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A gente quer que o seu
Dia dos Pais tenha sabor de felicidade.
Por isso, pedimos aos nossos
colaboradores papais que enviassem
algumas receitas que costumam fazer
com seus filhos utilizando produtos JBS.
A princípio, cinco receitas seriam
selecionadas. Porém, entre tantos pratos
deliciosos, resolvemos escolher seis para
fazer parte deste e-book.
Assim, você pode se inspirar e passar
um Dia dos Pais com gostinho ainda
mais especial.
Aproveite e bom apetite.
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ingredientes:
1 picanha Friboi
1 pacote de linguiça cuiabana Seara Gourmet
5 batatas
Pimentão (amarelo, verde e vermelho)
200 g de queijo coalho
1 cebola
Sal grosso
Alecrim
Azeite

modo de fazer:
Picanha
Com uma faca bem afiada, sem deixar romper a lateral,
abra a carne.
Insira os ingredientes previamente cortados dentro da
picanha (pimentões, cebola e o queijo).
Feche a carne com palito para petisco e tempere com sal
grosso.
Corte 3 batatas em pedaços retangulares, coloque ao lado
da carne e tempere com sal, azeite e alecrim.
Unte uma forma com um fio de azeite e leve ao forno por
40 minutos.
Linguiça Cuiabana
Em uma assadeira untada
com azeite, coloque a linguiça,
com 2 batatas cortadas
em retângulos ao lado.
Tempere com alecrim,
azeite e sal e leve ao forno
por 40 minutos.
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PIZZA DE
FRIGIDEIRA

Por Henrique Pessoa
e seu filho, Miguel
JBS TRP – Lins/SP
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ingredientes:
(2 pessoas)

Massa de pizza para frigideira
Queijo muçarela
Bacon em cubos Swift
Peito de frango desfiado Seara
Linguiça calabresa Swift
Tomate
Cebola
Requeijão tipo Catupiry
Molho de tomate

modo de fazer:
Coloque a massa sobre um prato e despeje uma pequena
quantidade de molho de tomate no centro, espalhando com
uma colher.
Em seguida, cubra com fatias de queijo.
Depois, faça a montagem das pizzas a gosto. A do meu filho
foi de frango com bacon e catupiry. Já a minha foi de
calabresa, bacon, tomate e cebola. O importante aqui é usar a
criatividade, lembrando que o bacon e a calabresa foram fritos
anteriormente.
Como a pizza já montada é só colocar em uma frigideira e
aquecer em fogo médio/alto até a massa ficar crocante e o
queijo derreter (aproximadamente 4 minutos).
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carninha
do papai
Por Jonas Sousa Ávila
e seu filho, Arthur
Seara – Camboriú/SC
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ingredientes:
1,5 kg de maminha Friboi
150 g de linguiça calabresa fininha Lebon
150 g de queijo muçarela
300 g de ervilha Nature
150 g de bacon Seara
180 g de presunto Lebon
2 molhos madeira TP
800 g de batata aipo
50 g de queijo gorgonzola
1 xícara de arroz
1 salsicha
1 cebolinha verde

modo de fazer:
Abra uma fenda na maminha.
Pique em cubos o queijo muçarela, a linguiça fininha,
o bacon e o presunto e recheie a carne com eles.
Costure firme em pontos curtos.
Prepare o tempero a gosto; como sugestão, pode usar caldo
de limão, pimenta do reino, cominho e alho.
Coloque a maminha dentro de um saco com o tempero e
deixe marinando por 12 horas.
Coloque a maminha para assar na brasa por cerca de 1 hora,
virando de 10 em 10 minutos.
Cozinhe a batata aipo até desmanchar e, depois, esmague,
acrescente 2 colheres de
margarina sem sal, tempero verde, sal e pimenta do reino,
mexendo até ficar uma mistura homogênea.
Frite alho picado com arroz e adicione água e sal. Ao ferver,
baixe o fogo e aguarde secar.
Em uma panela, ferva água, adicione as ervilhas e deixe
cozinhar a gosto.
Coloque o molho madeira em uma panela e deixe aquecer,
mexendo sem parar até ficar consistente.
Retire a maminha da brasa quando estiver com aparência
dourada, organize nas travessas e sirva.
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FILÉ DE PEITO
RECHEADO À
MODA MARINELLI
Por Luis Antônio Marinelli
e seu filho, Cauã
Seara – Unidade de Itapetininga/SP
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ingredientes:
Filé de peito Seara
Mostarda
Salsa
Cebolinha
Castanhas do Pará
2 dentes de alho
Limão
Bacon
Manteiga

modo de fazer:
Recheio e tempero
Em um recipiente, rale castanhas do Pará, adicione mostarda,
salsa e cebolinha picados. Depois coloque dois dentes de alho
médios, suco de meio limão Taiti e bacon pré-frito com
manteiga. Misture tudo e reserve.

Filé de Peito
Pegue o filé e, na porção mais grossa do peito, com auxílio
de uma faca, abra uma cavidade no interior de toda a peça,
sem que a faca saia para o lado externo.
Fure todo o lado que ficará para baixo com um garfo, para
que o tempero penetre na carne, e reserve.
Modo de fazer:
Derreta uma colher de sopa de manteiga em uma frigideira
e coloque no interior do peito antes de rechear.
Recheie e coloque o filé na assadeira.
Pincele uma colher de sopa de manteiga derretida e um
pouco de mostarda no filé e rale castanhas do Pará sobre ele
para formar uma pequena crosta.
Leve ao forno na temperatura de 250 oC por cerca de 2 horas.
Para montar o prato, pode ser utilizado um acompanhamento
de batata rústica e pimenta biquinho, com um molho feito a
partir de uma redução de vinho branco.
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SHORT RIB
COM PÃOLIÇA,
PROVOLETA
E TOMATE
RECHEADO
COM QUEIJO
E ORÉGANO
Por Kleber Guirelli
e suas filhas, Júlia e Manuela
Friboi – Unidade de Lins/SP
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ingredientes:
Short Rib Swift
Linguiça toscana Seara
Pão francês
Queijo muçarela ralado
Uma fatia grossa de queijo provolone
Tomate
Orégano
Tomate-cereja
Alecrim

modo de fazer:
Short Rib
Deixe a brasa numa temperatura em que consiga manter a
mão sobre ela por, no máximo, 5 segundos.
Asse a short rib por, aproximadamente, 8 minutos em cada
lado da peça, deixando no descanso por mais 5 minutos.
Pãoliça
Corte o pão francês ao meio e separe as metades.
Coloque sobre ele o queijo muçarela ralado e a linguiça
toscana moída, apertando bem.
Depois, leve os pães à grelha até que a linguiça fique bem
assada.
Provoleta
Coloque a fatia de queijo provolone sobre a grelha e doure
os dois lados.
Em uma panela, coloque os tomates-cereja com azeite e
alecrim e deixe aquecer.
Retire o queijo da grelha e regue com o azeite e os
tomates-cereja, servindo imediatamente acompanhado
de fatias de pão.
Tomate recheado com queijo e orégano
Corte uma pequena tampa do tomate e, com a ajuda de uma
colher, retire a polpa.
Tempere com azeite, sal e pimenta e recheie com queijo
muçarela e uma pitada de orégano.
Depois, leve à brasa por, aproximadamente, 20 minutos.
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ROCAMBOLE
NA BRASA
Por Rafael Raiche
e seus filhos, Rafaela e Lucas
Seara – Filial CamborIÚ/SC
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ingredientes:
1 kg de carne moída
1/2 colher de sal rosa
Páprica defumada
270 g de linguiça mini Rezende
300 g de calabresa defumada Rezende
200 g de bacon em fatias Seara Gourmet
Creme de cebola (4 colheres)
2 ovos
Tempero verde
Vinagrete
100 g de queijo coalho
300 g de queijo muçarela

modo de fazer:
Misture bem a carne moída e a linguiça mini (retirando do
plástico).
Acrescente 4 colheres de creme de cebola e 2 ovos na
massa, até atingir uma consistência bem molhada.
Após isso, acrescente o tempero verde, a páprica defumada
e o sal rosa na massa, até ficar bem molhada de novo.
Coloque a massa em cima de um plástico aberto e cubra
com outro plástico.
Abra a massa até ficar no formato retangular, com a
espessura de um dedo (aproximadamente 30 cm de largura
e 40 cm de comprimento).
Recheie com o queijo muçarela ralado, o queijo coalho,
a calabresa fatiada bem fininha e o vinagrete.
Enrole a massa até formar um rolo e cubra com o bacon
em fatias.
Enrole tudo no papel alumínio até ficar bem firme.
Leve para a churrasqueira por, aproximadamente 1 hora
e 40 minutos, virando na metade do tempo. Depois,
é só servir.
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Para nós, é uma alegria passar o Dia dos Pais
junto com você, alimentando sempre a
amizade e o companheirismo.
Muito obrigado a todos os colaboradores
que enviaram seus pratos e participaram
desta iniciativa.
Para conferir as outras receitas que
recebemos, acesse Intranet JBS.
E o mais importante
tenha um Feliz Dia dos Pais!

OBRIGADO!
FELIZ DIA
DOS PAIS

