
Pratos de Porco
uma selecção de

Alberto Mões



Lombo de Porco
com Laranja

Ingredientes para 4 pessoas

50 g de Vaqueiro Líquida
1 kg de lombo de porco 
sal 
pimenta de moinho 
água 
3 laranjas 
1 dl de licor de laranja 
1 colher de sobremesa de maisena

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Deite a Vaqueiro Líquida na panela de pressão e leve ao lume. Introduza
o lombo de porco e deixe alourar de todos os lados. Tempere com sal e
pimenta acabada de moer e regue com cerca de 1 copo de água quente.
Feche a panela e deixe cozinhar durante 15 minutos, após levantar
pressão. 
Entretanto, lave muito bem as laranjas, retire-lhas a parte vidrada da
casca com um pelador e corte em juliana fina. Leve a juliana da casca a
ferver com um pouco de água durante 5 minutos. Escorra e reserve
também a água aromatizada. 
Descasque as laranjas e corte os gomos, ao vivo, ou seja de modo a
eliminar todas as peles brancas. Aproveite todo o sumo que escorrer e
junte‐o à juliana da casca. Adicione também o licor de laranja. 
Retire a panela de pressão do lume e abra‐a depois de ter deixado
escapar toda a pressão. Para ser mais rápido coloque a panela debaixo da
torneira de água fria. Dissolva a maizena em cerca de 2 dl da água onde
ferveu as cascas e deite sobre a carne. Feche de novo a panela e deixe
cozinhar mais 8 a 10 minutos sob pressão. 
Faça sair toda a pressão, abra a panela e retire a carne. Adicione ao
molho a juliana das cascas com o licor e os gomos de laranja. Deixe
ferver um pouco e deite sobre a carne.

Sugestão

Acompanhe com arroz frito com passas e amêndoas torradas.
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Rojões de Porco
com Molho
Especial

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

2 colheres de sopa de farinha 
1 colher de café de canela em pó 
600 g de carne de porco em cubos 
70 g de Vaqueiro Liquida
1 colher de sobremesa (rasa) de cacau em pó 
1 colher de sobremesa de açúcar amarelo 
4 colheres de sopa de polpa de tomate 
2 dl de água 
1 dl de vinho branco 
1 cebola 
sal 
piripiri 
vinagre 
2 colheres de sopa de Creme Culinário Vaqueiro
Light
1 colher de sopa de corintos 
salsa picada 
amêndoas em fatias (facultativo)

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Misture a farinha com a canela e passe os cubos de carne por esta
mistura, sacudindo bem o excesso. 
Frite a carne numa caçarola com a Vaqueiro Liquida já quente.
Entretanto numa tigela misture o cacau com o açúcar amarelo, a polpa
de tomate e a água. Depois da carne estar dourada, retire-a com uma
escumadeira para outro recipiente e junte à gordura que ficou na
frigideira a cebola descascada e cortada em rodelas. Quando a cebola
estiver loura, regue com a mistura preparada e deixe levantar fervura.
Introduza de novo a carne, tempere com sal e piripiri a gosto. Tape e
deixe cozinhar até a carne estar tenra. Tempere com um pouco de
vinagre e junte o Creme Culinário Vaqueiro Light e os corintos. Ferva
mais uns minutinhos, agitando a caçarola para o molho espessar mais um
pouco. 
Coloque no recipiente de serviço e polvilhe com salsa picada e
amêndoas em fatias, previamente tostadas.

Sugestão

Acompanhe com arroz solto. 
 

3  



Lombo de Porco à
Malaguenha

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

60 g de Vaqueiro com Azeite 
1 kg de lombo de porco 
sal 
pimenta preta de moinho 
2 dl de vinho de Málaga (ou moscatel) 
1 dl de água ou de caldo de carne 
1 pau de canela 
50 g de passas de Málaga ou sultanas douradas 
100 g de amêndoas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 180 °C. 
Derreta a Vaqueiro com Azeite sobre o lume, num tacho que possa ir ao
forno. Quando estiver quente introduza o lombo de porco e aloure-o de
todos os lados. Retire o tacho do lume, tempere a carne com sal e
pimenta preta, moída na altura. Regue com o vinho de Málaga e a água,
ou o caldo de carne. Junte o pau de canela e as passas e tape o tacho.
Leve ao forno e deixe cozinhar durante 1 hora, ou até a carne estar
tenra. A meio do tempo, não se esqueça de voltar a carne. 
Entretanto escalde as amêndoas com água a ferver e tire‐lhes a pele.
Aloure as amêndoas peladas numa frigideira anti aderente sobre lume
moderado. Reserve metade e pique as restantes, na picadora ou no
almofariz. 
Quando a carne estiver macia, retire-a do tacho e reserve dentro do
forno com este já desligado para a manter quente. Retire o pau de canela
e junte as amêndoas picadas ao molho. Ferva sobre lume brando,
mexendo durante cerca de 5 minutos. Sirva a carne cortada em fatias,
regada com o molho.

Sugestão

Acompanhe com arroz e legumes a gosto. 
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Lombo de Porco
com Molho de
Espumante

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

50 g de passas sem grainha 
1 dl de espumante 
200 g de cogumelos 
80 g de Vaqueiro Alho 
sal 
pimenta de moinho 
1,2 kg de lombo de porco 
pimentão doce 
1 cebola 
1 colher de chá de açúcar mascavado 
2 dl de natas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Ponha as passas de molho no espumante. Ligue o forno e regule-o para
os 200 °C. 
Lave e enxugue muito bem os cogumelos, pique metade e corte os
restantes em fatias. 

Leve uma frigideira ao lume com 1/3 daVaqueiro Alho e, quando estiver
derretida, junte os cogumelos picados e deixe saltear. 

Tempere com sal e pimenta acabada de moer. Faça um golpe a todo o
comprimento do lombo e recheie-o com os cogumelos salteados e
metade das passas demolhadas. 

Ate o lombo com uma guita apertando bem de maneira a não deixar
escapar o recheio. Coloque a carne num tabuleiro de forno, tempere com
sal, pimenta e um pouco de pimentão doce. Por cima espalhe algumas
nozinhas de Vaqueiro Alho e leve a assar no forno durante cerca de 45
minutos, regando a carne de vez em quando com o molho que se vai
formando. 

Entretanto deite a restante Vaqueiro Alho na mesma frigideira onde
salteou os cogumelos e leve a derreter. Descasque e corte a cebola em
rodelas finas e deite-a na frigideira. Junte os cogumelos cortados em
lâminas, e as restantes passas escorridas.

Deixe cozinhar até a cebola estar transparente. Regue com o espumante
e ferva até reduzir um pouco. Adicione as natas e deixe ferver, agitando
a frigideira. Sirva o molho com a carne cortada em fatias.

Sugestão
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Lombo de porco
assado com
alecrim

Ingredientes para 8 pessoas

1 lombo de porco com cerca de 2 kg
75g Vaqueiro Ideal para Porco
1 pitada de sal 
Vinho branco

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 8

Preparação

Barre generosamente o lombo de porco com Vaqueiro Ideal para Porco
e adicione uma pitada de sal. 

Num recipiente deite o vinho branco até cobrir o fundo. Coloque a peça
de carne no recipiente e deixe marinar durante pelo menos durante 2
horas ou de um dia para o outro.

Ligue o forno e regule‐o para os 180º C. 
Coloque a carne num tabuleiro, regue com a marinada e introduza-a no
forno. 

Deixe assar durante cerca de 1 hora e 30 minutos, virando-a de vez em
quando e regando com molho que se vai formando. E já está!
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Lombo de Porco à
Florentina

Ingredientes para 4 pessoas

4 hastes de rosmaninho ou de alecrim 
6 dentes de alho 
30 g de Vaqueiro Líquida
sal 
1 kg de lombo de porco limpo 
pimenta preta em grão 
3 colheres de sopa de azeite

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C. 

Lave e seque as hastes de rosmaninho. Separe as folhas de uma delas e
pique-as finamente. Descasque os dentes de alho e esmague-os num
almofariz juntamente com o rosmaninho picado, a Vaqueiro Líquida e
sal até obter uma pasta. 

Com uma faca afiada faça vários golpes superficiais em torno da carne.
Esfregue-a com a pasta preparada e disponha as restantes hastes de
rosmaninho sobre a carne no sentido do comprimento. Ate a carne com
cordel de cozinha como se fosse um paio, prendendo bem as hastes de
rosmaninho. 

Coloque a carne sobre um tabuleiro de forno. Tempere com pimenta
preta moída na ocasião e regue com o azeite. Introduza no forno e deixe
assar durante 1hora e meia, virando a carne várias vezes e regando‐a
com os sucos que se vão libertando.

Sugestão

Acompanhe com Ervilhas à Florentina e batatinhas salteadas.
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Costeletas de
Porco com
Zimbro

Ingredientes para 4 pessoas

4 costeletas de porco 
1 colher de sopa de coentros em grão 
1 colher de sopa de pimenta preta em grão 
2 bagas de zimbro 
tomilho fresco 
sal 
100 g de Vaqueiro Líquida
colorau 
1 limão 
8 batatas médias* 
4 pêras 
2 endívias

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Coloque as costeletas num tabuleiro grande de forno. 
Num almofariz, esmague os grãos de coentros e de pimenta,
juntamente com as bagas de zimbro. Junte cerca de 1 colher de sopa
detomilho fresco picado, sal, a Vaqueiro Líquida e uma pitada de
colorau. Misture tudo muito bem e deite sobre as costeletas. Regue com
o sumo de limão e misture tudo. Lave as batatas, as peras e as endívias
em água corrente e escorra bem. Corte as batatas em rodelas com cerca
de 0,5 cm de espessura, as pêras em gomos e as endívias em quartos.
Junte tudo às costeletas e misture bem. Leve a assar em forno moderado
(200 °C) durante cerca de 1 hora.

Sugestão

Para impregnar bem as costeletas com o tempero, massage-as um pouco
com as mãos.
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Bifanas de Porco
com Molho
Cremoso

Ingredientes para 4 pessoas

4 bifanas de porco 
30 g de Vaqueiro Líquida
1 lata pequena de cogumelos laminados 
sal 
pimenta 
50 g de creme lácteo para barrar com ervas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Aloure as bifanas de ambos os lados numa frigideira com a Vaqueiro
Líquida. Retire as bifanas e junte à gordura que ficou, os cogumelos
escorridos. Deixe saltear durante 5 minutos, tempere com sal e pimenta,
moída na altura e junte o creme lácteo com ervas, mexendo com uma
colher de pau até este se derreter. Deite o molho sobre as bifanas.

Sugestão

Sirva acompanhadas com batatas fritas e salada.
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Lombinhos de
Porco Preto com
Lentilhas

Ingredientes para 4 pessoas

250 g de lentilhas 
1 cebola 
2 cenouras 
1,5 dl de vinho tinto 
1,5 dl de vinho do Porto 
1 folha de louro 
1 cubo de caldo de legumes 
5 dl de água 
3 lombinhos de porco preto 
pimenta preta de moinho 
pimenta de moinho 
1 dl de azeite 
flor de sal 
limas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha as lentilhas de molho em água durante o tempo indicado na
embalagem. Descasque e pique a cebola e leve a alourar com metade do
azeite. 
Pele as cenouras, corte‐as em rodelinhas e junte à cebola. Deixe estufar
um pouco. 
Adicione as lentilhas escorridas e regue com o vinho tinto e com o vinho
do Porto. Junte a folha de louro, tape o tacho e deixe cozinhar sobre
lume muito brando. 
Dissolva o cubo de legumes na água bem quente e vá juntando a pouco
e pouco ao cozinhado até as lentilhas estarem macias. No final regue com
um pouco de sumo de lima ou. se preferir, de vinagre. 
Entretanto tempere os lombinhos de porco preto com pimenta moída
na altura e aloure-os no restante azeite sobre lume forte, para que
ganhem uma crosta dourada e fiquem suculentos no interior. 
Tempere com flor de sal e sirva acompanhados com as lentilhas e rodelas
de lima.
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Lombo de Porco
com Alho Francês

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

1 kg de lombo de porco 
8 dentes de alho 
sal 
pimenta 
2 dl de vinho branco 
60 g de margarina Vaqueiro 
3 alhos franceses 
2 colheres de sopa de pinhões

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Tempere o lombo de porco com uma pasta feita com os alhos,
descascados e esmagados, sal e pimenta. Regue com o vinho branco e
deixe assim de um dia para o outro, virando a carne 2 a 3 vezes durante
este período. Escorra o lombo e aloure‐o de todos os lados, num tacho
com a margarina Vaqueiro quente. Reduza o calor, tape e deixe suar um
pouco, enquanto corta os alhos franceses em rodelas, lave e escorra.
Junte os alhos franceses à carne, regue com o vinho da marinada, tape e
deixe cozinhar sobre lume muito brando durante cerca de 1 hora. 
Na altura de servir, coloque o lombo na travessa de serviço, corte em
fatias finas, ladeie com os alhos franceses e polvilhe com os pinhões,
ligeiramente torrados numa frigideira anti-aderente. 
Acompanhe com puré de batata
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Lombinhos de
Porco de
Coentrada

Ingredientes para 4 pessoas

2 lombinhos de porco 
6 dentes de alho 
1 colher de sopa de coentros em grão 
80 g de margarina Vaqueiro 
sal 
pimenta 
1 dl de vinho branco 
1 molho grande de coentros

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte os lombinhos de porco ao meio. Num almofariz esmague os
dentes de alho com os coentros em grão e esfregue com esta pasta os
lombinhos. 
Leve a aquecer num tacho a margarina Vaqueiro. Introduza a carne e
deixe alourar de todos os lados. Tempere com sal e pimenta. Regue com
o vinhobranco, junte os coentros, bem lavados, e tape o tacho. Deixe
cozer sobre lume muito brando, virando a carne várias vezes até estar
macia. 
Acompanhe com batatas em palitos, fritas em óleo Vaqueiro.
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Lombinhos de
Porco Salteados

Ingredientes para 4 pessoas

Vaqueiro Gourmet 
2 a 3 lombinhos de porco 
dentes de alho 
4 a 6 fatias de pão (tipo saloio, de Mafra ou
alentejano) 
água 
sal 
pimenta de moinho 
150 g de folhas de espinafres (já escolhidos e
lavados) 
vinagre

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Leve ao lume um naco de Vaqueiro Gourmet e quando estiver quente,
junte-lhe os lombinhos de porco. Entretanto esborrache com um murro
4 ou 5 dentes de alho e deite‐os também na frigideira. Deixe a carne
alourar de todos os lados. 

Enquanto isso, desfaça o pão em bocados e ponha água, a ferver.
Transfira a carne para outro recipiente, tempere com sal e pimenta e
mantenha-a quente. 

Junte as folhas de espinafres à gordura que ficou na frigideira e se achar
que os dentes de alho estão demasiado fritos, retire‐os. Deixe os
espinafres murcharem o que demora apenas 2 a 3 minutos. Entretanto
escalde o pão com água a ferver, a necessária para ensopar o pão, mas
não em demasia, e adicione‐o aos espinafres. Misture bem, reduza o
calor, e vá mexendo até obter a consistência que gosta. Prove,
rectifique o sal se necessário e tempere com um pouco de vinagre. 

Sirva a acompanhar os lombinhos.
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Lombo de Porco à
Salsicheiro

Ingredientes para 6 pessoas

1 kg de lombo de porco 
1 cabeça de alhos 
sal 
1 colher de chá de pimenta em grão 
2 cravinhos 
40 g de margarina Vaqueiro 
1 colher de sobremesa de mostarda de Dijon 
1,5 dl de cerveja 
10 fatias muito finas de bacon

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Limpe o lombo de porco de peles e gorduras. Descasque os alhos e
esmague-os num almofariz com sal, a pimenta em grão e os cravinhos,
até obter uma pasta. Junte a margarina Vaqueiro e a mostarda de
Dijon e misture muito bem. Barre o lombo de porco com a pasta obtida e
regue com a cerveja. Deixe marinar durante algumas horas. 
Retire o lombo da marinada, coloque‐o sobre uma tábua e cubra com as
fatias de bacon ligeiramente sobrepostas. Ate com uma guita em forma
de paio e coloque a carne num recipiente que possa ir ao forno. Regue
com a marinada e leve a assar em forno moderado 
(220° C) durante cerca de 50 minutos, regando a carne de vez em
quando. 
Coloque a carne sobre uma tábua, retire‐lhe a guita e deixe arrefecer.
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Bifinhos de Porco
com Queijo

Ingredientes para 6 pessoas

6 bifanas de porco 
sal 
pimenta 
60 g de margarina Vaqueiro 
100 g de cogumelos 
2 colheres de sopa de vinho do Porto 
4 fatias de queijo flamengo 
2 dl de natas 
0,5 dl de leite 
noz moscada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Tempere as bifanas de porco com os dentes de alho, descascados e
cortados em fatias, sal e pimenta. Frite-as de ambos os lados na
margarina Vaqueiro. Retire as bifanas e, na mesma gordura, salteie os
cogumelos, previamente lavados e cortados em lâminas. 
Corte as bifanas em tirinhas, junte-lhes os cogumelos e o vinho do
Porto. Deite tudo num tabuleiro que possa ir ao forno e à mesa e cubra
com as fatias de queijo. 
Bata ligeiramente as natas com o leite, tempere com sal, pimenta e noz
moscada e deite no tabuleiro. Leve a cozer em forno moderado (200º C)
durante cerca de 20 minutos. 
Acompanhe com arroz branco e salada.
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Lombo de Porco
com Maçãs

Ingredientes para 6 pessoas

1 kg de lombo de porco 
60 g de margarina Vaqueiro 
8 dentes de alho 
sal 
pimenta preta em grão 
noz moscada 
0,5 dl de vinho branco 
0,5 dl de vinho do Porto 
6 maçãs reinetas 
açúcar

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Barre o lombo de porco com a uma pasta feita com a margarina
Vaqueiro e os dentes de alho e tempere com sal, pimenta moída na
altura e noz moscada. Regue com o vinho branco e com o vinho do
Porto e leve a assar num forno moderado (220ºC) cerca de 1 hora. 
Entretanto lave e tire o coração às maçãs. 
A meio tempo da assadura da carne introduza as maçãs no tabuleiro e
polvilhe-as com uma pitada de açúcar. Leve de novo ao forno e deixe
acabar de assar, virando e regando a carne, de vez em quando, para que
fique bem douradinha. 
Acompanhe com arroz pilaf com pinhões.
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Lombo de Porco
Enrolado

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

1,5 k de lombo de porco 
sal 
pimenta 
500 g de espinafres congelados 
50 g de pinhões 
50 g de queijo mozzarella em fios 
3 dentes de alho 
1 dl de vinho branco 
80 g de margarina Vaqueiro 
400 g de cebolinhas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Dê um golpe a todo o comprimento do lombo de porco, a 2/3 da sua
altura e até cerca de 2 cm da borda. No sítio onde terminou o golpe,
introduza de novo a faca e corte em sentido inverso, de forma que ao
abrir as abas da carne obtenha um rectângulo. 
Espalme bem o rectângulo obtido e tempere com sal e pimenta. 
Coza os espinafres em água temperada com sal, escorra muito bem e
espalhe-os sobre o lombo de porco. Salpique com os pinhões e o queijo
mozzarella, deixando uma orla a toda a volta para que ao enrolar a
carne o recheio não se escape. 
Enrole a carne, apertando o melhor que puder, e ate com um cordel à
laia de paio. Coloque o rolo de carne num tabuleiro, esfregue com os
alhos, descascados e esborrachados e regue com o vinhobranco. Por
cima, disponha a margarina Vaqueiro, cortada em bocadinhos e, à
volta, coloque as cebolinhas descascadas. Leve a assar em forno
moderado (200º C) cerca de 1 hora, virando a carne de vez em quando. 
Acompanhe com arroz branco.
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Bifanas de Porco
com Gambas

Ingredientes para 4 pessoas

600 g de bifanas de porco 
sal 
1 dl de vinho verde branco 
12 gambas grandes 
piripiri 
60 g Vaqueiro Ideal para Porco
cominhos 
salsa picada 
limão

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte as bifanas de porco em tirinhas e adicione uma pitada de sal.
Leve a derreter no microndas durante 10 segundos 30g de Vaqueiro Ideal
para Porco e envolva na carne, Regue com o vinho verde branco e deixe
marinar durante algumas horas. 
Tempere as gambas com sal e piripiri e frite-as numa frigideira grande
com a  restante Vaqueiro Ideal para Porco, até estarem bem
douradinhas. Retire as gambas e reserve, mantendo-as quentes. Junte a
carne de porco e a restante marinada. Deixe fritar sobre lume forte
durante os primeiros 10 minutos. Reduza o calor, adicione o líquido da
marinada e deixe cozinhar até a carne estar macia e apurada. Tempere
com uma pitada de cominhos e rectifique o sal. 
Introduza as gambas e deixe aquecer. 
Polvilhe com salsa picada, sirva com gomos de limão e acompanhe com
batatas fritas em palitos e salada de alface e tomate.
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Lombinhos de
Porco Agridoces

Ingredientes para 4 pessoas

600 g de lombinhos de porco 
1 colher de sopa de mostarda 
40 g de margarina Vaqueiro 
sal 
pimenta 
0,5 dl de rum 
1 folha de louro 
1 cebola grande 
80 g de tâmaras secas sem caroço 
1 lata de ananás

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Barre os lombinhos com a mostarda e aloure-os de todos os lados na
margarina Vaqueiro, sobre lume forte. Reduza o calor, tempere a carne
com sal e pimenta e regue com o rum. Junte o louro e a cebola,
cortada em gomos finos. Tape e deixe estufar suavemente até a cebola
ficar mole. Junte as tâmaras e deixe cozer, tapado, sobre lume brando
cerca de 30 minutos, voltando a carne de vez em quando. Se o líquido da
cozedura evaporar muito, adicione um pouco de água quente. 
Coloque a carne na travessa de serviço e enfeite com as rodelas de
ananás escorridas. Sirva com arroz frito e esparregado de nabiças. 
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Lombinhos de
Porco com
Pepinos de
Conserva

Ingredientes para 4 pessoas

2 lombinhos de porco (± 500 g) 
60 g de Vaqueiro com Alho 
sal 
pimenta de moinho 
½ limão 
2 colheres de sopa de cebola picada 
8 pepinos de conserva 
1 colher de sopa de mostarda de Dijon
2 dl de natas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte os lombinhos de porco ao meio e aloure de todos os lados, numa
frigideira com a Vaqueiro com Alho. Tempere com sal e pimenta moída
na altura. Retire a carne, regue com o sumo do limão e reserve,
mantendo quente. 
Adicione a cebola picada à gordura que ficou na frigideira e deixe
alourar. Junte os pepinos cortados em rodelas, a mostarda e as natas,
misture bem e deixe ferver um pouco agitando a frigideira. Introduza de
novo os lombinhos na frigideira e deixe aquecer bem.

Sugestão

Sirva acompanhados com batatinhas fritas.
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Lombo de Porco
com Farinheira

Ingredientes para 4 pessoas

1 farinheira 
1 kg de lombo de porco 
sal 
pimenta 
10 dentes de alho 
50 g de margarina Vaqueiro 
1 dl de cerveja 
800 g de batatas 
500 g de cebolinhas 
1 colher de sobremesa de colorau 
6 colheres de sopa de azeite 
1 folha de louro

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Pique a farinheira com um palito e leve ao lume num tacho com água.
Deixe ferver cerca de 10 minutos, escorra e reserve. 
Entretanto, corte o lombo de porco de maneira a poder espalmá‐lo num
rectângulo. Tire a pele à farinheira e coloque‐a no centro da carne, no
sentido do comprimento. Enrole a carne, de modo a que a farinheira
fique no meio, e ate com cordel de cozinha apertando bem. 
Descasque os dentes de alho e esmague-os com a margarina Vaqueiro, sal
e pimenta, de modo a obter uma pasta. Tempere a carne com a pasta
obtida e coloque-a num tabuleiro que possa ir ao forno e regue com a
cerveja. 
Descasque as batatas e as cebolinhas e corte ambas em gomos. Tempere
com sal, pimenta e o colorau. Disponha em redor da carne, regue com o
azeite e junte a folha de louro, partida em bocados. Leve a assar em
forno moderado (220°C) durante 1 hora e meia hora ou até a carne estar
tenra. Vá virando a carne e as batatas com o molho que se vai formando.

Sugestão

Sirva acompanhada com esparregado de espinafres. 
Deixe arrefecer bem a farinheira antes de lhe retirar a pele para evitar
que se desmanche.
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Pernil de Porco
Glaceado no
Forno

Ingredientes para 4 pessoas

6 pernis de porco (± 500 g cada) 
sal 
2 cenouras 
2 cebolas 
1 ramo de aipo 
óleo Vaqueiro 
3 dl de vinho branco 
1 l de caldo de carne 
1 ramo de cheiros 
3 dentes de alho 
300 g de mel de flores 
5 grãos de cardamomo 
5 estrelas de anis 
3 grãos de coentros 
1 cravinho 
2 bagas de zimbro 
0,2 dl de vinagre de Xerez 
pimenta em grão

Para as batatas:
2 kg de batatas 
1 kg de cebolinhas 
1 ramo de cheiros 
2 dl de vinho tinto 
1 l de caldo de galinha 
100 g de Vaqueiro 
0,5 dl de azeite 
tomilho fresco

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule a temperatura para os 160 °C.

Introduza os pernis de porco durante 4 minutos em água a ferver,
temperada com sal. Escorra,  passe‐os por água fria e deixe a escorrer.

Regue um tabuleiro com óleo Vaqueiro e leve a aquecer sobre o lume.
Aloure aí os pernis de todos os lados. Pele as cenouras, descasque as
cebolas e lave o talo de aipo. Corte tudo em cubos grosseiros. Junte os
legumes cortados e deixe saltear durante 2 minutos. Regue com o vinho
branco e com o caldo de carne quente.

Junte os dentes de alho descascados e o ramo de cheiros, introduza no
forno (que já deve estar quente), e deixe assar durante 3 horas, voltando
os pernis de vez em quando.

Entretanto, descasque as batatas e as cebolas. Lave-as e corte as
primeiras em rodelas e as segundas em meias luas. Leve ao lume uma
frigideira grande com a Vaqueiro e o azeite e deixe aquecer. Introduza
as cebolas e deixe alourar sobre lume brando, mexendo de vez em
quando. Adicione as batatas, regue com o vinho tinto e deixe levantar
fervura.

Transfira as batatas e cebolas para um tabuleiro, regue com o caldo de
galinha quente e, quando retomar fervura junte o ramo de cheiros e
introduza no forno e deixe assar durante cerca de 50 minutos. Entretanto,
deite o mel e as especiarias num tachinho e leve a ferver sobre lume
brando até obter um caramelo claro. Regue com o vinagre de Xerez 
misture bem.

Retire os pernis do forno do tabuleiro, passe o molho através de um
coador chinês e reserve. Volte a colocar os pernis no tabuleiro, pincele‐
os com o mel e leve de novo ao forno até ficarem com a pele estaladiça.
Tempere com pimenta moída na altura. Sirva acompanhados com as
batatas e o molho, à parte numa molheira. 

Sugestão
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Espetadas de
Porco com Figos
Frescos

Ingredientes para 4 pessoas

600 g de lombinhos de porco 
8 figos 
2 dentes de alho 
2 colheres de sopa de molho barbecue
1 laranja 
3 colheres de sopa de Vaqueiro Líquida
0,5 dl de vinho branco 
gengibre fresco 
sal 
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte os lombinhos de porco em cubos e coloque-os numa tigela. 
Descasque e pique finamente os dentes de alho e misture-os com o
molho barbecue, o sumo da laranja, a Vaqueiro Líquida e o vinho
branco. Tempere com um pouco de gengibre fresco ralado, sal e
pimenta. 

Deite o molho sobre a carne de porco cortada e misture bem. Tape e
deixe repousar durante 1 hora no frigorífico. 

Lave e corte os figos em quartos. 

Escorra a carne da marinada e enfie os pedaços em espetos, de madeira
ou de metal, alternando com os quartos de figos. 
Grelhe as espetadas no grelhador do forno durante cerca de 30 minutos,
virando-as e pincelando com o molho de vez em quando.

Sugestão

Sirva acompanhadas com batatas fritas e salada. 
Se usar espetos de madeira, mergulhe‐os em água fria, antes de lhes
enfiar os alimentos. 
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Lombo de Porco
com Fusili Tricolor

Ingredientes para 4 pessoas

2 lombinhos de porco 
2 linguiças 
sal 
pimenta 
50 g de Vaqueiro Alho 
100 g de cebola picada 
água 
1 cubo de caldo de galinha 
óleo Vaqueiro 
350 g de massa fusili tricolor 
½ pacote de natas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C. 

Corte os lombinhos de porco a meio e fure-os a todo o comprimento
com o cabo de uma colher de pau. Tire a pele às linguiças e corte-as
também a meio. 

Enfie as linguiças nos orifícios que abriu nos lombinhos e tempere‐os com
sal e pimenta acabada de moer. 

Derreta a Vaqueiro Alho numa frigideira e quando estiver quente
introduza os lombinhos e aloure-os de todos os lados. Junte a cebola e
deixe saltear um pouco. Mude os lombinhos para um tabuleiro de forno,
regue-os com o molho e leve-os a acabar de cozinhar no forno durante
cerca de 20 minutos. 

Entretanto leve um tacho com água, o cubo de caldo de galinha e um
fio de óleo Vaqueiro ao lume e quando ferver introduza a massa e deixe
cozinhar até estar al-dente. Escorra junte-lhe as natas e misture bem.

Sugestão

Sirva a acompanhar a carne cortada em fatias.
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Lombo de Porco
com Tomate

Ingredientes para 6 pessoas

1,5 kg de lombo de porco 
sal 
pimenta para bife 
80 g de Vaqueiro Refogado
1 folha de louro 
1 frasco de molho de tomate com pimentos (200 g) 
1,5 dl de espumante 
1 dl de azeite 
orégãos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Tempere o lombo de porco com sal e pimenta para bife. Barre com a
Vaqueiro Refogado, junte o louro partido em bocados e coloque-o num
tabuleiro de forno. Cubra com o molho de tomate e pimentos e regue
com o espumante e o azeite. 

Polvilhe com orégãos e leve a cozer em forno médio (200 °C) durante
cerca de 1 hora e 30 minutos, virando o lombo de vez em quando. 

Sirva acompanhado com batatas fritas e maçãs ou marmelos assados.

Sugestão

Se não apreciar o sabor forte dos pimentos use um outro molho de
tomate da sua preferência para temperar o lombo de porco. Os marmelos
assados são um óptimo acompanhamento deste prato de carne devido ao
seu paladar simultanemente ácido e adocicado.
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Lombos de Porco
em Massa Folhada

Ingredientes para 6 a 11 pessoas

4 lombinhos de porco (cerca de 200 g cada) 
4 dentes de alho 
4 folhas de louro 
sal 
pimenta 
70 g de Vaqueiro 
4 cebolas 
1 kg de cogumelos 
800 g de massa folhada 
1 ovo 
1 kg de couves-de-bruxelas 
0,3 dl de azeite 
3 dentes de alho

Para o molho:
2 colheres de sopa de azeite 
1 colher de sopa de vinagre balsâmico 
1 colher de sopa de mostarda de ervas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/11

Preparação

Tempere os lombinhos com os dentes de alho, descascados e
esmagados, as folhas de louro, sal e pimenta. Deixe assim, em local
fresco, de um dia para o outro. 

Derreta a Vaqueiro numa frigideira e aloure aí os lombinhos, de todos os
lados. Retire da frigideira e deixe arrefecer. 

Na mesma gordura, leve a refogar as cebolas, previamente descascadas e
picadas e quando estas estiverem moles introduza os cogumelos, lavados
e bem picados. Deixe saltear até a água que libertam se evaporar
completamente. Tempere com sal e pimenta, retire do lume e deixe
arrefecer. 

Divida a massa folhada em 4 porções e estenda cada uma num
rectângulo do tamanho suficiente para envolver completamente os
lombinhos. 

Espalhe o preparado de cogumelos por toda a superfície da massa
deixando uma orla com cerca de 1,5 cm a toda a volta. Por cima coloque
os lombos. 

Envolva a carne completamente na massa de modo a obter uns
embrulhinhos e pincele com o ovo levemente batido. Reserve no
frigorífico até á altura de os cozinhar. 

Retire os pézinhos às couves-de-bruxelas e lave-as muito bem. Coza-as
em água temperada com sal. Escorra e salteie numa frigideira com o
azeite e o alho picado. 

Coza os folhados em forno já quente (225°C) durante cerca de 20 minutos
e entretanto prepare o molho, batendo todos os ingredientes com a
varinha mágica. 

Sirva os folhados com as couves-de-bruxelas e o molho. 
 

Sugestão

A pasta de cogumelos e cebola deverá ficar bem enxuta para absorver os
sucos que a carne liberta evitando assim que a massa ensope e fique
mole.
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Lombo de Porco
Recheado

Ingredientes para 4 pessoas

600 g lombo de porco 
50 g ameixas sem caroço 
50 g alperces 
sal 
pimenta de moinho 
100 g margarina Vaqueiro 
2 dl de caldo de carne 
4 maçãs reinetas médias 
2 paus de canela 
200 g miolo de castanha congelada 
1 l de óleo Vaqueiro

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Fure o lombo de porco, de um lado ao outro, no sentido do
comprimento, com o cabo de uma colher de pau ou com o fuzil. 
Recheie com as ameixas e os alperces, alternadamente e tempere com
sal e pimenta moída na altura. 
Coloque o lombo de porco num tabuleiro. Por cima espalhe metade da
margarina Vaqueiro, em bocadinhos, regue com 1 dl de caldo de carne
e leve a assar em forno moderado (200º). 
Descasque as maçãs, corte‐as em fatias e retire os caroços. Leve a
estufar num tacho com o restante caldo de carne e os paus de canela. 
Frite as castanhas no óleo Vaqueiro quente. Escorra sobre papel
absorvente. 
Retire os paus de canela e reduza as maçãs a puré. Rectifique os
temperos. 
Sirva a carne cortada em fatias, acompanhada com as castanhas fritas e o
puré de maçã.
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Lombinhos de
Porco com
Chouriço

Ingredientes para 4 pessoas

20 g de chouriço (de Chaves por exemplo) 
folhinhas frescas de salva 
800 g de lombinhos de porco cortados em
medalhões altos 
sal 
pimenta 
80 g de margarina Vaqueiro 
1 dl de vinho branco 
1 kg de batatinhas novas 
4 dentes de alho 
1 molho de grelos 
0,5 dl de azeite

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte o chouriço em tiras finas no sentido do comprimento. Coloque
uma ou duas folhas de salva à volta dos medalhões, por cimaenrole uma
tira de chouriço e prenda com palitos. Tempere com sal e pimenta. Numa
frigideira leve a aquecer 30 g de margarina Vaqueiro e aloure a carne
de todos os lados sobre lume forte. Reduza o lume e deixe acabar de
cozinhar. Reserve. 
Escorra a gordura da frigideira, junte o vinhobranco e leve de novo ao
lume, mexendo com uma espátula de madeira para dissolver os resíduos
que ficaram no fundo da frigideira. Deixe ferver até reduzir um pouco,
rectifique temperos e, fora do lume, incorpore a 30 g de margarina
mexendo até estar completamente dissolvida. 
Não volte a ferver.
Descasque as batatinhas novas e tempere-as com sal, pimenta, 2 dentes
dealhos, descascados e esmagados, o louro e a restante
margarinaVaqueiro em bocadinhos. Leve a assar durante 20 minutos no
forno. 
Coza, escorra e salteie os grelos numa frigideira com o azeite e os
restantes alhos descascados e picados. Tempere com sal e pimenta.
Disponha os medalhões de carne na travessa de serviço rodeados pelos
acompanhamentos.

28  



Lombo de Porco
Assado no Tacho

Ingredientes para 4 pessoas

1,4 kg de lombo de porco desossado 
sal 
100 g de margarina Vaqueiro 
3 laranjas bem sumarentas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Limpe o lombo de porco de peles e gorduras e, se for necessário ate‐o
com um fio em forma e paio para que mantenha a forma. Esfregue-o com
sal. 
Derreta a margarina Vaqueiro num tacho grande. Introduza o lombo de
porco e deixe alourar de todos os lados. Regue com o sumo das
laranjas.
Tape o tacho e deixe cozinhar sobre lume muito brando durante cerca de
1 hora e 20 minutos, virando-o de vez em quando para cozinhar por
igual.

Sugestão

Quando estiver pronto sirva-o acompanhado de legumes estufados e
batatinhas louras. 
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Costeleta de
porco com puré e
crocante de pêra
rocha

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4
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Ingredientes para 4 pessoas

4 costeletas de porco
sal
pimenta de moinho
1 kg de pêra rocha
pão ralado
30 g de Vaqueiro
Vaqueiro Líquida
mostarda de Dijon
açúcar em pó
2 a 3 batatas
óleo Vaqueiro

Notas Pessoais

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 150 °C.

Tempere as costeletas com sal e pimenta acabada de moer. 

Lave e descasque as pêras. Corte 2 das pêras ao meio e retire‐lhe os
caroços escavando um pouco a polpa. Corte outras 2 pêras em quartos e
estes em fatias finas. Disponha as fatias de pêra sobre um tabuleiro de
forno pincelado com Vaqueiro e polvilhe-as com açúcar em pó. Ao lado
coloque as 4 meias pêras com a parte cortada virada para cima. Leve ao
forno durante cerca de 40 minutos. 

Corte as restantes pêras em pedaços para dentro de um tacho, junte a
Vaqueiro e leve a estufar sobre lume muito brando até estarem macias.
Reduza a puré.

Entretanto lave e pele as batatas e corte-as em rodelas finas com a
mandolina ou no cortador de legumes.

Ponha um tacho ao lume com óleo Vaqueiro. Lave e enxugue bem as
rodelas de batata e frite‐as no óleo quente. Retire com uma escumadeira
e escorra sobre papel absorvente. 

Pincele as costeletas com mostarda de Dijon e passe‐as por pão ralado.

Aqueça um pouco de óleo Vaqueiro numa frigideira larga e frite aí as
costeletas de ambos os lados até estarem douradas. Escorra sobre papel
absorvente 

Sirva as costeletas com as meias pêras recheadas com o puré de pêras
enfeitadas com as fatias crocantes de pêra e acompanhe com as batatas
fritas e salada.

Tempere as costeletas com sal e pimenta acabada de moer. 

Lave e descasque as pêras. Corte 2 das pêras ao meio e retire‐lhe os
caroços escavando um pouco a polpa. Corte outras 2 pêras em quartos e
estes em fatias finas. Disponha as fatias de pêra sobre um tabuleiro de
forno pincelado com Vaqueiro e polvilhe-as com açúcar em pó. Ao lado
coloque as 4 meias pêras com a parte cortada virada para cima. Leve ao
forno durante cerca de 40 minutos. 

Corte as restantes pêras em pedaços para dentro de um tacho, junte a
Vaqueiro e leve a estufar sobre lume muito brando até estarem macias.
Reduza a puré.

Entretanto lave e pele as batatas e corte-as em rodelas finas com a
mandolina ou no cortador de legumes.

Ponha um tacho ao lume com óleo Vaqueiro. Lave e enxugue bem as
rodelas de batata e frite‐as no óleo quente. Retire com uma escumadeira
e escorra sobre papel absorvente. 

Pincele as costeletas com mostarda de Dijon e passe‐as por pão ralado.

Aqueça um pouco de óleo Vaqueiro numa frigideira larga e frite aí as
costeletas de ambos os lados até estarem douradas. Escorra sobre papel
absorvente 

Sirva as costeletas com as meias pêras recheadas com o puré de pêras
enfeitadas com as fatias crocantes de pêra e acompanhe com as batatas
fritas e salada.
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Fígado de porco
com figos frescos

Ingredientes para 4 pessoas

100 g de Vaqueiro
600 g de fígado de porco em fatias
sal
pimenta de moinho
0,5 dl de vinagre de sidra
1 dl de água quente
1 cubo de caldo de carne
0,5 dl de vinho do Porto
alecrim ou rosmaninho frescos
500 g de figos frescos (pingo de mel, de
preferência)

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Derreta cerca de 50 g de Vaqueiro numa frigideira, junte as fatias de
fígado e deixe alourar de ambos os lados. Tempere com sal e pimenta
moída na altura. Retire o fígado para outro recipiente, tape e reserve
mantendo quente. 

Dissolva os sucos que ficaram na frigideira com o vinagre e a água a
ferver. Adicione o cubo de caldo de carne e mexa até dissolver
completamente. Junte uma haste de alecrim ou de rosmaninho e o vinho
do Porto. Deixe ferver suavemente durante uns 5 minutos. 

Entretanto derreta noutra frigideira cerca de 20 g de Vaqueiro. Lave e
corte os figos ao meio.

Polvilhe a Vaqueiro derretida com o açúcar, junte os figos cortados e
deixe caramelizar um pouco. Retire os figos e reserve-os. Junte, a esta
calda, o molho da outra frigideira e a restante Vaqueiro. Deixe ferver
um pouco e deite sobre as fatias de fígado. Sirva com os figos
caramelizados.

Sugestão

Acompanhe com batatas fritas em rodelas
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Tiras de porco
picantes com
noodles

Ingredientes para 4 pessoas

300 g de bifanas de porco 
1 colher de sobremesa de açúcar mascavado
2 colheres de sopa de molho de soja
2 colheres de sopa de ketchup
piripiri
colorau
1 dl de vinho branco
50 g de Vaqueiro
água 
sal
óleo Vaqueiro
200 g de noodles
3 a 4 pepinos de conserva
sementes de sésamo 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte as bifanas em tiras. Tempere-as com o açúcar mascavado, o
molho de soja, o ketchup, piripiri, colorau e o vinho branco. Misture
bem e deixe marinar. 

Ponha um tacho ao lume com bastante água, tempere com sal e um fio
de óleo Vaqueiro e quando ferver, introduza os noodles, solte-os com
um garfo e deixe cozer durante o tempo indicado na embalagem.

Entretanto derreta a Vaqueiro numa frigideira larga ou num wok, junte as
tiras de carne escorridas e deixe saltear até estarem louras. Junte o
líquido da marinada, os noodles bem escorridos, e os pepinos de
conserva, cortados em rodelas. Misture e salteie mais 2 a 3 minutos,
mexendo.

Salpique com sementes de sésamo e sirva.      
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Rojões de porco
com camarões

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

600 g de pá de porco
sal
pimenta de moinho
3 a 4 dentes de alho
1 folha de louro
1 colher de chá de colorau
1 dl de vinho branco
água
300 g de miolo de camarão 
70 g de Vaqueiro Gourmet
coentros picados
pickles (opcional)

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Corte a carne em cubos pequenos e tempere com sal, pimenta, os
dentes de alho picados, a folha de louro em pedaços e o colorau. Junte
o vinho branco, misture bem e reserve. 

Leve ao lume um tacho com água temperada com sal e quando ferver
introduza o miolo de camarão. Ferva durante 1 minuto, escorra e deixe
arrefecer.

Derreta metadeda Vaqueiro Gourmet numa frigideira. Escorra a carne
deite‐a na frigideira e deixe fritar, mexendo até estar dourada de todos
os lados. 

Adicione os camarões, deixe saltear um pouco e junte a marinada e a
restante Vaqueiro. Deixe cozinhar até a carne estar macia e perfume
generosamente com coentros frescos picados.

Se gostar, salpique com pickles bem picados.

Sugestão

Se achar os picles demasiado envinagrados, antes de os picar passe-os
por água fria corrente e enxugue depois muito bem.
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Lombo de porco
preto compreto com
presunto

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

1 kg de lombinhos de porco preto
sal
pimenta preta de moinho
1 colher de sopa de colorau doce
250 g de presunto de porco preto em fatias finas
50 g de Vaqueiro Gourmet
500 g de cebolinhas pérola congeladas
1 dl de  sherry
1 cubo de caldo de galinha
2,5 dl de água 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Tempere os lombinhos de porco com sal e pimenta acabada de moer e
polvilhe com o colorau.

Coloque metade das fatias de presunto lado a lado sobre uma tábua de
cozinha.

Por cima coloque os lombinhos, cubra-os com as restantes fatias de
presunto. Ate com fio de cozinha como se fossem paios. 

Derreta a Vaqueiro Gourmet num recipiente que possa ir à chama e ao
forno. Introduza os lombinhos e aloure-os de todos os lados. Retire do
lume, adicione as cebolinhas e regue com o sherry. Dissolva o cubo de
caldo de carne na água a ferver e deite sobre a carne. 

Leve ao forno e deixe cozinhar durante cerca de 30 minutos, regando a
carne de vez em quando com o molho que se vai formando.

Retire os fios e coloque a carne na travessa. À volta disponha as
cebolinhas escorridas. Se achar necessário reduzir um pouco o molho,
mude-o para um tachinho e leve a ferver sobre lume forte.

Sirva a carne cortada em fatias com o molho à parte.

Sugestão

Acompanhe com salada e batatas salteadas.
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Medalhões de
porco com ananás
e arroz de
amendoins

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

800 g de lombo de porco em fatias
sal
pimenta de moinho
alho em pó 
3 a 4 colheres de sopa de molho de soja doce
rosmaninho fresco
100 g de presunto em fatias finas
Vaqueiro Líquida
1 lata de ananás
80 g de Vaqueiro
100 g de cebola picada
300 g de arroz agulha vaporizado
água
100 g de amendoins torrados com sal

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C. 

Coloque as fatias de carne num tabuleiro de forno, ligeiramente
sobrepostas e intercalando-as com as fatias de presunto Tempere com
sal, pimenta acabada de moer, um pouco de alho em pó e o molho de
soja doce. Perfume com folhas de rosmaninho fresco e regue com
Vaqueiro Líquida. 

Escorra o ananás e reserve a calda. Corte as fatias em pedaços e
disponha‐as à volta da carne. Leve ao forno e deixe cozinhar enquanto
prepara o arroz.

Leve a Vaqueiro ao lume num tacho e deixe derreter. Junte a cebola
picada e quando começar a alourar, adicione o arroz. Deixe fritar até o
arroz estar translúcido. Junte a quantidade necessária de água a ferver à
calda de ananás para perfazer o dobro do volume do arroz. Deite sobre o
arroz e mexa com um garfo para o soltar. Tempere com sal e deixe cozer
durante cerca de 15 minutos. Quando o arroz estiver quase pronto
adicione os amendoins e volte a mexer.

Sirva a acompanhar a carne. 
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Plumas de porco
preto com
legumes assados

Ingredientes para 4 pessoas

500 g de legumes para assar (beringela; courgette;
tomate chucha; cebola roxa e cebola branca;
cogumelos portobelo)
sal
Vaqueiro Líquida
tomilho fresco
3 a 4 batatas
água
pimenta de moinho
2 dl de nata fresca
1 laranja sanguínea 
30 g de Vaqueiro Gourmet
600 g de plumas de porco preto

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 150 ° C

Lave os legumes, enxugue e corte em lâminas. Comece pela beringela  e
salpique as fatias com sal. Passe depois por água corrente, enxugue bem
e junte aos restantes legumes. 

Deite os legumes num tabuleiro de forno e regue generosamente com
Vaqueiro Líquida, salpique com sal, pimenta e folhas de tomilho. Leve
ao lume e deixe assar até os legumes estarem macios.

Entretanto descasque as batatas, corte-as em rodelas e leve a cozer em
água temperada com sal.

Quando os legumes estiverem quase prontos, junte a raspa da casca da
laranja às natas.  Descasque a laranja “ao vivo” e separe os gomos.
Esprema o que sobrar da laranja  e  aproveite todo o sumo que escorrer,
para adicionar às natas. Bata levemente com uma vara de arames.

Aqueça a Vaqueiro Gourmet numa frigideira, e frite aí as plumas de
porco preto. Tempere com sal e pimenta moída na altura.

Sirva a carne sobre as rodelas de batata cozida, bem escorridas. Por cima
da carne disponha um gomo de laranja e uma haste de tomilho e  ao lado
coloque os legumes, enformados com a ajuda de um aro metálico. Risque
o prato, à volta, com o molho preparado.
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Lombinho de
porco suado com
queijo da Serra e
sementes de
mostarda

Ingredientes para 4 pessoas

água
1 cubo de caldo de legumes
400 g de mistura de legumes chineses
600 g de lombinhos finos de porco
sal
pimenta de moinho
100 g de queijo da Serra
10 g de sementes de mostarda
0,5 dl de molho de soja
Vaqueiro Líquida
200 g de batata palha

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Leve ao lume um wok, que tenha rede, com água e o cubo de caldo de
legumes. Quando a água estiver em ebulição junte a mistura de legumes
chineses e deixe ferver durante 4 a 5 minutos. 

Retire os legumes com uma escumadeira, escorrendo-os bem. 

Coloque a rede sobre o wok e sobre esta disponha os lombinhos,
levemente temperados com sal e pimenta moída na altura. Deixe cozer
em vapor durante cerca de 15 minutos. 

Corte os lombinhos em fatias, cubra com o queijo em fatias e salpique
com sementes de mostarda. 

Junte o molho de soja ao caldo e deixe ferver sobre lume forte para
reduzir um pouco. 

Aqueça um pouco de Vaqueiro Líquida numa outra frigideira larga e
salteie rapidamente a mistura de legumes só para aquecer. 

Sirva os lombinhos sobre a cama de legumes, acompanhe com batata
palha e salpique o prato com as restantes sementes de mostarda.
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Bifinhos de porco
com ananás

Ingredientes para 4 pessoas

20 g de Vaqueiro
3 a 4 colheres de sopa de açúcar
1 lata de ananás em pedaços
± 800 g de bifes finos de porco
sal
pimenta 
Vaqueiro Líquida
 
Para o molho:
1 cebola
2 dentes de alho
aparas dos bifes
1 dl da calda do ananás 
1 dl de vinho branco 
sal
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Leve ao lume o açúcar e a Vaqueiro numa frigideira. 

Quando começar a caramelizar adicione o ananás bem escorrido (reserve
a calda) e deixe cozinhar um pouco.

Apare os bifes de porco, retirando-lhes as pontas e as gorduras. Reserve-
as para o molho. Tempere os bifes com sal e pimenta.

Enrole o ananás caramelizado nos bifes de peru e coloque‐os lado a lado
num tabuleiro de forno.

Regue com Vaqueiro Líquida e leve ao forno durante cerca de 30 
minutos.

Lave a cebola e os dentes de alho e corte‐os em pedaços, com a casca.
Deite na frigideira onde caramelizou o ananás, junte as aparas da carne,
a calda de ananás e o vinho branco.

Leve a ferver sobre lume brando até reduzir. Tempere com sal e
pimenta e coe através de um passador de rede fina.

Sirva o molho com a  carne.
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Lombo de porco
com ginger ale e
arroz de alho
francês

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

60 g de Vaqueiro Refogado
3 a 4 dentes de alho
800 g de lombo de porco (não muito grosso)
sal
pimenta de moinho
gengibre em pó
2 dl deginger ale
1 dl de vinho branco
tomilho fresco de preferência
 
Para o arroz:
70 g de Vaqueiro Refogado
1 alho francês
300 g de arroz agulha
7 dl de água
sal

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Derreta a Vaqueiro Refogado num tacho. Quando estiver quente, junte
os dentes de alho, que entretanto esborrachou, e o lombo de porco.
Aloure a carne de todos os lados. 

Tempere com sal, pimenta e gengibre em pó. Regue com o ginger-ale e
o vinho branco e adicione 2 a 3hastes de tomilho fresco. Tape o tacho
e deixe cozinhar cerca de 30 minutos, virando a carne de vez em
quando. 

Enquanto cozinha a carne prepare o arroz. Deite a Vaqueiro Refogado
num tacho e leve ao lume a derreter. 

Corte o alho francês em rodelas , lave‐as em água corrente e escorra
bem. Deite no tacho, tape e deixe suar até o alho estar mole. 

Introduza o arroz, mexa e deixe-o cozinhar durante 2 a 3 minutos. Regue
com a água a ferver, tempere com sal, tape e deixe cozinhar durante 15
minutos.
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Lombinhos de
porco com chèvre

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

1 kg de lombinhos de porco
sal
pimenta de moinho
4 dentes de alho
coentros picados
80 g de Vaqueiro Gourmet
2 queijos chèvre

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Tempere os lombinhos de porco com sal, pimenta moída na altura, os
dentes de alho, descascados e picados e um punhado de coentros
picados.

Derreta a Vaqueiro Gourmet numa frigideira larga. Aloure aí os
lombinhos de porco até estarem dourados de todos os lados. 

Retire os lombinhos da frigideira e corte-os em fatias com cerca de 1
dedo de espessura, sem as separar completamente e leve ao forno
durante cerca de 10 minutos. 

Corte os queijos chèvre em rodelas. Introduza 1 fatia de chèvre em cada
um dos golpes feitos nos lombinhos, por cima espalhe mais um pouco de
Vaqueiro e leve de novo ao forno até derreter o queijo.  

Sugestão
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Lombo de Porco
Com Chila

Ingredientes para 4 pessoas

800 g de lombo de porco 
sal 
pimenta grossa para bife 
3 colheres de sopa de doce de chila 
50 g de pinhões 
1 laranja 
60 g de Vaqueiro

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 180 °C.
 
Dê dois golpes no lombo de porco a todo o comprimento e espalme-o de
modo a obter um rectângulo. 

Tempere a superfície da carne com sal e pimentapara bife e por cima
espalhe o doce de chila.

Torre levemente os pinhões, numa frigideira sobre o lume. Disribua os
pinhões sobre o doce e enrole o lombo, apertando bem. Ate‐o em
seguida com fio de cozinha. 

Coloque a carne num tabuleiro de forno e tempere com sal e pimenta
para bife. 

Lave a laranja, retire-lhe o vidrado da casca e corte-o em juliana fina. 

Regue o lombo de porco com o sumo da laranja, junte-lhe a juliana da
casca. Por cima espalhe a Vaqueiro em bocados e leve a assar no forno
durante cerca de 1 hora e 10 minutos. Vá regando várias vezes com o
molho.

Sugestão

Pode recorrer a doce de chila de compra mas, de preferência, use doce
de chila caseiro. Deixe uma borda livre na superfície da carne no lado
oposto àquele por que começar a enrolar a carne para evitar que o
recheio se escape.
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Bifanas de Porco
com Mostarda

Ingredientes para 4 pessoas

500 g de bifanas de porco (cortadas finas) 
4 dentes de alho 
1 folha de louro 
1 colher de sopa de colorau 
sal 
1 colher de sobremesa de pimenta em grão 
1 dl de vinho branco 
50 g de Vaqueiro com Alho 
1 colher de sopa de mostarda

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Tempere as bifanas de porco com os alhos, descascados e picados, o
louro cortado em bocadinhos, o colorau, sal, a pimenta em grão e o
vinho branco. Deixe marinar de um dia para o outro em recipiente
tapado e em local fresco. 
Escorra as bifanas da marinada e frite-as de todos os lados na Vaqueiro
com Alho. Dissolva a mostarda no líquido da marinada e deite sobre as
bifanas. Reduza o calor e deixe apurar durante alguns minutos, agitando a
frigideira. 
Acompanhe com batatas doces fritas, em palitos ou em rodelas ou com
Castanhas Salteadas com Cogumelos.

Sugestão

Para esta receita é importante a espessura das bifanas de porco que
deverão ser cortadas bem finas para ficarem bem tenras e apetitosas.
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Picapau de Porco

Ingredientes para 4 a 8 pessoas

800 g de bifanas de porco 
10 dentes de alho 
1 folha de louro 
sal 
pimenta 
0,5 dl de vinho branco 
40 g de margarina Vaqueiro 
1 colher de sopa de banha 
picles 
limão

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/8

Preparação

Corte as bifanas de porco em pedaços pequenos e tempere com metade
dos dentes de alho, descascados e cortados em rodelas, a folha de louro
em bocados, sal, pimenta e o vinho branco. Deixe tomar gosto durante
pelo menos 1 hora. 

Leve ao lume uma frigideira com os restantes dentes de alho,
descascados e cortados em rodelas, a margarina Vaqueiro e a banha. 

Deixe os alhos começarem a alourar, junte a carne escorrida e deixe
fritar de todos os lados até estar douradinha. Deite a carne numa
frigideira de barro, cubra com o molho bem quente e enfeite a gosto
com picles. 

Sirva com gomos de limão e acompanhe com batatas fritas e pão
caseiro. 
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Lombinhos de
porco com leite
de coco

Ingredientes para 6 pessoas

1 colher de café de canela
½ colher de café de noz moscada
½ colher de café de gengibre em pó
½ colher de café de coentros em pó
2 lombinhos de porco 
sal 
pimenta de moinho
alho de moinho
50 g de Vaqueiro
1 cebola
1 maçã reineta
3 dl de leite de coco 
coentros frescos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Misture as especiarias numa tacinha. 
Tempere os lombinhos de porco com sal, pimenta e alho moídos na
altura e esfregue-os com a mistura de especiarias.

Derreta a Vaqueiro num tacho , introduza os lombinhos e deixe alourar
de todos os lados. 

Descasque e corte a cebola em meias luas e adicione‐a à carne. Tape e
deixe suar um pouco até a cebola estar mole. Entretanto, descasque e
pique a maçã reineta em pedaços pequenos e deite‐a no tacho. Regue
com o leite de coco e deixe cozinhar sobre lume muito brando até a
carne estar macia. Rectifique o sal se for necessário.

Retire a carne e deite o molho no copo liquidificador ou no copo da
varinha mágica. Triture até ficar liso. Volte a introduzir a carne no tacho,
cubra com o molho e perfume generosamente com coentros
grosseiramente picados. Leve ao lume e deixe levantar fervura. 

Sirva a carne cortada em fatias grossas e acompanhe com arroz branco
solto ou batatas fritas em cubos.  
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Lombos de porco
com alheira e
ameixas

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

1,3 kg de lombo de porco
sal
pimenta 
alho de moinho
2 alheiras
30 g +50 g de Vaqueiro
150 g de ameixas secas descaroçadas
300 g de cebolinhas
2 dentes de alho
1 dl de vinho branco
50 g de mel
100 g de bacon em cubos
12 batatas médias 
água
tomilho 
azeite virgem extra 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 180 °C. 

Dê 2 golpes a todo o comprimento de cada lado do lombo de porco sem
chegar completamente ao fim da parte lateral, de modo a obter um
rectângulo. Se preferir, peça no talho que lhe cortem a carne para
rechear. Espalme bem a carne sobre a tábua de cozinha e tempere‐a com
sal, pimenta e alho, moídos na altura.

Dê um golpe com uma faca bem afiada na pele das alheiras, a toda a
volta. Deite cerca de 30 g de Vaqueiro na frigideira larga e leve a
derreter sobre lume médio. Introduza as alheiras e deixe‐as fritar, ao
mesmo tempo que as vai desfazendo com uma colher de pau, até
estarem douradas e estaladiças. 

Entretanto, pique as ameixas e adicione‐as à alheira. Misture bem e
coloque a mistura sobre a carne. Molde o recheio em rolo e disponha-o a
todo o comprimento no centro da carne. Dobre as abas da carne sobre o
recheio de modo a que este fique no centro, e ate com fio de cozinha.
Derreta a restante Vaqueiro na mesma frigideira, introduza a carne e
aloure-a de todos os lados. 

Retire a carne para um tabuleiro de forno e rodeie-a com as cebolinhas,
descascadas e cortadas em gomos finos e os dentes de alho esmagados.
Regue com o vinho branco e com o mel, junte o bacon em cubos e leve
ao forno.

Ao mesmo tempo lave as batatas e coloque-as num tacho. Cubra com
água, tempere com sal e leve ao lume. Deixe‐as cozer até estarem
macias mas firmes. Escorra, tire-lhes a pele e corte-as em gomos.
Disponha à volta da carne, perfume com folhas de tomilho e pimenta
moída na altura. 
Regue com um fio de azeite e leve de novo ao forno até a carne estar
macia.    
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Jardineira de
grão com
almôndegas de
porco

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

½ farinheira
400 g de carne de porco picada
1 ovo
sal
pimenta preta de moinho
pão ralado
1 cebola
50ml Vaqueiro líquida
1 courgette pequena
1 lata de tomate em cubos
1 frasco de grão cozido

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Tire a pele à farinheira, desfaça‐a em pedaços e misture‐a com a carne
picada. Junte o ovo, e tempere com uma pitada de sal e pimenta, moída
na altura. Adicione um pouco de pão ralado e misture bem todos os
ingredientes. Molde o preparado em bolinhas com a ajuda de pão ralado. 

Descasque a cebola e pique-a finamente.

Deite a Vaqueiro num tacho, junte a cebola picada e deixe cozinhar até
começar a alourar. 

Entretanto lave a courgette, elimine as pontas e corte-a em dados
pequenos.

Introduza as almôndegas no tacho e aloure‐as de todos os lados, agitando
o tacho. Adicione os cubos de courgette, o tomate em pedaços e o grão
bem escorrido.

Tape e deixe cozinhar sobre lume moderado durante cerca de 20
minutos.
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Nacos de porco
fumados com
legumes de
Outono

Ingredientes para 4 pessoas

5 dl de água 
2 caldos de carne
700 g de vão de costelas de porco fumado
500 g de castanhas congeladas
300 g de espargos verdes e brancos
300 g de endívias
1 dl de molho bechamel 
pimenta preta de moinho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Leve a água ao lume num tacho enquanto corta a carne em pedaços.
Quando a água estiver a ferver junte‐lhe os caldos e os pedaços de carne.
Reduza o lume e deixe ferver cerca de 5 minutos. Retire a carne para
outro recipiente e reserve.

Introduza as castanhas no caldo, tape e deixe ferver sobre lume brando. 

Entretanto pele os espargos e corte‐os em troços.

Corte as endívias ao meio, lave‐as em água corrente e escorra bem.
Corte depois em tiras largas. Junte os espargos e as endívias às castanhas
e deixe ferver cozinhar até os legumes estarem macios. 
Adicione o molho bechamel aos legumes, envolva bem e perfume com
pimenta moída na altura. 

Sirva a acompanhar a carne.
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Costeleta de
porco assada no
forno

Ingredientes para 6 pessoas

2 Kg de costela de porco 
Batatas q.b. 
Sal q.b. 
Vaqueiro ideal para porco

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Tempere as costeletas com uma pitada de sal e reserve. Entretanto
descasque as batatas e corte aos cubos. Ligue o forno a 180ºC. Num
tabuleiro de forno coloque umas nozes de Vaqueiro Ideal para Porco e
coloque as costeletas e as batatas. Leve ao forno por 50 minutos, virando
a meio do tempo. Sirva com uma salada.

* Receita gentilmente cedida por Mónica Silva, do blog Delícias da
Moni.   
( http://deliciasdamoni.blogspot.pt )
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Carne de Porco à
Portuguesa

Ingredientes para 4 pessoas

Vaqueiro para Porco 
Sal q.b. 
500 gr de carne de porco cortada aos cubos 
Vinho branco q.b. 
50g de Pickles

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Antecipadamente (eu costumo fazer um dia antes de preparar este prato)
tempere a carne com a Vaqueiro Ideal para Porco, sal q.b. e o vinho
branco. E deixar a marinar. 
Numa frigideira coloque 2 colheres de sopa de Vaqueiro Ideal para Porco,
ponha a carne sem o molho e deixe cozinhar em lume brando. Quando a
carne estiver cozinhada junte o molho da marinada e uma colher de sopa
da água dos pickles e aumente o lume até o mesmo reduzir. 
Entretanto, corte em pedaços pequenos os pickles e junte à carne. Sirva
com umas batatas fritas e um pão de centeio acabado de fazer ou
torrado. 

* Receita gentilmente cedida por Susana Joaquim, do blog Papinhas dos
Babinhos. (http://aspapinhasdosbabinhos.blogspot.pt )
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Pernil de porco
no forno

Ingredientes para 4 pessoas

Pernil de porco
Vaqueiro Ideal para Porco 
sal 
Vinho branco 
Espargos brancos 
Vaqueiro Alho 
batatas aos quartos 
Cebola 
Cenoura 
Ervilhas 
Arroz

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4
Preparação

Barre o pernil com 2 colheres de Vaqueiro Ideal para Porco, tempere com
sal e reserve.Faça isto com 2 horas de antecedência, para a carne ficar
com todo o seu sabor. Ligue o forno a 180º, coloque a carne num pirex
com um pouco de vinho branco. Cubra com folha de alumínio e deixe
cozinhar cerca de 1hora e 30 minutos (vá verificando a cozedura do
mesmo e cubra com o molho que se vai fazendo). Para acompanhar,
salteei espargos numa frigideira com um pouco de vaqueiro alho. Frite
batatas aos quartos e prepare o arroz. Numa caçarola, refogue cebola até
ficar dourada. Acrescente cenoura aos cubos e ervilhas. Junte água e
deixe ferver (cerca de 2 copos). Após ferver, junte o arroz previamente
lavado (usei cerca de 5 medidas). 
Tempere com sal e mexa, deixe cozinhar por cerca de 10 minutos,
mexendo de vez em quando. 

Receita gentilmente cedida por : Marisa Duarte, do blog Chocolate
Morno. (http://chocolatemorno.blogspot.com  )
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Costeletas de
porco grelhadas

Ingredientes para 4 pessoas

4 costeletas de porco 
Vaqueiro Ideal para Porco 
Sal 
Vaqueiro Alho 
1 cebola Bacon às tirinhas 
feijão manteiga 
Arroz 
sal q.b

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Leve ao micro‐ondas a Vaqueiro Ideal para Porco na potência máxima
durante 10 segundos. Envolva bem a Vaqueiro Ideal para Porco nas
costeletas, tempere com sal e asse‐as na brasa. Entretanto faça o arroz
de feijão. Numa caçarola coloque uma colher de sopa de Vaqueiro Alho e
a cebola picada. Deixe alourar e junte o bacon e o feijão manteiga.
Deixe cozinhar um pouco e adicione água até cobrir o feijão. Deixe
ferver, adicione o arroz e tempere com sal. Adicione mais água se
necessário e deixe cozinhar aproximadamente10 minutos. 

Acompanhe a carne com o arroz, batata frita e pepino. 

Receita gentilmente cedida por : Marisa Duarte, do blog Chocolate
Morno. http://chocolatemorno.blogspot.com )
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Carne de Porco à
Alentejana

Ingredientes para 6 pessoas

|1kg de lombo de porco
3 colheres (sopa) de Vaqueiro Ideal para Porco
sal q.b.
vinho branco q.b.
2 kg de amêijoa
batata aos cubos
pickles (opcional) | 
salsa

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Comece por cortar a carne de porco aos cubos e tempere-os com a
Vaqueiro Ideal para Porco e uma pitada de sal. Envolva tudo muito bem e
regue o preparado com vinho branco deixando marinar durante algumas
horas ou, de preferência, de um dia para o outro. Findo esse tempo,
retire a carne da marinada, reservando-a e leve a carne a cozinhar numa
frigideira com Vaqueiro Ideal para Porco, até ficar a seu gosto. Junte a
marinada que reservou e deixe a carne cozinhar mais um pouco. Adicione
as amêijoas previamente lavadas e deixe cozinhar mais uns minutos para
que abram e ganhem sabor. Rectifique os temperos, caso seja necessário.
Na hora de servir, junte à carne as batatas aos cubos previamente fritas,
os pickles (opcional) e polvilhe tudo com salsa picada. Sirva quente. 

Receita gentilmente cedida por : Paula Teorgas, do blog De volta dos
tachos.                            (http://de-volta-dos-tachos.blogspot.com )
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Lombinhos de
porco na
cataplana

Ingredientes para 4 pessoas

50ml Vaqueiro líquida
2 lombinhos de porco
sal
pimenta preta de moinho
alho de moinho
150 g de cebola picada
5 a 6 dentes de alho
500 g de amêijoa vietnamita congelada
1 ramo de coentros
1 folha de louro
1 limão

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Aqueça metade da Vaqueiro na cataplana, quando estiver quente
introduza os lombinhos cortados ao meio e aloure-os de todos os lados.
Reduza o lume, tempere com sal, pimenta e alho moídos na altura. 

Retire a carne da cataplana e espalhe sobre o fundo cebola picada e os
dentes de alho esborrachados. Por cima coloque as amêijoas e os
lombinhos. Junte os coentros atados com a folha de louro e a restante
Vaqueiro. Feche a catplana e deixe cozinhar durante cerca de 20
minutos.

Na altura de servir, salpique com coentros acabados de picar e junte o
limão cortado em gomos.

Sugestão

Acompanhe com batatas fritas em cubos ou em rodelas grossas.

54  



Lombinhos de
porco com
cerveja preta e
broa

Ingredientes para 6 pessoas

3 lombinhos de porco (+ 1 kg)
sal
4 colheres de sopa de Vaqueiro Ideal para Porco
1 cerveja mini 
30 g + 50 g de Vaqueiro Ideal para Porco
3 cebolas 
3 a 4 hastes de tomilho 
1 molho de coentros 
200 g de miolo de broa amarela esfarelada
200 g de bagos de uva red globe

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Coloque a Vaqueiro ideal para Porco dentro de um recipiente. 

Derreta as 4 colheres de sopa no microondas durante 10 segundos.
Adicione uma pitada de sal e regue com a cerveja. Introduza a carne,
misture bem e deixe marinar de um dia para o outro no frigorífico. 

Ligue o forno e regule‐o para os 100 º C.

Deite cerca de 30 g de Vaqueiro numa frigideira e deixe aquecer bem.
Escorra bem os lombinhos de porco e aloure-os de todos os lados sobre
lume médio a forte. 
 
Retire os lombinhos da frigideira, coloque-os num tabuleiro de forno e
regue com a marinada. Retire a frigideira do lume e junte-lhe a restante
Vaqueiro ideal para Porco, deixe derreter e deite também sobre a
carne.

Descasque as cebolas, corte‐as em gomos finos e disponha à volta dos
lombinhos. Leve a carne ao forno ao forno e deixe cozinhar durante
cerca de 2 horas, regando-a de vez em quando como molho.  
 
Pique os coentros e misture-os com a broa bem esfarelada.

Lave as uvas, abra-as ao meio e limpe-as de grainhas.

Verifique se a carne está bem tenra, aumente a temperatura para os 200 º
C e cubra-a com a mistura de broa e coentros. 

À volta disponha as uvas e leve de novo ao forno durante mais 10 a 15
minutos.

Sugestão

Acompanhe com batatinhas e grelos, previamente cozidos e depois
salteados em Vaqueiro Alho.
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Perna de porco
recheada no
forno com
abóbora e
cogumelos

Ingredientes para 6 pessoas

30 g de miolo de pinhão
2 salsichas brasileiras
100 g de farinheira
1 colher de sopa de coentros picados
30 g de passas de usa vem grainhas (sultanas ou
corintos) 
1 kg de perna de porco
1 colher de sopa de sal grosso
1 colher de chá de cominhos
1 colher de chá de noz moscada
1 colher de chá de coentros em pó
pimenta preta de moinho
1 cebola
2 cabeças de alho roxo
2 folhas de louro 
60 g de Vaqueiro Líquida
1 pau de canela
2 folhas de louro
1 dl de vinho do Porto
1 abóbora butternut pequena (+ 600 g)
250 g de cogumelos de Paris

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Leve o miolo de pinhão ao lume numa frigideira antiaderente até ficar
dourado. Retire e reserve.

Tire a pele às salsichas frescas e à farinheira, coloque‐as numa tigela,
junte os coentros picados, as passas de uva, e os pinhões. Misture tudo
muito bem.

Com uma faca larga e afiada abra um rasgo de um dado ao outro no
centro da peça de carne. Introduza aí o recheio preparado. 

Misture o sal com todas as especiarias, deite sobre a carne e esfregue-a
bem.

Descasque a cebola e retire as peles brancas às cabeças de alho, sem
separar os dentes e mantendo-os com a pele roxa envolvente. Corte as
pontas aos dentes de alho e a cebola em gomos finos.

Aqueça bem a Vaqueiro Líquida num tacho e introduza a carne. Aloure-a
de todos os lados, reduza o lume e adicione a cebola, as cabeças de alho,
as folhas de louro e o pau de canela. Regue com o vinho do Porto, tape o
tacho e deixe suar durante cerca de 20 minutos.

Entretanto ligue o forno e regule‐o para os 180 º C.

Corte a abóbora ao meio, limpe‐a de sementes, descasque‐a e corte em
cubos grandes. Limpe os cogumelos com papel de cozinha. Misture os
cogumelos com a abóbora, salpique com um pouco de sal e coloque num
tabuleiro de louça a toda a volta. 

Coloque a carne e o molho no meio da mistura de cogumelos e abóbora e
leve ao forno durante cerca de 1 hora.

Sugestão

Acompanhe com castanhas ou batatas fritas ou assadas.
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Lombo de porco
assado com
maçãs

Ingredientes para 8 pessoas

1 lombo de porco com cerca de 2 kg
2 dl de Vinho da Madeira
2 dl de sumo de maçã
mistura de ervas aromáticas (salva, salsa,
alecrim...)
1 folha de louro
sal 
pimenta
Vaqueiro Líquida
1 colher de açúcar demerara
2 maçãs reinetas
2 laranjas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 8

Preparação

Ponha a carne num tabuleiro de forno, regue-a com o Vinho da Madeira e
1 dl de sumo de maçã. Salpique com a mistura ervas aromáticas picadas,
junte a folha de louro partida em pedaços e tempere com sal e pimenta
moída na altura. Deixe marinar pelo menos durante 2 horas, ou de um dia
para o outro. 

Ligue o forno e regule‐o para os 180º C. 

Regue a carne com um pouco de Vaqueiro Líquida e introduza-a no
forno. 
Deixe assar durante cerca de 1 hora e 30 minutos, virando-a de vez em
quando e regando com molho que se vai formando. 

Entretanto lave as maçãs e as laranjas. Corte as maçãs em quartos e as
laranjas em rodelas. 

Junte as maçãs e as laranjas à carne após hora e meia de cozedura.
Misture o açúcar com o restante sumo de maçã e deite sobre a carne.
Leve de novo ao forno até as maçãs estarem tenras e a carne com uma
bonita crosta dourada. 
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Rolinhos de porco
com feijocas

Ingredientes para 4 pessoas

400 g de lombo de porco em bifes
300 g de carne assada (sobras)
50 g de chouriço
1 fatia de pão de forma sem côdea
0,5 dl de leite
1 ovo
40 g de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de salsa picada
100 g de presunto em fatias finas
salva fresca
50 g de Vaqueiro Alho
0,5 dl de vinho branco
1 frasco de feijocas cozidas em conserva
sal 
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Coloque os bifes do lombo de porco entre 2 folhas de película aderente e
espalme‐os bem batendo‐lhes com uma bátula ou, na falta desta, com
uma frigideira ou caçarola de fundo espesso, para ficarem bem finos.

Ponha o pão de molho no leite amornado. 

Pique a carne assada e o chouriço na máquina de picar ou no robô de
cozinha. Deite a mistura numa tigela, junte o ovo, o queijo parmesão
ralado, a salsa picada e o pão bem espremido e misture tudo muito bem,
se for preciso rectifique os temperos. 

Sobre cada bife coloque 1 fatia de presunto, 1 folha de salva e parte do
recheio preparado. Enrole e prenda com um palito. Derreta a Vaqueiro
Alho num tacho e aloure os rolinhos de carne de todos os lados. Regue
com o vinho, reduza o lume, tape e deixe ferver suavemente durante
cerca de 20 minutos.

Entretanto, deite as feijocas num coador de rede, passe‐as por água
corrente e escorra bem. Junte-as aos rolinhos de carne, rectifique o sal,
tempere com pimenta moída na altura e deixe ferver suavemente.  

Na altura de servir, salpique o cozinhado com mais folhinhas fresca salva.

58  



Lombinhos de
porco na
cataplana com
camarão

Ingredientes para 4 pessoas

8 camarões congelados calibre 20/30 
sal
piripiri moído
600 g de perna de porco
2 colheres de sopa de colorau
2 cebolas
60 g de Vaqueiro Alho
1 folha de louro
1 dl de vinho branco
3 a 4  pepinos de conserva

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Deixe descongelar os camarões e tempere‐os com sal e uma pitada de
piripiri.

Corte os lombinhos em fatias e tempere com sal, piripiri e o colorau.

Descasque a cebola e corte-a em gomos.

Derreta a Vaqueiro na cataplana, junte a carte e deixe fritar, sobre lume
médio a forte, mexendo de vez em quando até estar dourada. Junte a
folha de louro, e a cebola, regue com o vinho, deixe retomar fervura. 

Reduza o calor, por cima disponha os camarões e feche a cataplana.
Deixe cozinhar durante cerca de 15 minutos.

Entretanto pique os pepinos ou corte-os em rodelinhas.

Abra a cataplana e salpique com os pepinos de conserva.

Sugestão

Acompanhe com esparguete cozido e depois salteado em Vaqueiro Alho.
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Pernil de porco
estufado no tacho

Ingredientes para 4 pessoas

4 pernis de porco pequenos
sal
pimenta preta de moinho
2 colheres de sopa de ervas de Provença
1 colher de sopa de cominhos em pó
2 dl de vinho branco
3 cebolas
8 dentes de alho
50 g Vaqueiro Líquida 
2 folhas de louro
2 a 3 hastes de tomilho
4 cenouras
2 nabos
1 Knorr Natura Carne
300 g de mistura de vários cogumelos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Raspe muito bem os pernis, dê‐lhes vários golpes na carne com uma faca
afiada e tempere com sal, pimenta moída na altura. Esfregue a carne com
as ervas de Provença e com os cominhos em pó. Regue com o vinho
branco e deixe marinar durante algumas horas ou de um dia para o outro.

Descasque as cebolas e corte-as em gomos e esborrache os dentes de
alho e tire-lhes a pele.

Aqueça a Vaqueiro Líquida num tacho largo. Quando estiver bem quente
introduza os pernis bem escorridos e aloure-os de todos os lados sobre
lume médio a forte. Reduza o lume, introduza os dentes de alho e as
cebolas, a folha de louro e as hastes de tomilho. Mexa, tape o tacho e
deixe cozinhar sobre lume brando.

Entretanto, pele as cenouras e os nabos e corte-os em palitos. Deite os
legumes e o Knorr Natura no tacho, regue com o vinho da marinada,
mexa e volte a tapar o tacho. Deixe cozinhar sobre lume muito brando
durante cerca de 1 hora e meia ou até a carne estar macia. Se for
necessário vá acrescentando ao cozinhado um pouco de água a ferver
para não a deixar secar nem pegar ao fundo do tacho e vá virando a
carne de vez. 

Limpe os cogumelos com papel de cozinha, corte-os ao meio se forem
grandes e introduza-os no tacho e deixe cozinhar mais 10 a 15 minutos.

Sugestão

Acompanhe a carne com puré de batata ou batata frita em rodelas
grossas.
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Lombo de porco
recheado com
salsichas

Ingredientes para 4 a 5 pessoas

600 g de lombo de porco
2 salsichas fumadas para churrasco 
sal
3 cebolas
3 maçãs starking
2 colheres de sopa de açúcar
Vaqueiro Líquida

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/5

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 160 º C.

Fure o lombo de porco de um lado ao outro no sentido do comprimento
com o cabo de uma colher de pau. Enfie as salsichas no orifício da carne.
Coloque a carne no tabuleiro do forno e tempere-a com sal.

Descasque as cebolas, corte‐as em gomos finos e disponha à volta da
carne.
 
Lave as maçãs, corte‐as em fatias, eliminando os caroços. Disponha as
maçãs à volta da carne e polvilhe‐as com o açúcar. Regue tudo com um
pouco de Vaqueiro Líquida. Tape com papel de alumínio e leve ao
forno. Passados cerca de 30 minutos, retire a folha de alumínio, mexa a
mistura de cebola e maçã e leve de novo ao forno. 

Aumente a temperatura e deixe cozinhar durante mais 15 a 20 minutos ou
até a carne estar tenra. 
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Lombo de Porco
Fatiado

Ingredientes para 4 pessoas

1 Lombo de porco 
Vaqueiro ideal para Porco q.b. 
Sal q.b. 
300g de batatinhas novas 
Bacon q.b. 
Queijo q.b. 
1,5 dl de vinho branco

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Temperar o lombo com sal, barrar o lombo com a Vaqueiro ideal para
Porco e deixar a carne tomar o tempero durante 2 a 3 horas. Num tacho
com um pouco de Vaqueiro Ideal para Porco leve o lombo ao lume até
dourar de todos os lados. 
Fatie a carne consoante a espessura que desejar e entre cada uma,
coloque uma fatia de bacon e outra de queijo. Coloque a peça de carne
num tabuleiro e em redor as batatinhas novas, regue com um pouco de
vinho branco e coloque umas nozes de Vaqueiro ideal Porco por cima das
batatas. 
Leve ao forno a 180ºC cerca de 40 m ou até estar cozinhado, este tempo
depende muito do tamanho do lombo do porco que escolher. 
Receita gentilmente cedida por Maria Marcelino, do blog Papinha Doce.
( http://papinhadoce.blogspot.pt )
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Porco com Bacon

Ingredientes para 4 pessoas

3 a 4 dentes de alho 
50 g de bacon em cubinhos ou tirinhas 
70 g de Vaqueiro Líquida 
500 g de lombo de porco cortado em fatias
(também podem ser costeletas) 
sal 
pimenta 
1 colher de chá (cheia) de Maizena 
1 colher de chá de mostarda 
½ copo de água 
1 cálice de Vinho do Porto ou da Madeira

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Esborrache os dentes de alho com um murro e leve-os ao lume numa
frigideira com o bacon e metade da Vaqueiro Líquida. Quando o alho
começar a alourar junte a carne e frite de ambos os lados. Tempere com
sal e pimenta e deixe cozinhar até estar no ponto que gosta. Entretanto
aproveite para dissolver a Maizena e a mostarda na água. Escorra a
carne para outro recipiente e deite o molho na frigideira. Agite e quando
ferver junte a restante Vaqueiro Líquida. Logo que esteja derretida
adicione de novo a carne. Sirva logo por exemplo com batatinhas fritas
ou puré de batata que foi preparando ao mesmo tempo que a carne.

Sugestão

Se gostar de pratos bem coloridos, pode decorar com pimentos
morrones, azeitonas recheadas ou pepinos de conserva.
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