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PREFÁCIO

CARNE MIRANDESA: UMA ORIGEM QUALIFICADA

Tradicionalmente, o abastecimento dos mercados era feito com base nos recursos locais. Havia conhecimento específico 
sobre a origem geográfica dos produtos bem como épocas bem vincadas de comercialização ao longo do ano, de acordo 
com os ciclos agrícolas, com a capacidade produtiva dos agricultores e com as necessidades dos consumidores.

A reputação de muitos dos nossos melhores produtos foi-se, assim, conquistando ao longo dos tempos. O consumidor 
estava disponível para pagar o justo preço por produtos com uma qualidade particular, associada a uma origem geográfica 
que conhecia e “pedia” pelo nome.

Posteriormente a necessidade de abastecer os mercados ao longo de todo o ano obrigou ao recurso a espécies muito 
produtivas e a regiões produtoras cada vez mais longínquas. 
Os produtos passaram a assemelhar-se, perderam a tipicidade e o carácter distintivo, uniformizaram-se no sabor e perdeu-se 
a noção importante de “época própria para consumo”. E ocorreram muitos problemas e até mesmo escândalos alimentares!

Mas... felizmente, há sempre um mas! Em Portugal muitos agricultores têm conseguido resistir a esta massificação, aos 
pseudo melhoramentos genéticos dos seus animais e plantas, aos falsos aumentos da produtividade baseados em “engor-
das” milagrosas ou em maneios desequilibrados.

A carne Mirandesa é um dos bons exemplos a seguir. Embora se tenha expandido a raça, a qualidade ficou na origem!

Criados por quem sabe, no seu solar ancestral, com alimentos apropriados à sua condição de ruminantes, destes animais 
muito bem adaptados e muito bem tratados só podiam sair carnes qualificadas.

Hoje, o nome “Carne Mirandesa” é uma Denominação de Origem Protegida sob a qual pode exclusivamente ser comerciali-
zada carne proveniente de animais de raça mirandesa, criados e conduzidos de acordo com regras próprias no seu solar 
de Trás-os-Montes.

E se a Posta Mirandesa e o Rodião Mirandês são, talvez, os seus expoentes máximos, todas as outras partes do animal, 
independentemente do seu corte ou forma de apresentação, são fantásticas e podem proporcionar prazeres gastronómicos 
inesquecíveis.

Consumidas no seu solar são forma de atração turística e marca cultural. Fora dele, são embaixadores da região e matam 
saudade a quem está longe.

A melhor forma de honrar quem assim produz é consumir “Carne Mirandesa” usando as receitas deste livro como guia ou 
como boa inspiração!

ANA SOEIRO

Secretária Geral da QUALIFICA
Maio de 2013
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APRESENTAÇÃO

A Carne Mirandesa assume um papel de destaque no panorama da gastronomia nacional, sendo atualmente uma referên-
cia ao nível da carne de vitela, possuindo um sabor ímpar e suculência inigualável.
A história da Carne Mirandesa perde-se no tempo, em particular a famosa e incomparável POSTA MIRANDESA. Longe vai o 
tempo das grandes feiras e eventos em terras de Miranda, onde a carne era especial, onde vários comerciantes e clientes 
se deslocavam e não dispensavam uma refeição naquele ambiente extraordinário, onde o sabor e o prazer estavam as-
sociados.

Nos dias de hoje, estes eventos têm perdido a sua posição, têm sofrido um acentuado declínio, fruto da desertificação da 
região do interior e, sobretudo, das grandes mudanças do comércio e, obviamente da inovação no setor.
No entanto, quer os autarcas quer as forças vivas locais têm reunido esforços para criar e reativar a filosofia marcante 
desta atividade sócio cultural, onde as gentes, os criadores e os seus efetivos pecuários sofreram alterações ao longo das 
últimas décadas.
O facto anteriormente exposto criou, junto de técnicos e restante massa crítica do setor agropecuário, um conjunto de re-
flexões que foram sendo manifestadas e que sensibilizou os decisores para um repensar do percurso seguido, que conduziu 
novamente a um caminho inverso, de retomar o caminho da biodiversidade, aplicando novas diretivas e regulamentos que 
alteraram o sentido e encetaram o caminho da preservação, da adaptabilidade e da sustentabilidade.

Neste contexto, foi determinante o Regulamento CEE 2081/92 que estabeleceu, no espaço comunitário, regras com o 
objetivo de proteção das denominações de origem e das indicações geográficas dos produtos agrícolas e pecuários, entre 
outros, destinados à alimentação humana. Entre os produtos que podem ser abrangidos encontra-se a carne de bovino. 
Uma DOP (Denominação de Origem Protegida) é um nome geográfico ou assimilado que, por ser usado no comércio e ou 
na linguagem corrente para designar um produto cuja produção, transformação e laboração ocorrem numa área geográ-
fica delimitada, com um saber-fazer reconhecido e verificado, pode ser legalmente protegido, permitindo-se, assim, que só 
quem cumpre as regras o possa utilizar, evitando os abusos e a descaracterização quer do nome quer do produto.
O reconhecimento e proteção comunitários destes nomes geográficos foram precedidos pelo reconhecimento no País de 
Origem.

No caso em apreço, quer “Carne Mirandesa” quer Carne Bovina Mirandesa foram reconhecidas como Denominações de 
Origem, através do Despacho 35/94. No âmbito do processo europeu, apenas a Denominação de Origem “Carne Mirandesa” 
foi reconhecida através do Reg. CE 1263/93 de 1 de junho.

À Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa, CRL foi confiada a gestão da DOP “Carne Mirandesa” cabendo-lhe, portanto, e 
entre muitas outras, contribuir para assegurar que a qualidade, a reputação e a autenticidade dos seus produtos sejam 
garantidas no mercado, bem como tomar medidas para assegurar uma proteção jurídica adequada da DOP e dos direitos de 
propriedade intelectual diretamente relacionados, bem como realizar atividades de informação e promoção, desenvolver 
atividades conexas para garantir a conformidade do produto com o seu caderno de especificações. Ao abrigo destas dis-
posições a Cooperativa tem tarefas essenciais em matéria de apoio à produção e aos produtores, em matéria de abate e 
de comercialização da Carne Mirandesa.  À Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa, cabe, entre outras, a 
nobre tarefa de manter e gerir o Livro Genealógico da Raça Bovina Mirandesa.
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SUGESTÕES DE CARNE MIRANDESA

A Carne Mirandesa é um produto que obedece a um conjunto de padrões de qualidade, quer ao nível da sua produção quer 
ao nível do seu processamento, até chegar ao consumidor é sempre possível identificar o animal e a exploração de onde é 
originária, situação garantida pelo processo de certificação, cumprindo o Caderno de Especificações da Carne Mirandesa.

De seguida apresentamos a imagem da nossa marca no mercado, onde poderá identificar a origem da carne que vai 
consumir, bem como,  a sua alimentação, sem esquecer o número iniciado por PT que identifica o animal e o permite 
rastrear ao longo de toda a fileira, quer produtiva, quer comercial. Mostramos também o certificado que acompanha a 
Carne Mirandesa nos pontos de venda, que complementa e identifica a genuinidade da carne. 
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Os consumidores de Carne Mirandesa são exigentes, preocupados com os produtos que consomem e sobretudo com o 
patamar de qualidade, exigindo especificidade e garantias, só possíveis pela certificação.
Para melhor compreensão, apresentamos um pequeno esboço que ilustra as peças de vitela a escolher, de salientar, porém, 
que determinadas receitas são originárias nos produtos cárneos da vitela, mas não da carcaça propriamente dita.

Este livro possui variadas e saborosas receitas tradicionais, que juntamente com algumas receitas inovadoras não menos 
apreciadas se dividem em três segmentos específicos: entradas, petiscos e pratos. É um desafio a todos e todas as “donas 
de casa”, um motivo de prazer e simplicidade capaz de criar momentos especiais no seio familiar. Não podemos esquecer 
os criativos e profissionais chefes de cozinha, que na sua atividade trabalham e inovam, aportam novos conceitos, criando 
um desafio de curiosidade no trabalho e estudo culinário da Carne Mirandesa.

As receitas apresentadas neste livro são uma homenagem aos produtores da Carne Mirandesa, pelo empenho e dedicação 
a que se entregam nas suas explorações pecuárias, e que resultam na produção de um produto de qualidade ímpar e para 
todos os operadores que, independentemente de terem, ou não, contribuído com receitas para esta edição, dignificam 
diariamente nos seus estabelecimentos comerciais, o nome da Carne Mirandesa de forma séria e profissional. 
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RECEITAS





ENTRADAS



Chouriça Tradicional 
de Vitela Mirandesa 

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa

1 Chouriça de vitela tradicional 
 (especial assar)

1 Pão de trigo
Azeitonas q.b.

Coloque a chouriça numa grelha ou grelhador durante 
alguns minutos, virando-a várias vezes com o objetivo de 
não queimar. 

De seguida, corta-se às rodelas e serve-se acompanhada 
com algumas fatias de pão de trigo e azeitonas.

RENDIMENTO
2 pessoas

DIFICULDADE
* 

TEMPO
5 minutos
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Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa

Alheira de Vitela Mirandesa 
Grelhada

1 Alheira de carne Mirandesa
1 Pão pequeno de centeio

Salsa q.b.

A alheira é grelhada em lume brando, no final é retirada 
para um prato e cortada em pequenos pedaços. O pão 
de centeio é cortado em pequenas fatias e embebido na 
gordura deixada pela alheira. Por cima são adicionados 
os pedaços de alheira. 

A decoração é realizada com salsa cortada. 

RENDIMENTO
2 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO
10 minutos
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Churrasquito Transmontano 
Recheado

RENDIMENTO
2 pessoas

DIFICULDADE
* 

TEMPO

20 minutos

500 g Churrasquito Transmontano
100g Queijo

Fatias de bacon q.b.
Pimenta q.b. 

Os Churrasquitos são previamente grelhados em lume 
brando. De imediato, são cortados na transversal, de 
modo a ficarem abertos ao meio. 
Recheamos os Churrasquitos com queijo e enrolamos nas 
fatias de bacon, sendo depois apertados com um palito. 
Os rolos de Churrasquito recheados são colocados num 
tabuleiro e levados ao forno previamente aquecido a 
180ºC. Deixe assar aproximadamente 15 minutos, até o 
bacon ficar tostado e o queijo derretido, ficando prontos 
a servir.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Língua de Vitela Mirandesa 
Panada

RENDIMENTO
5 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
50 minutos

1 Língua de vitela Mirandesa
Pão ralado q.b.

1 Ovo
2 Alhos

Picante q.b.
1 Folha de louro

Sal q.b.

A língua é cozida em água temperada com alho, picante, 
louro e sal, durante aproximadamente 30 minutos. Depois 
de cozida a língua é escamada de modo a sair a pele na 
sua totalidade. Assim que se encontrar bem limpa deixa-se 
arrefecer e corta-se em tiras finas e pequenas, tempera-se 
com pimenta e alho e passando-se por ovo e pão ralado. Por 
fim a língua é frita a uma temperatura próxima de 100ºC, 
ficando pronta a servir.

Receita Restaurante Miradouro
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Língua de Vitela Mirandesa 
Estufada

RENDIMENTO
5 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
50 minutos

1 Língua de vitela Mirandesa
2 Alhos

 Pimento picante q.b.
1 Folha de louro

Sal q.b.
250 dl Vinho branco

2 Cebolas
1 dl Tomate

A língua é cozida em água temperada com alho, pimento 
picante, louro e sal, depois de cozida é escamada de modo 
a sair a pele. Quando a língua se encontrar bem limpa 
é cortada em pequenas tiras sendo estufada em lume 
brando, juntamente com refogado de cebola, tomate e 
vinho branco. Deixa-se ao lume cerca de 35 minutos, de 
modo a ficar bem confecionada.

Receita Restaurante Miradouro
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Alheira de Vitela Mirandesa 
com massa folhada

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO

30 minutos

1 Alheira de Vitela Mirandesa 
300 g de massa folhada

Tira-se a pele à alheira. De seguida, estendemos a massa 
folhada com um rolo até esta ficar com 5mm de espessura. 
No centro da massa coloca-se a alheira e enrola-se, unindo 
tudo muito bem. Após esta operação colocar no forno bem 
quente aproximadamente 20 minutos. 

Deve ser servida bem quente.

Receita Manuel Brás – Um amigo da Mirandesa
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Tripa de Vitela Mirandesa 
Panada

RENDIMENTO
7 pessoas

DIFICULDADE
** 

TEMPO

60 minutos

1Dobrada de vitela Mirandesa
Sal q.b.

Piri-piri q.b.
2 Alhos
1 Limão

1 Folha de louro
1 Ovo

Pão ralado q.b.

A dobrada é bem lavada e cozida cerca de 40 minutos 
numa panela com água temperada com bastante sal, 
piri--piri, louro e alho. Corta-se a dobrada aos cubos e 
retificam-se os temperos. Antes de fritar é passada por 
ovo e pão ralado e, fritando-se a uma temperatura de 
100ºC aproximadamente, ficando assim pronta a servir. 

Receita Restaurante Miradouro
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Sopa de Rabo de Boi

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
60 minutos

1 Rabo de vitela Mirandesa
200 g Feijão

100 g Cenouras
50 g Nabos

100 g Abóbora 
400 g Repolho

100 g Batata
4 Dentes de alho

1 Cebola
Salsa q.b.

Azeite q.b.
Picante q.b.

O feijão é colocado de molho durante 12 horas e 
seguidamente cozido durante 20 minutos. O rabo é 
colocado a cozer num pouco de azeite com a cebola, o 
alho e a salsa, todos bem picados. Após a cozedura, retira-
se o rabo de vitela do caldo e a carne é desfiada. Ao caldo 
acrescentam-se as cenouras, nabos, batatas e abóbora. Por 
fim, tritura-se o caldo e quando a confeção se encontrar 
quase pronta, adiciona-se a carne desfiada, o repolho 
cortado aos cubos, o feijão e um pouco de picante. Deixa-
se ferver alguns minutos e retifica-se o tempero, após isto 
vai à mesa bem quente.

Acompanhe com alguns pedaços de pão de trigo.

Receita Restaurante Académico
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Pataniscas 
de vitela Mirandesa

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO

40 minutos

600 g Carne Mirandesa cozinhada
1 Cebola picada

4 Ovos
1 Fio de azeite

6 Colheres de farinha
Salsa q.b.

Sal q.b.
Pimenta q.b.

1 Chouriço Tradicional Mirandês

1 dl Cerveja

Esta receita vem ao encontro da necessidade de inovação 
a que uma refeição de uma festa caseira nos obriga. A 
carne cozinhada que sobra é o ingrediente base para 
uma receita simples, mas que consegue cativar os mais 
exigentes. Colocamos a carne cozinhada (assada na brasa 
ou no forno) juntamente com o chouriço Mirandês na 
máquina picadora, adicionamos salsa e cebola e picamos 
novamente. A mistura é envolta com farinha,  as gemas do 
ovo e a cerveja. Tempera-se com sal e pimenta e mistura-
se tudo muito bem. O preparado é separado em pequenas 
porções de aproximadamente uma colher de sopa, e frito 
em óleo bem quente, ficando pronta a servir.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Bolinhas de Carne Mirandesa

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha, Peito, Fralda, Nispos

RENDIMENTO
7 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO

45 minutos

150 g Carne Mirandesa
50 g Manteiga

50 g Chouriça boche
1 Ovo

Salsa q.b.
Sal q.b.

Pimenta q.b.
Pão ralado q.b.

½ Limão
½ Cebola

200 ml Béchamel

Num tacho adiciona-se a cebola, manteiga, salsa, 
sal e pimenta e deixa-se refogar por uns instantes. 
Seguidamente adiciona-se a carne e a chouriça de boche, 
previamente cozinhadas e devidamente picadas. Mexe-se 
muito bem a mistura e adiciona-se o molho Béchamel 
aguardando que ferva um pouco. Espreme-se o sumo do 
limão e retira-se o preparado do lume, deixando arrefecer.
Divide-se a mistura em pequenas bolinhas que se passam 
pelo pão ralado, pelo ovo batido e novamente pelo pão 
ralado. Por fim, são fritas e ficam prontas a servir.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Bolo de Carne Mirandesa 
Recheado com Banana

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha, Peito, Fralda, Nispos

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO

60 minutos

750 g carne Mirandesa
1 Ovo

½ Colher de chá de sal
1 Cebola picada

3 Dentes de alho picado
1/3 Chávena de leite

½ Chávena de pão de forma, esmigalhado
2 Bananas grandes

Manteiga para untar q.b. 
Sal q.b.

Mistura-se o ovo, o sal, a cebola, o alho e o leite. Junta-se 
o pão, a carne moída e mistura-se muito bem. Divide--
se a mistura em duas porções iguais e, numa superfície 
lisa, abre-se cada uma delas de acordo com o tabuleiro 
a utilizar. No centro de cada porção, coloca-se uma 
banana. Com a ajuda de pelícua aderente, enrola-se pelo 
lado maior como um rocambole. Na confeção começa-se 
por untar a assadeira com óleo e leva-se o preparado ao 
forno moderado (180ºC) durante aproximadamente 50 
minutos. 

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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PETISCOS



Rins de vitela Mirandesa 
fritos

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
210 minutos

2 rins de vitela Mirandesa
250 ml vinho branco

Piri–piri q.b.
Sal q.b.

1 folha de louro
5 dentes de alho

100 ml vinagre
2 limões

Pimenta branca q.b.

Os rins de vitela são abertos ao meio retirando toda a 
massa branca (canais), sendo depois temperados com o 
alho e a pimenta branca. Regam-se com bastante limão e 
vinagre, ficando a marinar durante, pelo menos, 2 horas. 
Antes da preparação, os rins são novamente lavados e 
temperados com alho, louro, piri-piri e sal. No fim são 
fritos em lume brando com um pouco de vinho branco, 
deixando apurar cerca de 10 minutos ficando prontos a 
ir à mesa.

Receita Restaurante Miradouro
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Bifinhos de Coração 
de Vitela Mirandesa

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO

145 minutos

900 g coração de vitela Mirandesa
1 cebola
2 alhos

0,5 dl azeite
Vinho branco q.b.

1 colher de sopa de mostarda
Pimenta preta q.b.

Sal q.b.
1 colher de sopa de poupa de tomate

1 folha de louro
2 cravinhos em grão

O coração de vitela, depois de limpo de gorduras, é 
cortado em bifinhos. De seguida, é colocado durante 
uma noite a marinar com sal e um pouco de pimenta 
preta.
No momento da confeção propriamente dita coloque 
num tacho, azeite juntamente com a cebola cortada às 
rodelas, alhos picados e deixe alourar um pouco. Em 
seguida adiciona-se um pouco de vinho branco, os 
cravinhos em grão, a folha de louro, a polpa de tomate 
e a mostarda deixando-se refogar mais um pouco. De 
imediato coloca-se o coração a refogar cerca de 40 a 60 
minutos, de modo a ficar pronto a ser servido.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Iscas de Fígado 
em Cebolada

RENDIMENTO
2 pessoas

DIFICULDADE
* 

TEMPO
25 minutos

500 g fígado de vitela Mirandesa
¼ l vinho branco

4 alhos laminados
Pimenta preta q.b.

Sal q.b.
2 folhas de louro

½ dl azeite
2 cebolas

Vinagre q.b.

O fígado é cortado em fatias finas e temperado com sal, 
alho, pimenta preta, louro, vinho tinto e vinagre, três 
horas antes de ser cozinhado. Numa frigideira é colocado 
o azeite e a cebola cortada às rodelas, até alourar. Por fim 
juntam-se as iscas de fígado e deixam-se fritar um pouco.

As iscas de fígado são servidas acompanhadas com broa 
de milho.

Receita Restaurante O Lagar
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Fígado de Vitela Mirandesa 
Frito

RENDIMENTO
3 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO
45 minutos

400 g fígado de vitela Mirandesa
1 cálice de vinho do Porto

1,5 dl de azeite
2 dentes de alho

Sal q.b.

O fígado de vitela é partido em fatias finas. Coloca-se uma 
frigideira ao lume a aquecer o azeite e adicionam-se as 
fatias de fígado. Temperam-se com sal e alho, deixando 
cozinhar durante aproximadamente 15 minutos. Quando 
o fígado já estiver quase pronto acrescenta-se o vinho do 
Porto, deixando-o evaporar de modo a encontrar o melhor 
sabor e assim ficar pronto a servir.

Acompanhe com pão de centeio. 

Receita Restaurante Académico 
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Salada de Fígado 
com Molho Verde 

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO
25 minutos

500 g fígado de vitela Mirandesa
Sal q.b.
2 alhos

Molho verde q.b.
Salsa q.b.
1 cebola

Colorau q.b.
Azeite q.b.

O fígado é cortado em fatias finas e temperado com alho, 
vinagre, sal e pimenta branca. Assa-se na brasa com lume 
brando sendo posteriormente cortado em tirinhas finas. O 
fígado é colocado numa travessa adicionando-se o molho 
verde, a cebola, um pouco de alho e salsa devidamente 
picados e misturados com azeite e colorau.
 
Pode servir-se frio ou quente, acompanhado por pedaços 
de pão. 

Receita Restaurante Miradouro
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Dobrada com Passas

RENDIMENTO
7 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
65 minutos

1 Dobrada de vitela Mirandesa
Sal q.b.

Piri-piri q.b.
2 Alhos
1 Limão

Azeite q.b.
1 Folha de louro

Polpa de tomate q.b.
Colorau q.b.
Passas q.b.
Salsa q.b.

Azeite q.b.

A dobrada é lavada e cozida cerca de 40 minutos em água 
com bastante sal, piri -piri, louro e alho. Depois de cozida 
é novamente lavada e cortada aos cubos. As passas são 
colocadas de molho, em água, pelo menos durante 6 horas.
O refogado é preparado com azeite e alho até alourar, junta-
se o colorau, polpa de tomate e de seguida são adicionadas 
as passas e a dobrada, juntamente com um pouco de vinho 
seco. Deixa-se refogar cerca de 10 minutos.
 
A decoração é executada com salsa cortada em pedaços. 

Receita Restaurante Miradouro 
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Salada de Pata 
de Vitela Mirandesa

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
80 minutos

2 patas de vitela Mirandesa
1 cebola

Piri–piri q.b.
1 folha de louro
2 dentes de alho
Molho verde q.b.

Colorau q.b.
Sal q.b.

Azeitonas verdes q.b.

As patas de vitela são preparadas sendo de seguida 
cozidas cerca de 40 minutos em água com bastante sal, 
piri–-piri, louro e alho. Depois de cozidas voltam a ser 
lavadas de modo a retirar a gelatina formada, sendo de 
seguida cortadas em pequenos pedaços. A confeção da 
salada é feita com a junção dos pedaços das patas com 
o molho verde, colorau, a cebola cortada em pedaços, a 
salsa e os alhos. Por fim adicionamos azeitonas verdes. 

Receita Restaurante Miradouro
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Mão de Vitela Mirandesa 
com Grão

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
110 minutos

1 Mão de vitela Mirandesa
1 Chouriço Mirandês 

3 Cenouras 
3 Cebolas 

4 Dentes de alho 
Folha de louro q.b. 
500g Grão-de-bico 

1 dl de azeite 
1 Raminho de salsa 

4 Colheres de polpa de tomate 
1,5 dl de Vinho Branco 

1 colher de Chá de pimentão doce 
1 piri-piri 

Sal q.b.

O grão-de-bico é cozido em água a qual é guardada após a 
cozedura. As mãos, depois de preparadas, são cozidas cerca 
de 40 minutos com bastante sal, piri-piri, louro, alho, uma 
cenoura e uma cebola. Após a cozedura são retiradas as 
mãos (as quais têm de ser partidas em pequenos pedaços) e 
é guardada a calda.Num novo tacho é realizado o refogado 
com duas cebolas picadas, alho picado, azeite, salsa e a 
cenoura cortada em cubos. 
Juntam-se de seguida os pedaços de mão de vaca 
previamente temperados e refogam-se adicionando-se a 
polpa de tomate e o chouriço mirandês às rodelas. Tapa-
se e deixa-se cozer um pouco, adicionando-se depois um 
pouco do caldo de cozer as mãos. De seguida, junta-se ao 
refogado o grão de bico,  acrescentando-se um pouco de 
água de cozer o grão e deixa-se ferver cerca de 15 minutos. 
Depois de desligar o lume deixa-se repousar um pouco.

Receita Restaurante Miradouro
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Molejas de Vitela Mirandesa 
Estufadas

RENDIMENTO
7 pessoas

DIFICULDADE
* 

TEMPO
45 minutos

1 kg de molejas de vitela Mirandesa
1 dl de azeite

1 cebola
Colorau q.b.

Sal q.b.
2 dentes de alho

1,5 dl vinho branco

Sal q.b.

Prepare as molejas e corte-as com o tamanho desejado.
Coloque o azeite a aquecer num tacho, juntamente com a 
cebola, o alho e um pouco de  colorau, deixando-se alourar 
um pouco. Ao refogado adicionam-se as molejas e o vinho 
branco, deixando-se estufar em lume brando cerca de 20 a 
30 minutos. Depois de confecionadas ficam prontas a ser 
servidas. 

Acompanhe com pão de trigo.

Receita Restaurante Académico
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Molejas de Vitela Mirandesa 
crocantes sobre Endívia Estufada em Laranja 
num Suave Creme de Cenoura e Lima

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
65 minutos

320 g molejas de vitela Mirandesa
350 g sumo de lima

80 g farinha
2 ovos

11 g sal
0,3 g pimenta

100 g pão ralado
300 g cenoura

8 g gengibre
80 g endívias mini

100 g sumo de laranja
15 g açúcar mascavado

15 g manteiga
80 g maça

10 g malagueta doce
5 g rebentos aromáticos

Na preparação das molejas, adicionam-se 300 g de sumo 
de limão durante 24 horas. Depois são retiradas de marinar 
e escaldadas durante 5 minutos em água, de modo a retirar 
a pele. São temperadas com 4 g de sal e 0,2 g de pimenta, 
após o que são passadas por farinha, depois por ovo e no 
final pelo pão ralado. Assim as molejas são fritas a 160ºC 
durante 5 minutos e, por fim, vão ao forno.

Preparação do molho de cenoura e lima: as cenouras são 
descascadas e cortadas às rodelas e depois cozidas em água 
com o gengibre descascado. Depois de cozidas descarta-se 
a água e reduz-se tudo a puré, incluindo o gengibre e a 
cenoura e adicionando 50 g do sumo de lima. Por fim é 
temperado com 5 g de sal. As endívias são temperadas com 
2 g de sal e 0,1 g de pimenta, salteadas em manteiga e 
caramelizadas com o açúcar. Adiciona-se depois o sumo de 
laranja e por fim deixar reduzir a molho. 

A decoração é realizada com brunesa de malagueta doce, 
com tiras de maçã e rebentos de shiso. A apresentação leva 
a que o molho seja colocado e só depois a endívia, a moleja 
e para finalizar, a maçã, a malagueta e os rebentos. 

Receita Restaurante 1300 Taberna
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Naco de Vitela Mirandesa 
à La - Fontana

PEÇA A UTILIZAR
Acém Redondo, Pá, Chã de Fora

RENDIMENTO
1 pessoa

DIFICULDADE
**

TEMPO
30 minutos

350 g  carne Mirandesa
4 fatias de queijo

2 fatias de fiambre
4 fatias de bacon

200 ml de molho de tomate
200 ml natas

1 cebola
2 pimentos

80 g cogumelos
Salsa q.b.

Sal q.b.
Pimenta q.b.

Azeite q.b.

A carne do bife de assar é cortada em duas fatias que 
depois são fritas com um pouco de azeite. No mesmo 
preparado são fritas também as cebolas, os pimentos e os 
cogumelos, todos cortados em pedaços finos. Por último 
são adicionados o molho de tomate e as natas. 
Em cima de uma das fatias de carne colocam-se as fatias 
de fiambre, o bacon e duas das fatias de queijo ao meio. 
Leva-se a gratinar no forno previamente aquecido a 
170ºC com queijo e adiciona-se o molho por cima. 

Acompanhe com pão de trigo estaladiço ou alcachofras 
cortadas em gomos.

Receita Restaurante à La Fontana
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Pica-Pau 
de Vitela Mirandesa

PEÇA A UTILIZAR
Acém Redondo, Pá, Chã de Fora

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO
25 minutos

600 g Carne Mirandesa
Azeite q.b.

1 dl Vinho branco
2 Dentes de alho

Azeitonas q.b.
1 Colher de mostarda

Sal q.b.
Pimenta branca q.b.

Corta-se a carne em pedaços pequenos temperando-se com 
sal e pimenta branca. De seguida coloca-se uma frigideira 
ao lume com o azeite e os alhos, deixando aquecer sem 
queimar. Coloca-se a carne deixando-a alourar um pouco. 
Adiciona-se então o vinho branco e a mostarda. Quando o 
molho engrossar está pronto a servir. 

Acompanhe com pão de trigo e azeitonas.

Receita Manuel Brás – Um amigo da Mirandesa
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PRATOS





Bochechas de Vitela Mirandesa 
Aromatizadas com Mel e Alecrim

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO
240 minutos

4 Bochechas de vitela Mirandesa
200 g Castanhas congeladas

Massa de pimentão q.b.
Alecrim q.b.

1 Colher de sobremesa de mel
Sal q.b.

Azeite q.b.
Pimenta q.b.

Vinho branco q.b.

As bochechas depois de limpas são colocadas num tabuleiro 
e misturadas com azeite, sal, pimenta, massa de pimentão, 
alecrim e o mel. A carne é massajada com esta mistura e 
regada com vinho branco, deixando-a marinar durante 2 a 
3 horas. 
Vai ao forno previamente aquecido até 200ºC, durante  50 
a 60 minutos. As castanhas são fritas e polvilhadas com sal. 

Acompanhe com as castanhas fritas e salada de alface.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Bochechas de Vitela Mirandesa 
com Molho de Especiarias

RENDIMENTO
3 pessoas

DIFICULDADE
***

TEMPO
240 minutos

2 Bochechas de vitela Mirandesa
2 Cebolas

4 Dentes de alho
Vinho do Porto q.b.

Vinho branco q.b.
400 g Cenoura

Azeite q.b.
Aguardente velha q.b.

Pau de canela q.b.
Pimenta da Jamaica q.b.

As bochechas são inicialmente bem limpas e colocadas a 
marinar durante 24 horas com cebola, alho, Vinho do Porto, 
vinho branco, cenoura, azeite, aguardente velha, pau de 
canela e pimenta da Jamaica. Antes de as confecionar são 
escorridas mas a marinada é guardada com os sólidos em 
separado. Ao lume é colocado um tacho a aquecer com um 
pouco de azeite, deixa-se alourar um pouco e adiciona-se 
o alho e os sólidos da marinada (cebola e cenoura). Por fim 
juntam-se as bochechas, deixam-se confecionar cerca de 
10 minutos e acrescenta-se a marinada. A mistura fica a 
estufar em lume brando cerca de 3 horas, de modo a ficarem 
bem tenras, obtendo-se assim uma bochecha no ponto. Para 
não secar, pode-se ir adicionando um pouco de vinho tinto 
e azeite.

Preparação completa do molho: depois de retirar as 
bochechas o que resta do molho é triturado. 

Acompanhe com um gratinado de batata e legumes, embora 
com um arroz ou uma batata também fique delicioso. 

Receita Restaurante Faz Figura
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Bochechas de Vitela Mirandesa 
com Legumes

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
***

TEMPO
240 minutos

4 bochechas de vitela Mirandesa
200 g cenouras

200 g cogumelos
200 g cebola

4 Dentes de alho
1,5 dl Azeite

1 dl Vinho branco
1 dl Vinho do Porto

Sal q.b.
Pimenta q.b.

As bochechas de vitela, depois de serem limpas, deixam-
-se marinar durante 2 a 3 horas em Vinho do Porto. De 
seguida, numa frigideira, coloca-se o azeite  ao qual 
depois de aquecido juntamos as bochechas. De imediato 
são adicionados os cogumelos e os legumes partidos aos 
cubos e deixam-se caramelizar, sendo refrescados com 
vinho branco. A cozedura é realizada em lume brando 
entre 1 a 2 horas. A carne e os cogumelos são retirados 
enquanto os legumes e o líquido resultante são triturados. 
Por fim os temperos são retificados e as bochechas e os 
cogumelos são adicionados ao molho resultante. 

Acompanhe com puré de batata. 

Receita Restaurante Académico
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Espetada Mirandesa 
com Vieiras

PEÇA A UTILIZAR
Vazia

RENDIMENTO
2 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO
25 minutos

200 g carne Mirandesa
100 g bacon de porco ibérico

3 Chalotas
3 Tomates cherry

2 Vieiras
1 Pimento vermelho

Molho
4 Colheres de sopa de azeite

3 Colheres sopa de óleo
2 Colheres sopa vinagre

4 Colheres café de orégãos
2 Colheres café tomilho limão

1 Dente de alho
Sal q.b.

Pimenta q.b.

A carne é cortada em pequenos cubos iguais e temperada 
com sal e pimenta. Entretanto prepara-se o molho, 
picando muito bem o alho e colocando-o numa terrina. 
Acrescentam-se as folhas de tomilho e os orégãos. 
Os restantes ingredientes são colocados na terrina e 
triturados com a varinha mágica até obter uma mistura 
homogénea. Descascam-se as chalotas e corta-se o 
pimento e o bacon de forma irregular. No espeto próprio 
para espetadas são colocados todos os ingredientes de 
forma alternada. A espetada é grelhada e, de seguida, 
pincela-se com o molho previamente preparado. 

Acompanhe com arroz selvagem previamente salteado em 
azeite e alho. 

Receita Restaurante A Lota
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Lasanha 
de Carne Mirandesa

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha, Peito, Fralda, Nispos

RENDIMENTO
3 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
40 minutos

600 g Carne Mirandesa
300 g Folhas de lasanha fresca

1 Cebola
2 Dentes de alho

1 Colher de sopa Manteiga
500 g Polpa de tomate
1 Ramo de manjericão

1 Ramo de salsa
5 dl Vinho tinto

3 dl Molho Béchamel
200 g Queijo ralado

Sal q.b.
Pimenta q.b.

2 Colheres de sopa de azeite
Noz-moscada q.b.

Numa panela coloca-se a refogar o azeite, alho e cebola 
depois de devidamente picados. Quando a cebola começar a 
alourar, adiciona-se a carne picada, a salsa, algumas folhas 
de manjericão picadas e o louro; deixa-se confecionar e 
acrescenta-se a polpa de tomate e vinho tinto. O refogado 
é temperado com sal, pimenta, noz-moscada e deixa-se 
cozer durante 30 minutos em lume brando. Retificam-se 
os temperos. As folhas de lasanha são previamente cozidas 
em água temperada com sal, durante 3 a 5 minutos. Num 
recipiente refratário adiciona-se a manteiga e coloca-se, 
sequencialmente, as folhas de lasanha com o preparado 
de carne, começando pela lasanha. Repete-se a operação 
até o esgotamento total dos ingredientes, terminando 
sempre com uma folha de lasanha. Rega-se com o molho 
béchamel e polvilha-se com o queijo ralado. Vai ao forno 
a 200ºC cerca de 20 minutos até a superfície ficar bem 
dourada, e assim encontra-se pronta a ser servida. 

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Almôndegas 
de carne Mirandesa  estufadas

RENDIMENTO
6 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO
45 minutos

Ingredientes
30 Almôndegas de carne Mirandesa

2 Cebolas
3 Dentes de alho

2 Cenouras
1 Folha de louro

8 Colheres de sopa de azeite
1 Colher chá mostarda

100 ml de Polpa de tomate
Sal q.b.

Pimenta q.b.
150 ml de Vinho branco

É feito um refogado com as cebolas, as cenouras cortadas 
às rodelas, os alhos picados, a folha de louro, a polpa de 
tomate e o azeite, em lume brando, durante 5 minutos. 
Adicionamos as almôndegas e temperamos com sal, 
pimenta e vinho branco, deixando-se apurar.  
O refogado fica a cozinhar aproximadamente 25 minutos, 
mexendo com muito cuidado para as almôndegas não 
se desfazerem. Por fim as almôndegas são retiradas e o 
molho é triturado com a varinha mágica. Ao servir, as 
almôndegas são regadas com o molho anteriormente 
preparado e polvilhadas com queijo ralado. 

Acompanhe com esparguete ou arroz branco.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Vitela Mirandesa 
com Cogumelos Silvestres, 
Creme de Espargos e Batata em Duas Texturas

RENDIMENTO
 4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
 35 minutos

720g Carne Mirandesa
100 g Cogumelos de Paris

100 g Cogumelos Portobello
100 g Cogumelos setas

3 Cebolas
15 Espargos verdes

8 Folhas de massa filó
8 Batatas

3 Colheres de sopa de manteiga
2 dl Vinho do Porto

Coentros q.b.
Sal q.b.

Pimenta q.b.
2 Folhas de louro

1 l natas
6 Dentes de alho

Os cogumelos são todos laminados e adicionados ao puxado 
com a cebola, dois dentes de alho e uma folha de louro. A pasta 
com os cogumelos é refrescada com Vinho do Porto, e deixa-se 
estufar até reduzirem a metade. Tritura-se tudo e liga-se com 
manteiga. 
Puxa-se a cebola com dois dentes de alho e uma folha de louro, 
adiciona-se os espargos cortados aos pedaços e mistura-se 
com as natas e uma colher de manteiga. O creme de espargos 
fica pronto ao passar a varinha mágica. 
As batatas são descascadas, laminadas ao alto e as lâminas 
novamente cortadas ao meio. As batatas cozidas são esmagadas 
adicionando-se os coentros e a salsa temperando a gosto. 
Filtram-se as pequenas lâminas de batata e recheando-as com 
o esmago que se confecionou anteriormente.   
A carne da pá, ou do picadouro, depois de bem limpa é cortada 
em quatro pedaços e deixa-se descansar 5 minutos. Cada 
porção de carne é envolvida com a pasta de cogumelos e em 
seguida com as duas folhas de massa de filó. Leva-se ao forno 
pré-aquecido a 180ºC durante 8 minutos. Por fim a carne é 
cortada novamente com cuidado em pequenos medalhões. 

Receita Restaurante Hemingway 
Chefe de cozinha Bruno Póvoas
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Bifinhos 
com Cogumelos Silvestres

PEÇA A UTILIZAR
Acém Redondo, Pá, Chã de Fora

RENDIMENTO
2 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
35 minutos

500 g Carne Mirandesa 
400 g Cogumelos silvestres

500 ml Natas
250 ml Vinho branco

1 Colher (chá) de farinha de trigo
Sal q.b.

Pimenta q.b.
Azeite virgem q.b.

Manteiga q.b.

Os nacos de carne são grelhados de modo a ficarem mal 
passados, e depois partidos em bifinhos. Numa frigideira, 
refogue os cogumelos em manteiga, com vinho branco, 
sal e pimenta, por fim são salpicados com a farinha e as 
natas. 

Acompanhe com batata frita às rodelas decorando com 
ervas aromáticas a gosto.

Receita Hotel/Restaurante A Vileira
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Bife de Vazia 
com Molho de Estragão

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
35 minutos

4 Bifes de carne Mirandesa 
4 Dentes de alho laminado

Azeite extra virgem q.b.
1 Colher de chá de mostrada “Dijon”
1 Colher de chá de creme balsâmico 

3 dl de Vinho branco
1 Colher de sopa de estragão seco

O azeite é colocado numa frigideira e aquecido em 
lume médio de modo a saltear a carne de ambos 
os lados. O molho é preparado com a gordura que 
fica na frigideira, adicionam-se os alhos e deixa-se 
fritar até ficarem dourados. Adiciona-se o vinho 
branco esperando que evapore, acrescenta-se 
a mostarda, o creme balsâmico e o estragão. Se 
desejar pode acrescentar-se um pouco de natas.
Os bifes são colocados numa travessa pronta a 
servir e temperados com sal, pimenta e o molho.

Acompanhe com puré de batata e feijão-verde 
cozido.

Receita Restaurante O Barradas
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Bife de Carne Mirandesa 
à Chefe

PEÇA A UTILIZAR
Acém Redondo, Pá,

 Chã de Fora, Chã de Dentro
RENDIMENTO

1 pessoa
DIFICULDADE

**
TEMPO

45 minutos

300 g Carne Mirandesa
Banha de porco q.b.

Pimenta preta q.b.
Molho inglês q.b.

200 ml natas

Sal q.b.

A carne é cortada em forma de bife fino e temperada com 
sal. Numa frigideira coloca-se banha de porco até estar 
bem quente e fritam-se os bifes.

O molho é preparado com a gordura libertada pelos bifes e 
temperado com pimenta preta e molho inglês. Por último 
adicionamos as natas e mexemos bem até engrossar um 
pouco o preparado.

Acompanhe os bifes com o molho e puré de castanhas 
aromatizadas com Licor Beirão e grelos salteados. 

Receita original Restaurante Os Amigos
Chefe de cozinha Vítor Silva
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Lombinhos de Vitela Salteados 
com Castanhas e Marmelos

RENDIMENTO
5 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
65 minutos

1 kg Carne Mirandesa
1 Marmelo

Castanhas congeladas q.b.
1 Cebola
2 Alhos

1 Cenoura
1 dl Azeite

1 Colher de sobremesa de mel
Massa de pimentão q.b.

¼ de Vinho do Porto
1 Colher de café de canela

Os lombinhos são inicialmente colocados a marinar com a 
massa de pimentão, alho e o Vinho do Porto, deixando-se 
repousar três ou quatro horas, sendo depois corados com 
azeite quente até obter a cozedura desejada.
Os marmelos são salteados em açúcar com um pouco de 
água, deixando-se refogar um pouco regando-se com 
Vinho do Porto. As castanhas são salteadas em azeite, 
juntamente com a cebola em meias luas e fatias de bacon 
muito finas. Numa frigideira coloca-se a cebola e um 
dente de alho picado durante 5 segundos, de seguida 
acrescenta-se o azeite e refoga-se 4 minutos. A cenoura 
é cortada às rodelas e adicionando-se o mel e a canela. 
São colocados os marmelos salteados e as castanhas por 
cima da vitela, podendo ser acompanhado por batatas 
cortadas aos cubos, azeite, alho, a cebola às meias luas, o 
alho francês, tomate seco deixando-as estufar. 

Acompanhe com arroz branco. 

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Costeleta 
com Chutney de Figo

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
35 minutos

800 g Carne Mirandesa
200 g Manteiga com alho

 Flor de sal q.b.
2 Cebolas picadas

1 Maça picada
5 Colheres de azeite

4 Colheres de vinagre de maça
Sal q.b.

Pimenta branca q.b.
6 Figos secos picados

A preparação do chutney de figo consiste no alourar da 
cebola e da maçã em azeite. Depois de refogar acrescenta-
se o figo seco, o vinagre de maçã, o vinho tinto, o sal e 
pimenta. Baixa-se o fogo e deixa-se cozinhar, mexendo 
de vez em quando, durante 7 minutos ou até os figos 
começarem a desmanchar. As costeletas são seladas de 
ambos os lados e vão a grelhar ao lume forte até ficarem 
crestadas. Depois de cozinhadas são temperadas com flor 
de sal, regadas com manteiga de alho quente e servidas 
com um bom chutney de figo previamente preparado.

Acompanhe com batatinhas novas e legumes da época 
salteados em azeite e alho.

Receita Restaurante O Barradas
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Costeleta de Vitela Mirandesa 
com Ananás Grelhado

RENDIMENTO
2 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
30 minutos

600 g Carne Mirandesa
                                Sal q.b.

Pimenta q.b.
200 g Cogumelos

½ Fatias de ananás
Azeite q.b.

Alho q.b.
Sumo de limão q.b.

Piri-piri q.b.

As costeletas são temperadas com sal, pimenta e um dente 
de alho e deixadas a marinar por 2 horas ou mais tempo. As 
rodelas de ananás são cortadas em dois ou quatro pedaços. 
As costeletas são escorridas do marinar e colocadas numa 
frigideira sem adição extra de qualquer tipo de gorduras. 
Deixa-se grelhar em lume médio, de ambos os lados até 
estarem cozinhadas. O ananás é grelhado de ambos os lados 
na gordura deixada pela carne. Os cogumelos são salteados 
numa frigideira com azeite e alho durante cerca de 15 
minutos, seguidamente é adicionado o sumo de limão e 
o piri-piri. As costeletas são servidas acompanhadas pelos 
cubos de ananás, os cogumelos salteados, legumes ou em 
alternativa uma salada. 

Acompanhe com batatas fritas. 

Receita Restaurante Casa de Campo
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Naco de Vitela Mirandesa 
com Ameixas

PEÇA A UTILIZAR
Acém Redondo, Pá, 

Chá de Fora, Chã de Dentro
RENDIMENTO

4 pessoas
DIFICULDADE

***
TEMPO

90 minutos

800 g Carne Mirandesa
2 Cebolas

2 Cenouras
1 Colher (sopa) de manteiga

1 Colher (sopa) de polpa de tomate 
Sal q.b.

Pimenta branca q.b.
2 dl Azeite

2 dl Vinho branco
500 g de Ameixas

Tempere a carne com sal e pimenta. Num recipiente leve 
ao lume o azeite e aloure nele o naco de carne de ambos 
os lados e retire-o para um prato. Na gordura que ficou 
aloure as cebolas cortadas em rodelas grossas e junte a 
manteiga. De seguida, coloque a carne e junte o vinho 
branco e a polpa de tomate e deixe estufar. Quando a 
carne estiver tenra, adicione as ameixas e deixe estufar 
mais cinco minutos, deixando desta forma apurar o 
molho.

A carne é fatiada às fatias finas. Regue-as com o molho e 
sirva de preferência com puré de batata e salada.

Receita Manuel Brás – Um amigo da Mirandesa







Feijoada 
de Vitela Mirandesa

RENDIMENTO
5 pessoas

DIFICULDADE
***

TEMPO
125 minutos

4 Mãos de vitela Mirandesa
1 Dobrada de vitela Mirandesa

2 Cebolas
4 Cenouras

2 Dentes de alho
Piri-piri q.b.

Poupa de tomate q.b.
600 g Feijão

Sal q.b.

As mãos e a dobrada, depois de preparadas, são cozidas 
cerca de 40 minutos em água com bastante sal, piri-piri, 
louro e alho. De seguida são lavadas em água corrente de 
modo a retirar a gelatina formada, deixam-se arrefecer e 
cortam-se em pequenos pedaços. Numa panela à parte 
com água a ferver e temperada com sal, é colocado a 
cozer o feijão cerca de 40 minutos. 
O refogado é feito com a cebola, polpa de tomate e as 
cenouras às rodelas. Depois adicionam-se as patas, tripas 
e o feijão e deixa-se cozinhar cerca de 20 minutos. 

Acompanhe com batatas cozidas e cenoura ou arroz 
branco.

Receita Restaurante Miradouro
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Osso Buco 
de Vitela Mirandesa 

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
240 minutos

1,2 kg Osso Buco de Vitela Mirandesa
2 Cenouras médias

2 Cebolas médias
1 dl tomate

Sal q.b.
Piri-piri q.b.
½ l de água

½ l de vinho branco
12 Alcaparras

Azeite q.b.

Numa frigideira coloque a aquecer o azeite em lume 
vivo; quando estiver bem quente, introduza o osso buco 
e deixe alourar durante 3 a 4 minutos de cada lado. Num 
recipiente que possa ir ao forno, aqueça a água e o vinho 
branco maduro seco, tempere com sal, piri-piri e junte uma 
colher de sopa de concentrado de tomate, assim como  as 
cenouras e cebolas picadas em pequenos cubos. Quando 
este preparado estiver a ferver retire-o do lume, mexa 
muito bem, introduza a carne e leve a estufar no forno 
bem quente (250ºC), sem tapar, durante 90 a 120 minutos. 
O forno deve estar bem quente, pelo que deve ser ligado 
15 a 20 minutos antes de se introduzirem os alimentos e 
deve manter uma temperatura em que a água continue a 
ferver. Cinco minutos antes de terminar a cozedura junte 
ao molho as 12 alcaparras.

Acompanhe com esparguete cozido.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Vitela 
Primavera

PEÇA A UTILIZAR
Acém Redondo, Pá, Nispos

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
***

TEMPO
 125 minutos

1,0 kg Vitela Mirandesa
2 Cenouras médias

2 Cebolas médias
2 dl Azeite

50 g Farinha
1 l Vinho branco maduro (seco)

1 Colher de sopa de concentrado de tomates
Sal q.b.

Salsa q.b.
Louro q.b.

Tomilho q.b.

Ligue o forno à temperatura máxima (250ºC). Corte as 
cenouras e as cebolas em pequenos cubos e salteie-as 
numa frigideira com azeite. Num tabuleiro pronto a ir ao 
forno coloca-se o vinho branco; quando começa a ferver é 
adicionado o peito e os legumes previamente misturados 
e polvilhados com farinha. Junte o raminho de cheiro 
(salsa, louro e tomilho) e o concentrado de tomate. Leve 
ao forno, à temperatura de 200ºC durante cerca de 90 
minutos. 

Acompanhe com batata cozida, cenouras e feijão verde 
cozidos.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Peito de vitelinha Recheada 
com Grelos e Molho de Pinhões

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
***

TEMPO
145 minutos

900 g Peito de Vitela Mirandesa
400 g grelos

Sal q.b.
Pimenta q.b.

1 Cebola
2 Dentes de alho

Tomate q.b.
Vinho branco q.b.

Azeite q.b.

A carne do peito é inicialmente aberta e bem limpa, 
depois temperada com sal e pimenta. Os grelos bringidos 
são previamente cozidos em água e sal e depois dispostos 
no meio da carne. O peito é no fim enrolado em forma 
de lombo e atado com um fio. Coloca-se num tabuleiro 
de ir ao forno e tempera-se depondo a cebola, o alho e 
o tomate ao redor. Por último acrescenta-se um pouco 
de azeite e rega-se com algum vinho branco e leva-se ao 
forno durante 20 a 25 minutos. Depois de confecionados 
os legumes são retirados do tabuleiro e este é novamente 
levado ao lume de modo a retirar o sarro que juntamos 
no tacho. Os legumes são refrescados com um pouco de 
água e engrossa-se o caldo até ficar aveludado e no fim 
é passado pelo chinês. Juntam-se pinhões ao aveludado e 
tritura-se tudo com a varinha mágica. O molho é utilizado 
para napar o peito e decora-se com mais uns pinhões.

A guarnição pode ser diversificada, podendo servir em 
fatias ou até mesmo inteiro e trinchando à frente do 
cliente. 

Receita Restaurante Varanda do Parque
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Vitela Mirandesa 
Estufada

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha; Peito; Fralda; Nispos

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
85 minutos

800 g Carne Mirandesa
½ l água

½ l vinho branco
2 dl Azeite

2 Cenouras médias
2 Cebolas médias

2 colheres de sopa de concentrado de 
tomate

Corte a carne em pedaços de 4 a 5 cm e aloure-os em azeite 
bem quente. As cenouras e as cebolas cortadas em cubos 
pequenos são salteadas numa frigideira com um pouco 
de azeite; juntam-se à carne e deixa-se cozinhar por uns 
instantes. De seguida, a carne e os legumes salteados são 
regados com a água e vinho branco. Junte um raminho de 
cheiro (salsa, louro e tomilho) e o concentrado de tomate, 
tape e deixe estufar durante cerca de 60 minutos em lume 
brando.

Acompanhe com arroz de feijão ou batata cozida.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Vitela Mirandesa Assada 
no Forno à Apeadeiro

PEÇA A UTILIZAR
Acém Redondo, Pá, Nispos

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
55 minutos

800 g carne Mirandesa
1 kg batatas

4 dentes de alho
1 cenoura

2 pés de salsa
2 folhas de louro

6 colheres de sopa de 
azeite

2 colheres de banha de 
porco

1 colher de chá pimentão 
doce

Sal q.b.

Comece por picar os dentes de alho, a cenoura e a salsa. 
Juntam-se as folhas de louro, o azeite, a banha e o pimentão-
-doce. Todos os ingredientes são bem amassados, de modo 
a sequencialmente barrar a carne com os mesmos. A carne 
é colocada juntamente com as batatinhas descascadas, 
mas inteiras, num tabuleiro de modo a ir assar ao forno 
médio, aproximadamente durante 40 minutos.
Depois de a carne se encontrar bem assada, retira-se o 
molho e tritura-se. 

Sugestão do chefe: coloca-se por cima da carne o molho e 
acompanhe com esparregado.

Receita Restaurante O Apeadeiro
Chefe de cozinha Luísa Almeida
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Naco de Vitela Assada 
no forno à Lúria

PEÇA A UTILIZAR
Acém Redondo, Pá, Chã de Fora

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
185 minutos

300 g Carne Mirandesa
50 g Castanhas
100g Cenoura

200 g Batatinhas pequenas
1 Molho de grelos

Sal q.b.
Alho q.b.

2 Folhas de Louro
50 g Massa pimentão

100g Chalotas
1 Pão caseiro pequeno

300g cogumelos selvagens
1 Ovo

150 g cebola
Piri-piri q.b.

A carne é cortada em nacos e temperada com sal, alho, 
louro, massa pimentão e piri-piri. Leva-se ao forno a 
mistura da carne com as cenouras cortadas às rodelas 
durante 150 minutos, adicionando depois as castanhas, as 
batatas e as chalotas. À parte são cozidos os grelos em 
água e sal, sendo depois salteados em azeite e alho. Do pão 
é retirado o miolo e num tacho faz-se o refogado deste 
com a cebola e o alho. No fim adicionar os cogumelos 
selvagens, deixando levantar fervura e adicionar o ovo 
batido. Na apresentação juntam-se as batatinhas assadas 
e na caçarola de barro coloca-se o pão. 

Por fim rega-se com azeite e serve-se acompanhado de 
grelos salteados.

Receita Restaurante A Lúria
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Mirandesa Assada 
no Forno à Severianos

PEÇA A UTILIZAR
Nispos

RENDIMENTO
8 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
45 minutos

2 kg Carne Mirandesa
½ l Vinho branco

½ l Vinho tinto
½ l Água

100 g manteiga2 Cebolas
1 Cenoura

1 Colher de sopa de pimenta
3 Folhas de loureiro

4 Dentes de alho
1 C. sopa de pimentão doce

4 C. sopa de polpa de tomate
Sal q.b.

A carne é cortada em nacos, temperada com sal, alho, 
loureiro, pimenta, pimentão, vinho tinto. Refogar a carne 
num estrugido com manteiga, polpa de tomate, cebola, 
cenoura, vinho branco e água. Quando a carne se encontrar 
sem vestígios de sangue é colocada num tabuleiro de ir ao 
forno durante 10 minutos a 170ºC e regam-se os nacos 
com o molho triturado. 

Acompanhe com couve lombarda cozida e batata assada no 
forno com o molho da carne. 

Receita Restaurante Os Severianos
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Naco de Vitela 
no Forno

PEÇA A UTILIZAR
Pá, Chã de Fora, Chã de Dentro

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
35 minutos  

900 g Carne Mirandesa
Sal q.b.

Pimenta q.b.
2 dl Vinho branco ou cerveja

2 Cebolas
Azeite q.b.

Caril q.b.

O Naco é temperado com sal, pimenta e caril durante cerca 
de 24 horas. Seguidamente, ao lume é colocado um tacho 
com azeite e as duas cebolas cortadas aos pedaços durante 
5 a 10 minutos (até o azeite ferver). O forno é aquecido 
a 200ºC. De imediato o naco é colocado no tabuleiro e 
regado com o molho previamente preparado.

Acompanhe com batatas assadas no forno e legumes 
salteados.

Receita Restaurante Oh Peixe Churrasqueira
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Rodião Assado 
no Forno

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
55 minutos  

1,600 kg Rodião Mirandês
2 Cebolas aos gomos
2 Tomates maduros 

limpos de peles e sementes
3 Folhas de louro

6 Alhos esmagados
1 Copo de vinho tinto

2 dl Molho de carne
Sal q.b.

Pimenta preta q.b.

A confeção inicia-se com o prévio aquecimento do forno a 
200ºC. A carne do rodião é então cortada às tiras e colocada 
num tabuleiro; por cima adiciona-se a cebola, o louro, os 
alhos, o tomate, o vinho e o azeite, sendo depois temperada 
com sal e a pimenta preta, e vai ao forno. Passados cerca 
de 15 minutos o preparado é mexido e a carne é virada 
para cima e levada ao forno novamente de modo a deixar 
alourar dos dois lados, virando de vez em quando até ficar 
assada.

Acompanhe com batatas assadas e grelos. 

Receita Restaurante Café Novo de Coimbra
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Rodião
grelhado

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO
25 minutos  

1,5 kg Rodião Mirandês
Sal grosso q.b.

A carne do rodião é cortada em tiras semelhantes ao 
que é usual na carne de porco em relação ao entrecosto. 
O rodião é colocado no lume que de início deve estar 
forte. As brasas incandescentes devem estar distribuídas 
de forma regular no fogareiro ou lareira de forma a 
proporcionarem uma distribuição uniforme do calor. A 
grelha deve ser colocada a uma altura de cerca de 10 cm 
das brasas. A carne inicialmente é colocada na grelha 
sem tempero nenhum, e só depois é temperada com sal 
grosso. Volte a carne, sem espetar, quando aparecerem 
pequenas pérolas de sangue na superfície superior. O 
tempo que o rodião está na brasa depende do seu gosto 
pessoal, consoante prefira a carne bem ou mal passada. 

Acompanhe com batata cozida com casca ou assada e 
legumes ou salada.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Posta Mirandesa 

PEÇA A UTILIZAR
Alcatra, Posta Falsa, Lombinho, 

Chã de Dentro, Chã de Fora
RENDIMENTO

4 pessoas
DIFICULDADE

*
TEMPO

20 minutos

1,2 kg Carne Mirandesa
Sal q.b.

O lume deve estar forte no início. As brasas incandescentes 
devem estar distribuídas de forma regular no fogareiro 
ou lareira de forma a proporcionarem uma distribuição 
uniforme do calor. A grelha deve ser colocada a uma 
altura de cerca de 10 cm das brasas. A carne deve 
ser cortada em postas com uma espessura de 3 a 4 
cm. Coloque a carne na grelha sem tempero nenhum. 
Após esta operação, e caso o deseje, tempere com sal 
grosso. Volte a carne, sem espetar, quando aparecerem 
pequenas pérolas de sangue na superfície superior. O 
tempo que a posta está na brasa depende do seu gosto 
pessoal, consoante prefira a carne bem ou mal passada. 
Ao voltar a posta, o lume deve estar forte, para que se 
crie uma crosta que impeça a saída dos sucos. Contudo, 
esta crosta não deve ser espessa, porque senão o calor 
penetra na carne de forma deficiente e a posta acaba 
por ficar queimada por fora e mal grelhada por dentro.

Acompanhe com batata cozida com casca ou assada, 
legumes ou salada.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Costeleta Mirandesa 

As costeletas devem ser cortadas com uma espessura de 3 
a 4 cm. Coloque a carne na grelha sem tempero nenhum. 
Após esta operação, e caso o deseje, tempere com sal 
grosso. Volte a carne, sem espetar. Ao voltar a costeleta, 
o lume deve estar forte, para que se crie uma crosta que 
impeça a saída dos sucos. O tempo que a costeleta está na 
brasa depende do seu gosto pessoal, consoante prefira a 
carne bem ou mal  passada. Contudo, esta crosta não deve 
ser espessa, porque senão o calor penetra na carne de 
forma deficiente e a costeleta acaba por ficar queimada 
por fora e mal grelhada por dentro.

Acompanhe com cenouras e couve salteada ou salada.

RENDIMENTO 
4 pessoas

DIFICULDADE
*

TEMPO 
20 minutos

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa

1,2 kg Costeleta Mirandesa

Carne Mirandesa 122





Trancinhas de Vitela 
Mirandesa na Pedra

PEÇA A UTILIZAR
Pá, Chã de Fora

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
45 minutos

1 kg Carne Mirandesa
600 g Batata moída

400 g Couve lombarda
200 g Broa

200 g Bacon
1 Cebola

Azeite q.b.
2 Dentes de alho

Orégãos q.b.
Vinagre q.b.

Sal grosso q.b.

As batatas são previamente cozidas apenas com sal. 
Salteiam-se numa frigideira com bacon e  cebola. 
Refresca-se com um pouco de vinagre. As couves são, 
depois de cozidas, salteadas com alho e azeite e a broa 
é frita com um pouco de azeite e alho. A frigideira de 
grés é decorada com a guarnição. Por fim a carne crua, 
cortada em pequenas tiras é apresentada numa travessa 
acompanhada de uma pedra aquecida em chama durante 
15 minutos, juntamente com uma tran-
cinha de sal grosso, de orégãos, de azeite e alho picado.

Na mesa a carne da pá ou do picadouro é temperada a 
gosto com sal e orégãos, passa-se pela pedra e rega-se 
com o azeite. 

Receita Restaurante Pedros
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Arrozinho de Vitela 
Mirandesa com Feijão

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha, Peito, Fralda, Nispos

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
45 minutos

500 g Carne Mirandesa
300 g Arroz

200 g Feijão manteiga
1 Cebola media

½ Pimento vermelho
1 Colher de sopa de polpa de tomate

2 Dentes de alho
1 Folha de loureiro

Coentros q.b.
Azeite q.b.

A carne é cortada em bocadinhos pequenos. Num tacho 
coloca-se o azeite, a cebola cortada aos bocadinhos, o 
alho, o louro e o pimento vermelho e deixa-se refogar 
um pouco, adicionando-se a carne de seguida. Ao mesmo 
tempo o feijão é cozido e depois escorre-se a e guarda-se 
a água. A carne é refogada até ao ponto que se encontra 
mais tenra e ai adiciona-se a água do feijão, a polpa de 
tomate e o arroz, e deixa-se cozer lentamente. Por último 
adiciona-se o feijão quando o arroz estiver quase cozido. 

Acompanhe com coentros salpicados. 

Receita Restaurante Dom Pipas
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Carne Estufada 
com Castanhas

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha, Peito, Fralda, Nispos

RENDIMENTO
8 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
65 minutos

1,5kg Carne Mirandesa
500 g Castanhas congeladas

1 Cebola
Azeite q.b.

Sal q.b.

Numa panela coloca-se o azeite, a cebola picada e a 
carne cortada aos pedaços, temperando com sal. Deixa-se 
refogar, e volta e meia vai-se mexendo de modo a não se 
pegar. Quando a carne já estiver cozida, adicionam-se as 
castanhas e mantém-se a ferver durante 10 minutos.

Acompanhe com batatas e grelos cozidos. 

Receita Hotel/Restaurante A Vileira
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Nacos de Vitela Mirandesa 
com Vinho Tinto e Legumes

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha, Peito, Fralda, Nispos

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
*  

TEMPO
40 minutos

800 g Carne Mirandesa
Legumes frescos q.b.

2 dl Vinho tinto
0,5 l Caldo de carne

1 Colher de sopa manteiga
1 Colher de Azeite

Sal q.b.
Alho q.b.

1 Limão ou laranja para guarnecer

A carne é temperada previamente com sal e alho, depois 
é colocada num tacho com um fio de azeite e vai a lume 
brando aproximadamente 10 minutos. Adiciona-se o 
caldo de carne e o vinho tinto, deixa-se refogar mais 15 
minutos. Acompanhe com batatinhas assadas no forno e 
legumes salteados em azeite e alho. 

Acompanhe com rodelas de limão ou laranja, juntamente 
com as batatinhas e os legumes.

Receita Restaurante Taberna do Alfaiate

Carne Mirandesa 129





Carne Estufada 
com Espinafres

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha, Peito, Fralda, Nispos

RENDIMENTO
3 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
75 minutos

600 g de Carne Mirandesa
1 Cebola picada

4 Dentes de alho picados
Azeite q.b.

3 Tomates maduros 
limpos de peles e sementes

 Sal q.b.
Pimentão-doce q.b.

1 dl Vinho branco
1 Alho francês

2 Batatas-doces
250 g Folhas de espinafre

Num tacho é colocada a cebola picada, os dentes de alho 
e azeite, são levados ao lume e deixa-se alourar um pouco. 
Adiciona-se o tomate maduro picado e limpo de peles e 
sementes e a carne cortada aos pedaços. Tempera-se a 
mistura com sal, pimentão-doce, rega-se com vinho branco 
e deixa-se estufar em lume brando. Adicionamos o alho 
francês cortado às rodelas. Deixa-se refogar durante mais 5 
minutos. Acrescenta-se com a batata-doce e se necessário 
alguma água quente ao preparado. Por último, adicionam-se 
as folhas de espinafre e deixa-se acabar de cozinhar, ficando 
pronto a ir à mesa.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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Vitela Estufada 
com Vinho Tinto

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha, Peito, Fralda, Nispos

RENDIMENTO
4 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
55 minutos

1 kg Carne Mirandesa
2 Cebolas

4 Dentes de alho
1 Folha de louro

Pimenta
2 Cravinhos

Salsa q.b.
½ Vinho tinto

Sal q.b.
2 Cenouras

Num tacho ao lume é colocado a refogar em azeite, a 
cebola, o alho, louro e um pouco de banha. Adiciona-se a 
carne do peito, do cachaço ou dos nispos da mão, depois 
de devidamente cortada aos pedaços.  Deixa-se alourar 
no vapor. O vinho tinto e os restantes temperos são 
adicionados, refogando um pouco. Quando o preparado 
estiver quase pronto juntam-se as cenouras.   

Acompanhe com arroz de feijão.

Receita Restaurante A Tasca do Barrocas
Chefe de cozinha Ermelinda Marques
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Naco de Vitela 
Mirandesa com Vegetais

PEÇA A UTILIZAR
Acém Redondo, Pá, Chã de Fora

RENDIMENTO
6 pessoas

DIFICULDADE
**

TEMPO
140 minutos

1,5 kg Carne Mirandesa 
2 Cebolas 

1 Alho francês 
2 Cenouras 

3 Dentes de alho
2,5 dl Vinho tinto

2 Colheres de sopa de calda de tomate
3 Colheres de sopa de azeite

Sal q.b.
Louro q.b.
Salsa q.b.

Cravinho q.b.

A carne do peito, do cachaço ou dos nispos da mão é 
cortada aos quadrados e temperada em vinha de alhos, 
algumas horas antes. Num tacho é adicionado um pouco de 
azeite e depois a cebola picada, deixando-se alourar bem. A 
carne é em seguida adicionada e deixa-se alourar bem sem 
se pegar, acrescenta-se a marinada e deixa-se confecionar 
em lume brando durante 30 minutos. Adicionar o alho 
francês às rodelas, a outra cebola cortada às meias luas, as 
cenouras cortadas aos palitos finos, a calda de tomate, um 
pouco de água e um copo pequeno de vinho tinto; deixa-
se confecionar o tempo necessário até apurar o gosto. De 
modo a obter uma melhor apresentação, decoramos com os 
palitos de cenoura e a salsa picada. 

Acompanhe com puré de batata ou batata frita às rodelas.

Receita Restaurante A Tasca do Barrocas
Chefe de cozinha Ermelinda Marques
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Cozido à Mirandesa

PEÇA A UTILIZAR
Cernelha, Peito, Fralda, 

Nispos
RENDIMENTO

6 pessoas
DIFICULDADE

**
TEMPO

80 minutos

500 g de carne Mirandesa
½ galinha

1 Mão de vitela Mirandesa
1 Orelha de porco 

1 Folha de louro
Sal q.b.

2 Cebolas
2 Nabos

6 Batatas 
1 Alho francês

2 Couves de repolho
1 Chouriço mirandês

1 Chouriça boche
2 Cenouras

Leva-se ao lume uma panela com água temperada com 
sal, adicionam-se as carnes e os enchidos, deixando-se 
confecionar cerca de 40 minutos. À medida que forem ficando 
cozidas vão sendo retiradas e colocadas em lugar quente. Por 
fim depois de todas retiradas, são adicionados os legumes e 
deixam-se cozer cerca de 20 minutos. 

O cozido vai à mesa com as carnes e os legumes.

Receita Cooperativa Agro-Pecuária Mirandesa
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