


4a semana

A 4° edição da Semana Capixaba Mineira - 
Cultura, Arte e Gastronomia celebra a 
integração das culturas Capixaba e Mineira.

Historicamente os turistas mineiros tem 
muita afinidade com Piúma. Existem relatos 
de famílias que prestigiam Piúma há 
3 gerações. Quer encontrar mineiro?

Venha para Piúma, desfrutar da 
hospitalidade e se deliciar com a culinária 
Capixaba-Mineira, toda sua cultura e 
peculiaridades.



DaTa: 12 de outubro
LoCaL: Praça Dona Carmen

HoRárIo dE InÍCiO: 6h 
PrEpArO Da ReCeItA: 9h  

DiStRiBuIção gRaTuItA: 15h



PROGRAMAção

12/10. SÁBADO 
(Dia das crianças)
 
09h Confecção da Maior Cocada do Mundo, 
com o Sr. Luiz, o “Rei da cocada”
14h Recreação Infantil “Tio papa Léguas”
15h Distribuição gratuita da Cocada 
18h30 Apresentação de Dança da Quadrilha
19h Aula Show com o Chef Alessandro Eller 
Aula Kids, especial dia das crianças!
21h Show com Manú Ferreira e Alex
23h Show com Nana Nunes
 

11/10.SEXTA-FEIRA

18h Abertura Oficial do evento com a “Corporação 
musical Otávio Freire de Andrade”
18h30 Apresentação cultural CAPOEIRA TRIBAL
19h Aula Show com o Chef Alessandro Eller
Receita: “Paella Capixaba Mineira”
21h Apresentação musical 
22h Show com Tupan Marques



12h Abertura da Praça de alimentação
Almoço na Praça
12h Apresentação musical 
14h Aula Show com o Chef Alessandro Eller 
Receita: “Gratinado Capixaba”
16h Roda de samba com Eliana Sabino
19h Apresentação musical 

BAIXE A
PROGRAMAÇÃO

NO SEU CELULAR

13/10. DOMINGO

showsmusicais



RECE ITAS

CHEF 
ALESSANDRO 
ELLER

Ingredientes
150g de bacalhau dessalgado e desfiado
150g de camarão pequeno, 
sem casca, rabo e cabeça
100g de carne de siri ou caranguejo
100g de filé de peixe
50g de palmito pupunha fresco 
e picado em cubos
2 cebolas
3 tomates
5g de colorau
25g de azeitonas sem caroço 
e mais algumas para decorar
4 dentes de alho picados
300ml de molho branco
100g muçarela
100g de requeijão
1 maço de cebolinha
1 maço de coentro
50ml de Azeite de oliva
Sal a gosto

Modo de preparo
Em uma panela ou frigideira grande, 
aqueça o azeite e refogue a cebola 
picada, o alho e o colorau, tomate e 
refogue até ficar bem cremoso. 

Junte o Bacalhau a esse molho, depois 
acrescente o camarão, o caranguejo e o 
filé e cozinha por uns 15 minutos.
Depois do cozimento, acrescentar o 
palmito, azeitona, o coentro e a 
cebolinha, reserve.

Cobrir com molho branco, acrescentar 
requeijão, queijo muçarela e levar ao 
forno para gratinar.

Gratinado Capixaba

@AlessandroEller
Apresentador do 
Programa Chef de Família
TV Vitória - Rede Record

Baixe
essas 
receitas



Ingredientes
• 2/3 xícara (chá ) de bacon defumado 
cortado em cubinhos
• 200g costelinha defumada cortada em 
cubos grandes
• 200g pernil sem osso cortado em tiras
• 300 g camarão Vm sem casca
• 300 g camarão VG inteiro
• 300 g lulas em anéis
• 01 xícara (chá) de paio cortado em 
rodelas
• 02xícaras (chá) de arroz parboilizado
• 30 g de tempero para paella
• 30g de açafrão da terra
• 1/2 pimentão vermelho em tiras 
pequenas
• 1 und pimentão amarelo em tiras 
pequenas
• 1 und cebola em cubos pequenos
• 02 tomates sem semente em cubos
• 02 dentes de alho picadinho
• 01 xícara (chá) de ervilha congelada
• 06 ovos cozidos cortados ao meio
• 1 pimenta dedo de moça pequena 
picadinha
• 30 g páprica picante
• Salsinha e coentro em folha para 
finalizar
• 1 cebola fatiada
• 01 cenoura em cubos
• 1/2 xícara de chá de cachaça
• Sal a gosto 

Modo de preparo
• Escalde a costelinha defumada para tirar o 
excesso de sal numa panela com a cenoura, 
talos do coentro, talos da salsinha, 1/2 cebola 
e 2 litros de água. Retire apenas as costelinhas 
e reserve o caldo. 

• Escalde no mesmo caldo os camarões VG, e 
reserve o caldo. Numa frigideira grande doure 
o bacon até ficar crocante. Não precisa 
colocar óleo, ele solta gordura. Separe o 
bacon, deixe a gordura na panela. Doure a 
costelinha escaldada. Reserve. Doure o paio. 
Reserve. Doure o pernil. Reserve. 

• No óleo que ficou na panela, refogue a 
cebola e o alho. Quando estiver transparente, 
junte os pimentões, a ervilha, o tomate, o 
coentro, a paprica, o açafrão e a pimenta dedo 
de moça. Refogue por 5 minutos. Adicione a 
lula e refogue bem. Volte com as carnes. 

• Acrescente o arroz, refogue por 3 minutos, e 
deglaceie com cachaça. Deixe evaporar por 5 
minutos. (não precisa colocar sal, pois vamos 
colocar o caldo que escaldou a costelinha, e 
ele já vai estar salgado). 

• Acrescente os camarões e o caldo até a 
altura do arroz. Quando a água chegar à 
metade do arroz, adicione mais caldo. Misture 
mais uma vez. Deixe secar até a metade, 
adicione mais caldo até sentir que ficou "al 
dente". Agora deixe secar em fogo médio. O 
tempo médio é de 15-20 minutos, mas 
depende de cada fogão e panela. É importante 
que o arroz também fique bem úmido (se sentir 
que o arroz já está cozido e só falta a 
casquinha, aumente o fogo, mas cuidado pra 
não deixar queimar). Desligue o fogo, salpique 
o coentro e a salsinha. Por cima decore com as 
tiras de pimentão amarelo, pimentão vermelho 
alternadas e camarões VG e com os ovos 
cortados ao meio.

CHEF  ALESSANDRO ELLER

PAELL A
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Realização

Delegacia (28) 3520-1590
Corpo de bombeiros 193

Polícia militar 190
Hospital (28) 3520-1546

Secretaria de Turismo e Cultura (28) 3520-1501

Telefones úteis


