
 
BREVE DESCRIÇÃO: Bisteca suína ao molho de jabuticaba e cachaça com fritada 
de baroa. 

 Bisteca suína caramelada com rapadura, servido com fritada de baroa e queijo minas curado e 
ralado. 
4 porções. 

INGREDIENTES: 

1 kg de bisteca suína com osso em pedaços de 4 cm 
Sal temperado com pimentas e especiarias 
1 und limão rosa ou cravo 
2 ramos de tomilho 
200g de torresmos pré-fritos 
2 ovos 
Óleo para fritura 
Para o molho de jabuticaba: 
50 g de manteiga  
40 g de cebola picada 
50 g de compota de jabuticaba 
20 g de geleia de jabuticaba 
60 ml cachaça de amburana 
20 ml de vinagre balsâmico tinto reduzido (crema) 
Para a Fritada de baroa: 
600 g de baroa (mandioquinha) descascadas e fatiadas finas em um mandolim 
40 g de manteiga ou gordura de porco 
30 g de alho picado 
50 g de cebola picada 
1 mç de salsa picada 
1 mç de cebolinha picada 
3 ovos batidos 
60 g de requeijão cremoso 
100 g de queijo curado acima de 45 dias e ralado 

MODO DE PREPARO: 

1. Cortar e limpar as bistecas, temperar com sal temperado, limão e reservar; 
2. Selar em pouca gordura e cozinhar no método pinga e frita, com o ramo de tomilho até que 

fique cozida. Reservar; 
3. Ao servir passar as costelas nos, ovos batidos e torresmos triturados. Fritar em óleo quente. 
Para a Fritada de Baroa. 
4. Refogar em uma frigideira de teflon, com manteiga ou gordura de porco o alho até que doure, 

juntar a cebola; 
5. Acrescentar as baroas descascadas e fatiadas, temperar com sal e condimentos a gosto; 
6. Juntar os ovos, a salsa picada e a cebolinha picada; 
7. Salpicar metade do queijo minas ralado e fritar dos dois lados;  
8. Cobrir com o requeijão, salpicar o restante do queijo ralado e reservar. 
Para o molho de jabuticaba e cachaça. 
9. Refogar na mesma panela da costelinha, a cebola, acrescentando se necessário, manteiga; 
10. Acrescentar a polpa de jabuticaba, a geleia e a cachaça. juntar o vinagre balsâmico temperando 

o molho. Triturar e coar, voltar ao fogo, ferver e reservar; 
11. Montar os pratos com Fritada de baroa e a costelinha pururucada, ao molho de jabuticaba. 
12. Napear com o molho. 
13. Decorar a gosto. 

DICAS: 

Pode-se acrescentar bacon frito picado no recheio da fritada. 

 


