture bem.

Remover o assado do forno. Colocar o recheio delicadamente dentro 

da coroa. Leve ao forno e asse a (70 - 80 °C), cerca de 1 hora a mais. 

Transfira o assado para o prato de servir. Decore com tomates romã, 

couve e pimenta. Corte entre as costelas para servir.

INGREDIENTES

Uma coroa de costelas de porco  

(3 kgs, 12 ossos de preferência)

Sal a gosto

400 g de carne moída de porco, 

desfiada

3/4 xícara de cebola roxa em rodelas

3 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de bacon

1 e 1/2 xícaras de farelo de pão

1/2 colher de chá de pimenta

1/2 colher de chá de sálvia

1 colher de cebolinha

1 colher de salsinha

10 tomates romãs

5 pimentas vermelhas

Folhas frescas de couve



PANCETTA  
AO MOLHO  
DE GOIABADA

PANCETTA 
AO MOLHO 
DE GOIABADA
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PANCETTA AO MOLHO 
DE GOIABADA
POR RICARDO HENN (AGRINESS)

INGREDIENTES

Torresmo

Sal

Pimenta moída

250 g de pancetta de porco

Banha de porco 

Molho de Goiabada

200 g goiabada cremosa

Molho de pimenta a gosto

Água 

Montagem

6 cubos de pancetta

Molho de goiabada

Cebola roxa

Brotos de alfafa

PREPARO

TORRESMO

Coloque a pancetta e deixe pegar tempero por 3 horas.

Depois desse tempo, retire a pancetta do tempero e seque bem 

no papel toalha.

Em uma panela com a banha de porco, coloque a pancetta seca  

e cozinhe em fogo baixo, a 85 °C, por 2 horas.

Retire a pancetta da banha de porco, coloque em uma assadeira,  

cubra com plástico filme e leve à geladeira por 3 horas.

Retire da geladeira, corte a pancetta em cubos e frite em uma panela 

com banha de porco a 200 °C até ficarem douradas e crocantes,  

por mais ou menos 8 minutos.

MOLHO DE GOIABADA

Misture em uma tigela a goiabada e a pimenta.

Adicione agua até ficar um caldo encorpado.

MONTAGEM

Coloque as pancettas deitadas no recepiente.

Coloque o molho de goiabada na lateral para manter a crocância  

da pururuca.

Decore com a cebola e o broto de alfafa e sirva na sequência.



PANCETTA 
ENROLADA 
SUÍNA - CERDO 
GANADO

PANCETTA 
ENROLADA 
SUÍNA - CERDO 
GANADO

MELHOR RECEITA JUNTOS
2º EDIÇÃO
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PANCETTA ENROLADA 
SUÍNA - CERDO GANADO
POR SAMUEL LUNARDI (AGRINESS) &  
JOÃO DALZOTO (GRANJA SANGA CURTA)

PREPARO

Deixe a panceta imersa em uma marinada com água  

e os ingredientes por aproximadamente 4 horas. 

Após, colocar na churrasqueira por 5 horas para dourar e  

deixar a casquinha formar a pururuca ou preparar no forno  

elétrico por 2h30min. 

Uma opção é fritar após assar cortando em rodelas.

INGREDIENTES

Pancetta enrolada suína - cerdo ganado

Sal temperado

Vinagre

Cebola

Açafrão

Alho

Pimenta preta



BOTECO  
MINEIRO
BOTECO 
MINEIRO
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BOTECO  
MINEIRO
POR SCARLETT VASCONCELOS (AGRINESS)

PREPARO

PRIMEIRA ETAPA

Temperar a carne com o shoyu, sal, pimenta calabresa, páprica,  

azeite, ketchup, mostrada e deixar marinar de um dia para o outro  

na geladeira. Refogar a carne e depois desfiar retirando o excesso  

de gordura. Misturar o cheiro verde e deixar resfriar.

SEGUNDA ETAPA

Derreter na panela toda a manteiga, misturar com 70 g de farinha de 

trigo até se formar uma massa (roux). Adicionar o leite gelado até o 

ponto de mingau e temperar com sal e pimenta a gosto. Acrescentar 

a nos moscada, queijo minas ralado e o requeijão. Mexer tudo até ficar 

homogêneo. Misturar a carne desfiada ao creme de queijo e resfriar 

na geladeira por pelo menos 5 horas (ponto para bolear). Bolear a 

massa nas porções e reservar no congelador de um dia para o outro.

Empanar seguindo a sequência, farinha de trigo, ovo, farinha de trigo, 

ovo e farinha panko. Reservar no congelador por mais um dia. Depois 

fritar por imersão em óleo a 160 °C. Servir com geleia de jabuticaba 

temperada com raspas de limão siciliano.

INGREDIENTES

700 g de copa-lombo

3 colheres de sopa de shoyu

½ colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de ketchup

1 colher de chá de pimenta calabresa

1 colher de chá de páprica

1 colher de sopa de azeite

70 g de manteiga sem sal

470 g de farinha de trigo (400 g para 

empanar e 70 g para o bechamel)

500 ml de leite gelado

250 gramas de queijo minas

250 ml de requeijão

1 collher de chá de noz moscada em pó

4 ovos

½ kg de farinho panko

2 litros de óleo

Geleia de jabuticaba

Raspas de limão siciliano 

Cheiro verde a gosto

Sal a gosto
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PRIME RIB SUÍNO  
COM CARPACCIO  
DE BETERRABA  
E RISOTO AL LIMONE
POR SCARLETT VASCONCELOS (AGRINESS)

INGREDIENTES

300 g de prime rib suíno

3 colheres de sopa de shoyu

½ colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de ketchup

1 colher de chá de pimenta calabresa

1 colher de chá de páprica

2 colher de sopa de azeite

Sal a gosto e pimenta a gosto

1 beterraba

Flor de sal a gosto

Raspa de limão siciliano

1 colher de sopa de azeite

150 g de arroz arbóreo

1 litro de caldo de legumes

Caldo de ½ limão siciliano

½ cebola pequena

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 copo americano de vinho branco seco

1 colher de requeijão

50 g de queijo parmesão ralado

Cheiro verde a gosto

Pétalas de rosa para finalização
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PREPARO

Temperar a carne com o shoyu, sal, pimenta calabresa, páprica,  

azeite, ketchup, mostrada e deixar marinar de um dia para o outro  

na geladeira. Selar a carne e levar ao forno por 30 minutos na 

temperatura de 200 °C. Cozinhar a beterraba em água fervente  

por 2 minutos, descascar e fatiar em lâminas bem finas. Temperar  

com azeite, flor de sal a gosto e raspas de limão siciliano.

Refogar a cebola com a manteiga e azeite, acrescentar o arroz  

e refogar. Acrescentar o vinho e deixar evaporar.

Ir acrescentando o caldo de legumes aos poucos até dar o ponto  

de risoto. Acrescentar o caldo de limão, as raspas, o requeijão e o  

queijo parmesão.

Finalizar com uma colher de sopa de manteiga. Montar o prato  

e finalizar com as pétalas de rosa.



agriness.com

http://agriness.com

