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PREFÁCIO  

Os professores e formadores são a base de qualquer sistema de formação vocacional 

ou atividade educativa. Os professores e formadores EFP precisam de uma mistura balançada 

de capacidades técnicas, metodológicas e pedagógicas de forma a cativarem o interesse dos 

alunos e facilitar a sua aprendizagem. A escolha de uma metodologia didática foi determinada 

pela análise inicial das necessidades de aprendizagem e as características do público-alvo. 

Os módulos de formação para os alunos de culinária/gastronomia incluem 

metodologia e dinâmicas para lhes ensinarem a trabalhar com produtos biológicos e amigos 

do ambiente proveniente da permacultura. Neste módulo, os alunos aprendem a reconhecer 

as diferenças na qualidade e no sabor entre alimentos orgânicos e aqueles criados 

convencionalmente. Os alunos aprendem a usar tais produtos, a lavá-los adequadamente, a 

adaptar a quantidade de ingredientes a usar devido ao seu sabor mais intenso, e a produzir 

alimentos numa forma orgânica e sustentável. Os alunos aprenderão também os skills 

importantes a ter para trabalhar num restaurante com uma percentagem alta de produtos 

orgânicos. 

Este currículo é desenhado para que os seus métodos e conteúdos possam ser 

implementados em todos os países europeus, independentemente dos produtos específicos 

dessa região. 

Este módulo utiliza, maioritariamente, o método de aprendizagem experiencial e 

interativo, com o foco na construção de conhecimento e a aprendizagem através da 

experiência prática. Os alunos serão encorajados a desempenhar um papel ativo no processo 

de aprendizagem, criar as próprias experiências e adquirir conhecimento importante e novas 

capacidades. 
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1. COZINHAR CUIDADOSO - MÉTODOS 

Cozer e estufar são considerados os métodos mais saudáveis e cuidadosos de cozinhar, pois 

quase nenhum ingrediente é perdido. Quando se refere à cozinha saudável, quanto mais 

curto e cuidadoso, melhor. 

Alimentos sólidos e insensíveis como as batatas, o arroz, leguminosas ou beterraba são 

particularmente apropriados para cozinhar. A desvantagem: os minerais e vitaminas solúveis 

em água dissolvem-se durante o processo de cozedura. 

Vitaminas C, B1 e B5, por exemplo, são extremamente sensíveis ao calor – pelo menos metade 

do conteúdo vitamínico é perdido à volta dos 100 graus. Brócolo, por exemplo, perde cerca 

de 65% do seu conteúdo de vitamina C com, apenas, 5 minutos de cozedura. 

Na cozinha sous vide, carne, peixe ou vegetais são selados a vácuo num saco de plástico, e 

cozinhadas entre 50 a 85 graus num banho de água. Devido ao sous vide, a carne e o peixe, 

em particular, podem ser cozinhados com precisão absoluta. A temperatura baixa e o vácuo 

garante que todos os nutrientes e sabores são preservados. 

 

2. COZER 

 

Figura 1. Fonte: omoxx.com-garmethoden-eine-ubersicht 

 

Cozer é a preparação da comida num líquido a borbulhar perto dos 100°C. (Em contraste com 

o lume brando ou banho maria onde a água não cria bolhas percetivas e a temperatura 

mantem-se sempre abaixo do ponto de fervura). 
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3. ASSAR 

 

Assar é um método de cozinha onde a comida é cozinhada e gratinada no forno com ar 

quente. Dependendo da receita, as temperaturas podem variar entre os 100°C e 250°C. 

 

4. BRANQUEAMENTO 

 

O branqueamento consiste na imersão, rápida, da comida em água a ferver. Isto não é bem 

um método de cozinha, mas sim uma operação preparatória. Dependendo da comida, o 

branqueamento intensifica – ou amolece – certas cores ou sabores. Alguns vegetais ou frutas 
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são mais fáceis de descascar depois do branqueamento (p.e.: tomate). O branqueamento 

pode também matar patogénicos (importante para os resíduos) ou mudar a estrutura (ás 

vezes usado para a carne). 

5. SALTEAR 

 

Saltear é o método de cozinhar com calor forte e seco. Saltear pode ser feito no forno ou 

grelhando numa panela aberta. O princípio de saltear é fazer com que o calor conduza os 

sumos para a carne, enquanto se forma uma crosta aromática no exterior da carne. A crosta 

deve ser formada o mais rápido possível, selando fortemente a carne, prevenindo que os 

sumos da carne escorram, o que a torna mais suculenta e tenra. 

O aspeto mais importante é permitir à carne repousar, sem calor, após ser cozinhada (isto 

varia dependendo do tamanho). Isto faz com que o sumo da carne seja conduzido no interior 

pelo calor de forma a expandir-se uniformemente pelo naco. 
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6. VAPORIZAÇÃO 

 

 

Vaporização é um método de cozinha particularmente cuidadoso, usando vapor sem pressão 

a temperaturas até 100°C. Este é particularmente adequado para cozer vegetais tenros, 

produtos de cereais e peixe com baixa gordura, mas também carne tenra e batatas. 

Para além de uma panela e uma tampa, a vaporização requer um acessório que não deixe que 

a comida entre em contacto com a água. Estes acessórios podem ser cestos de metal ou 

arame, sendo, na cultura japonesa, de bambu. Aquando da vaporização, deve haver apenas 

água suficiente para que a água não chegue aos alimentos mesmo no seu estado de ebulição; 

a panela deve estar fechada para que o ar dentro desta seja saturado com vapor de água. 

Cozinhar com uma panela de pressão é semelhante. Devido a este método não permitir que 

o vapor de água saia da panela, a pressão interna aumenta, aumentando também a 

temperatura. A temperatura da vaporização pode atingir os 120°C, o que diminui, 

intensamente, o tempo de cozinho. 
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7. ESTUFAR 

 

 

Estufar é uma combinação dos métodos de assar, cozer e vaporizar a comida. É 

maioritariamente usado na preparação de carne com longas fibras e tecidos que, por 

consequência, ficariam duros ao assar. Para além da carne, podem também ser salteados 

vegetais e cogumelos. 

Depois da carne estufada ter sido cauterizada brusca e rapidamente de forma a assar as 

sustâncias formadas na superfície, é regada com líquido. Depois, é terminada de cozinhar com 

outros ingredientes numa panela tapara no fogão ou, ainda melhor, no forno a uma 

temperatura moderada. Este método de cozinha faz com que a carne ganhe sabor e se 

mantenha tenra, porque o liquido e o vapor mantêm a temperatura interior num patamar 

apropriado (ver saltear). O processo de estufar pode ser mantido durante várias horas, 

especialmente se a temperatura não exceda os 80 a 100 °C, o que é o suficiente para 

transformar os tecidos em gelatina. Um molho/calda aromático é produzido quase 

instantaneamente. 
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8. GRELHAR 

 

Grelhar é o fritar diretamente num ponto de calor. O segredo é manter a temperatura e 

distância certa. 

 

VÍDEO 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=AgHosaTSZic 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AgHosaTSZic
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