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Um país tão cultural e diverso como o nosso é 
pura inspiração. Por isso, decidimos ampliar nossa 

homenagem ao Brasil e criamos, em parceria com o 
Chef Thiago Emílio, 

o 2º E-book das Receitas Bem Brasileiras. 

Seguindo o sucesso da primeira edição, este 
novo conteúdo chega com 9 inéditas receitas 

brasileiríssimas, cada uma com a sua deliciosa 
regionalidade.

Nas próximas páginas, você encontrará todas as 
receitas para preparar na sua casa. Aproveite os 

produtos Bem Brasil e viaje pelos sabores do nosso 
país sem sair da sua cozinha.

Novas receitas
a brasilidade 
que a gente 

tanto ama.

com
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Graduado em Gastronomia e pós-graduado em 
Gastronomia e Turismo pela Universidade de 
Franca, em Franca/SP, o chef Thiago tem uma 
rica trajetória na gastronomia. Fez vários cursos 
específicos da área de Gastronomia e Gestão, 
lecionou por mais de 5 anos na Universidade de 
Franca e é consultor de restaurantes e empresas 
alimentícias. Atualmente, está à frente do 
SamThiago Bistrô, considerado um dos melhores 
restaurantes de Araxá/MG, e atua como digital 
influencer, promovendo receitas e cursos on-line 
de gastronomia para o seu público.

O Chef 
Thiago Emílio
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Modo de Preparo:

Ingredientes:

1. Aqueça uma panela e adicione o azeite, o azeite de dendê e o chimichurri;
2. Em seguida, adicione o camarão limpo, marinado em limão e sal, e salteie;
3. Depois, adicione a cebola, os pimentões vermelho e amarelo cortados em tiras e salteie;
4. Finalize o creme de camarão com a pimenta dedo-de-moça sem semente em cubinhos, o coentro 

e o leite de coco;
5. Frite a batata 9x18 até ficar crocante por fora e macia por dentro;
6. Escorra em papel-toalha e reserve;
7. Forre uma assadeira com as batatas fritas e cubra com o creme de camarão;
8. Agora é só saborear!

•1 PACOTE DE BATATA ONDULADA 9X18

•2 COLHERES DE AZEITE

•2 COLHERES DE AZEITE DE DENDÊ

•1 COLHER DE CHIMICHURRI

•SUCO DE 1 LIMÃO

•300G DE CAMARÃO

•100G DE PIMENTÃO VERMELHO 

•100G DE PIMENTÃO AMARELO

•100G DE CEBOLA ROXA

•50ML DE LEITE DE COCO

•Q.B. DE SAL

•Q.B. DE COENTRO

•Q.B. DE PIMENTA DEDO-DE-MOÇA

•Q.B. DE ÓLEO PARA FRITAR

Batata Baiana 
Bahia
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Modo de Preparo:

Ingredientes:

1. Tempere os bifes de bisteca com o sal de parrilha e chimichurri;
2. Em seguida, adicione 2 colheres de azeite e suco de ½ limão;
3. Depois, adicione a pimenta caiena, a cachaça, o tomilho, a cebola roxa e os dentes de alho 

amassados inteiros;
4. Misture e deixe descansar por 15 minutos;
5. Aqueça uma frigideira e adicione duas colheres de azeite e grelhe a bisteca dos dois lados;
6. Adicione a panceta/ bacon em cubos e deixe fritar;
7. Depois, adicione a manteiga e todos os ingredientes da marinada, desligue o fogo e reserve;
8. Frite a batata corte caseiro até ficar crocante por fora e macia por dentro;
9. Escorra em papel-toalha e reserve;
10. Sirva com a bisteca e finalize como queijo Minas ralado e a pimenta rosa.

•1 PACOTE DE BATATA CORTE CASEIRO

•3 DENTES DE ALHO

•400G DE BISTECA SUÍNA

•4 COLHERES DE AZEITE

•½ CEBOLA ROXA EM TIRAS

•1 COLHER DE SAL DE PARRILHA

•1 COLHER DE CHIMICHURRI

•100G DE BACON OU PANCETA 

•100G DE QUEIJO MINAS RALADO

•50ML DE CACHAÇA

•PIMENTA ROSA A GOSTO

•2 COLHERES DE MANTEIGA

•TOMILHO A GOSTO

•PIMENTA CAIENA EM PÓ A GOSTO

•SAL E PIMENTA-DO-REINO A GOSTO

•SUCO DE 1/2 LIMÃO

Bisteca Mineira 
Minas Gerais
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Modo de Preparo:

Ingredientes:

1. Leve uma panela ao fogo e adicione a manteiga e o alho;
2. Em seguida, adicione o frango, o lombo e a páprica, e salteie;
3. Depois, adicione as ervilhas e salteie novamente;
4. Adicione os ovos picados e misture;
5. Verifique o tempero;
6. Frite a batata tradicional até ficar crocante por fora e macia por dentro;
7. Escorra em papel-toalha e reserve;
8. Forre uma assadeira com as batatas fritas e cubra com o recheio de empadão;
9. Sirva.

•1 PACOTE DE BATATA TRADICIONAL

•200G DE FRANGO EM TIRAS

•200G DE LOMBO

•100G DE ERVILHA

•3 OVOS 

•Q.B. DE PÁPRICA

•Q.B. DE ALHO

•4 COLHERES DE MANTEIGA

•Q.B. DE ÓLEO PARA FRITAR

•Q.B. DE SAL

Empadão Goiano 
Goiás
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Modo de Preparo:

Ingredientes:

1. Coloque as coxas de frango em uma travessa e adicione os ingredientes da marinada:
    o limão, o cheiro-verde, o alho frito, a páprica doce, o sal, regue com azeite e molho shoyu, e 

adicione as folhas de louro, misture bem e cubra com plástico;
2. Deixe marinar por 1 hora na geladeira;
3. Retire da geladeira, descubra, pincele manteiga e polvilhe chimichurri;
4. Em seguida, leve ao forno pré-aquecido em alta temperatura;
5. Asse por 40 minutos;
6. Adicione as batatas corte caseiro e polvilhe um pouco mais de chimichurri, e retorne ao 

forno por mais 20 minutos;
7. Retire do forno, finalize com farofa e cheiro-verde.

•1 PACOTE DE BATATA CORTE CASEIRO

•1KG DE COXA DE FRANGO

•SUCO DE 1 LIMÃO

•Q.B. DE CHEIRO-VERDE

•2 COLHERES DE ALHO FRITO

•1 COLHER DE CHÁ DE PÁPRICA DOCE 

•1 COLHER DE CHÁ DE SAL

•4 COLHERES DE AZEITE

•2 COLHERES DE MOLHO SHOYU

•2 FOLHAS DE LOURO

•2 COLHERES DE MANTEIGA

•Q.B. DE CHIMICHURRI

Farofada Carioca 
Rio de Janeiro
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Modo de Preparo:

Ingredientes:

1. Leve uma panela ao fogo e adicione a manteiga, o alho e refogue;
2. Em seguida, adicione o creme de leite, o requeijão, o cream cheese e o parmesão ralado;
3. Misture bem até derreter;
4. Então, adicione a muçarela em cubos , mexa e desligue o fogo;
5. Frite a batata Crinkle até ficar crocante por fora e macia por dentro;
6. Escorra em papel-toalha e reserve;
7. Sirva o fondue com a batata;
8. Agora é só saborear!

•1 PACOTE DE BATATA CRINKLE

•2 COLHERES DE MANTEIGA

•2 DENTES DE ALHO EM BRUNOISE

•250ML DE CREME DE LEITE

•3 COLHERES DE REQUEIJÃO

•3 COLHERES DE CREAM CHEESE

•80G DE QUEIJO PARMESÃO RALADO

•100G DE MUÇARELA EM CUBOS

Fondue de Batata 
Rio Grande do Sul
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Modo de Preparo:

Ingredientes:

1. Leve uma panela ao fogo e adicione o azeite, em seguida, adicione a cebola em brunoise, o alho, a 
pimenta caiena e o curry;

2. Em seguida, adicione o frango em tiras e salteie;
3. Adicione o sal e verifique o tempero;
4. Depois, adicione o pequi em conserva e salteie;
5. Adicione a manteiga e misture bem;
6. Adicione 150ml de água e deixe apurar;
7. Desligue o fogo e reserve;
8. Frite a batata corte especial até ficar crocante por fora e macia por dentro;
9. Escorra em papel-toalha e reserve;
10. Sirva com o frango;
11. Agora é só saborear!

•1 PACOTE DE BATATA CORTE ESPECIAL 9X18

•4 COLHERES DE AZEITE

•1 COLHER DE CURRY

•500G DE FRANGO GRELHADO EM TIRAS

•100G DE PEQUI EM CONSERVA 

•3 DENTES DE ALHO EM BRUNOISE

•½ LIMÃO

•3 COLHERES DE MANTEIGA

•PIMENTA CAIENA A GOSTO

•½ CEBOLA EM BRUNOISE

Frango com Pequi
Goiás



Re
ce

ita
s 

Be
m

 B
ra

si
le

ir
as

 • 
2ª

 E
di

çã
o

Modo de Preparo:

Ingredientes:

1. Corte os filés de peroá e tempere com sal, suco de limão e mix de pimentas moídas a gosto;
2. Em seguida, empane no fubá mimoso;
3. Aqueça o óleo e frite;
4. Escorra em papel-toalha e reserve;
5. Frite a batata 7x7 até ficar crocante por fora e macia por dentro;
6. Escorra em papel-toalha e reserve;
7. Monte a batata com peroá;
8. Finalize com a cebola roxa em tiras por cima;
9. Sirva com ketchup, mostarda e limão;
10. Agora é só saborear!

•1 PACOTE DE BATATAS FAST FOOD

•500G DE PEROÁ CORTADO EM TIRAS

•3 DENTES DE ALHO EM BRUNOISE

•SUCO DE 1 LIMÃO

•Q.B. DE SAL

•MIX DE PIMENTAS MOÍDAS 

•Q.B. DE FUBÁ MIMOSO PARA EMPANAR

•Q.B. DE ÓLEO PARA FRITAR

•½ CEBOLA ROXA EM TIRAS

•Q.B. DE KETCHUP

•Q.B. DE MOSTARDA

•1 LIMÃO

Peroá à Bem Brasil 
Espírito Santo
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Modo de Preparo:

Ingredientes:

1. Leve uma panela ao fogo e adicione 4 colheres de azeite, os pimentões e salteie;
2. Em seguida, adicione o pirarucu desfiado, o alho frito, a salsinha e duas colheres de manteiga;
3. Adicione o molho de tomate e o creme de leite;
4. Verifique o tempero;
5. Frite a batata noisettes, no óleo por imersão, conforme a embalagem;
6. Escorra em papel-toalha;
7. Tempere com sal;
8. Monte em uma assadeira as batatas e cubra com o creme de pirarucu;
9. Finalize com as fatias de muçarela por cima;
10. Leve ao forno para gratinar;
11. Finalize com a salsinha e cebolinha;
12. Sirva ainda quente!

•1 PACOTE DE NOISETTES

•2 XÍC. DE PIRARUCU DESFIADO

•4 COLHERES DE AZEITE

•2 COLHERES DE MANTEIGA

•¼ DE PIMENTÃO VERMELHO

•¼ DE PIMENTÃO AMARELO 

•1 XÍC. DE MOLHO DE TOMATE 

•200G DE CREME DE LEITE

•200G DE MUÇARELA FATIADA

•Q.B. DE SALSINHA

•Q.B. DE PIMENTA-DE-CHEIRO DO NORTE EM 
RODELAS

•Q.B. DE ALHO FRITO 

•Q.B. DE SAL

Gratinado de 
Pirarucu 
Amazônia
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Modo de Preparo:

Ingredientes:

1. Frite a batata 7x7 até ficar crocante por fora e macia por dentro;
2. Escorra em papel-toalha, tempere com sal e reserve;
3. Leve uma panela ao fogo e adicione a manteiga e a carne seca desfiada;
4. Em seguida, adicione o queijo coalho cortado em cubos e mexa bem;
5. Adicione a pimenta biquinho, misture e reserve;
6. Em um suporte adequado, monte as batatas intercaladas com o recheio de carne seca e o 

cream cheese;
7. Ajeite bem os ingredientes entre uma camada e outra;
8. Retire o suporte, finalize com cream cheese e cheiro-verde;
9. Agora é só saborear!

•1 PACOTE DE BATATA FAST FOOD

•1 COLHER DE MANTEIGA

•200G DE CARNE SECA DESSALGADA E DESFIADA

•100G DE QUEIJO COALHO 

•50G DE PIMENTA BIQUINHO

•100G DE CREAM CHEESE

•Q.B. DE SAL

•Q.B. DE CHEIRO-VERDE

Torre de Batata com 
Carne Seca e Queijo 
Coalho 

Paraíba
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