
 

 

 
 

A gastronomia do mundo você encontra aqui e na revista digital do malaparadois. 
Todos os meses dicas e receitas das mais variadas delicias do mundo, assinadas pelo 

Chef Celso Rossi. 

 

Portugal e sua gastronomia! 

 

A culinária portuguesa, Tradicionalmente é consumida em grande quantidade de peixe.  

A base da gastronomia mediterrânea, assenta na trilogia do pão, vinho e azeite, repete-se em 

todo o território português, acrescentando os produtos hortícolas, como em variadas sopas, e 

os frutos frescos.  

A carne e as vísceras, principalmente de porco, compõem também um conjunto de pratos e 

petiscos regionais, onde sobressaem os presuntos e os embutidos.  

Com a chegada das descobertas marítimas, a culinária portuguesa rapidamente integrou o uso, 

por vezes quase excessivo, de especiarias e do açúcar, além de outros produtos, como o feijão 

e a batata, que foram adaptados como produtos essenciais.  

Note-se que a variedade de pratos regionais se verifica mesmo em áreas restritas. Duas cidades 

vizinhas podem apresentar, sob o mesmo nome, pratos que podem diferir bastante na forma 

de confecção, ainda que partilhem a mesma receita de base. 

 

ARROZ DE PATO 

 

Ingredientes 

 

01 Pato 

02 Chouriço 

01 Cebola Grande 

01 Cenoura Grande 

02 Dentes de Alho 

01 Cubo Caldo Galinha 

02 Folhas de Louro 

08 Cravos 

Sal Grosso (á gosto) 

Pimenta do Reino Branca (á gosto) 



 

 

600 Gr de Arroz 

Modo de Preparo 

 

Limpe o pato, separe os miúdos, corte o rabo e o excesso de pele. 

Corte o pato em quatro, e reserve. 

Corte a cebola no meio e espete 04 cravos em cada metade. 

 

Em uma panela com água, coloque as metade da cebola, os chouriços, o louro, os dentes de 

alho, a cenoura, o sal, cubinho de caldo, a pimenta do reino branca. 

 

Deixe ferver. Quando estiver fervendo, coloque o pato que estava reservado para cozinhar 

junto. 

Deixe cozinhar por 40 minutos com a panela parcialmente tampada. 

Depois que o pato já estiver cozido retire todos os ingredientes da panela e deixe esfriar e 

coe o caldo usando uma peneira fina. 

 

Lave o arroz e leve para cozinhar no caldo, depois de ferver deixe cozinhar por 15 minutos. 

Corte um chouriço em cubinho e o 2º em rodelas finas e reserve separadamente. 

Cortar os miúdos e desfiar o pato retirando toda a pele. 

 

Montagem do Prato 

Em um tabuleiro coloque uma camada de arroz, em seguida uma camada de pato desfiado 

com os chouriços cortados em cubinhos. 

 

Coloque a 2ª camada de arroz, e por cima o chouriço em rodelas. 

Leva ao forno a 220º para gratinar por 10 minutos. 


