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Johann Nagl é um apaixonado por carnes. Formado pelo 
SENAC - RS como cozinheiro, domina técnicas de cocção, 
cortes “y algo más”.

Se dedica a aprender sobre churrasco e demais pratos de 
todos tipos de carnes, com os mais conhecidos assadores 
até os mais simples, humildes e anônimos assadores. 

Acredita que as pessoas são mais felizes quando estão 
comendo churrasco!

Quem sou eu...



A técnica de marinar talvez seja um dos procedimentos mais antigos da 
alimentação e do ramo gastronômico. 

Nos primórdios, a marinada era usada com o intuito de aumentar a conservação 
do alimento, porém, hoje em dia, já se sabe que o ato de marinar tem resultados 
diversos e, entre os principais deles, está a acentuação do sabor do alimento. 

Além disso, a marinada ainda serve para amaciar, umedecer, retirar umidade e 
preservar um alimento.

A marinada é composta basicamente de um meio líquido, um ácido, um 
aromatizador e de legumes/vegetais. 

Assim, os ingredientes irão variar de acordo com o tipo de alimentos que você 
irá marinar e o seu próprio gosto. 

Tendo em vista as inúmeras possibilidades de variações de ingredientes para 
marinar o alimento, pode-se dizer que para se evitar erros, existem algumas 
regras básicas:

• Na utilização do vinho, deve-se atentar para o fato de que carnes mais 
leves, como as brancas, combinam melhor com o vinho branco;

• Já as carnes mais fortes, como as de caça, por exemplo, como de 
coelho, avestruz, faisão, assim como as carnes vermelhas, o indicado é o uso 
do vinho tinto;

• As carnes suínas se harmonizam melhor com elementos cítricos, para 
as quais, para uma boa marinada, é recomendado o uso de limão, laranja ou 
cachaça. 

• Os peixes, apesar de também combinarem com elementos cítricos, 
devem ser marinados com uma base de vinho branco ou saque (cachaça de 
arroz de origem oriental) e baixa quantidade de insumos cítricos. Isso porque, 
por se tratar de uma carne mais sensível, a utilização de uma alta quantidade 
de ácido, pode acabar por cozinhar o peixe antes mesmo dele ser preparado, 
o que acabará resultando no inverso do que se procura com uma marinada.

Você também pode dividir as marinadas em 2 tipos:

• Cozidas – para utilização dessa marinada você deverá deixar a mesma 
resfriar antes de colocá-la no alimento desejado. 

Caso contrário, acabará cozinhando o alimento e não marinando corretamente 
para preparo posterior.

• Não cozidas – podem ser utilizadas imediatamente após o preparo. 

Entretanto, se a sua marinada tiver uma acidez alta é bom atentar para os 
utensílios utilizados. Nesse caso, deve-se evitar o uso de metais oxidáveis.

Como Marinar alimentos?



O ideal para marinadas ácidas é a utilização de utensílios de vidro, cerâmica ou 
porcelana.

 O tempo em que o alimento ficará na marinada irá variar de acordo com o 
tamanho da carne, podendo durar de 12 a 24 horas. 

Já para os legumes e carnes mais sensíveis como peixes e frutos do mar, esse 
tempo pode ser reduzido.

Se você precisar reduzir o tempo de marinada do seu alimento, será possível 
utilizar técnicas como o vácuo, ou seja, com a ausência de ar e o aumento da 
pressão.

Assim, no recipiente em que foi colocado seu alimento com a marinada, você 
obterá um resultado mais rápido na penetração dos sabores. Porém, esta não 
é uma técnica muito nas cozinhas tradicionais familiares e sim, apenas em 
restaurantes, já que é preciso ter um equipamento mais específico.

Depois de conhecer e entender um pouco sobre a técnica de marinar, vamos 
a parte boa: dicas e receitas gastronômicas utilizando a marinada! 

Conheçam algumas receitas maravilhosas de preparo de marinadas para 
carnes, legumes, peixes e aves, para dar mais sabor e criatividade, aos seus 
pratos
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Ingredientes (para quatro 
porções):

1 peça de fraldinha com cerca de 1 kg

350 ml de cerveja escura (1 lata)

2 cebolas

2 pimentões vermelhos

3 dentes de alho

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 colher (sopa) de vinagre de vinho tinto

6 ramos de tomilho

2 colheres (sopa) de azeite

sal e pimenta-do-reino moída na hora a 
gosto

Fraldinha assada na cerveja preta:

RECEITAS DE CARNES

Preparo da marinada:

Amasse e descasque os dentes de alho. 
Numa tigela grande, coloque o alho, o 
extrato de tomate, o açúcar mascavo, o 
vinagre, a cerveja e misture bem.

Com uma faca afiada faça cortes 
superficiais na gordura da carne – assim 
a carne absorve melhor a marinada e 
a gordura derrete ao assar deixando a 

carne suculenta. Coloque a fraldinha e 
os ramos de tomilho na tigela com a 
marinada, cubra com o filme mantenha 
na geladeira por no mínimo 2 horas  (se 
preferir, marine a carne de um dia para o 
outro na geladeira).

Preparo da carne:

Pré-aqueça o forno a 200º C. 

Retire a fraldinha da geladeira e transfira 
para uma peneira sobre uma tigela. 
Deixe por alguns minutos para escorrer 
o excesso da marinada e perder o gelo 
enquanto o forno pré-aquece. Reserve a 
marinada para assar a carne.

Corte a cebola ao meio, descasque e 
corte as pontas. Corte cada metade em 
gomos de 1 cm, para formar pétalas. 
Lave, seque e corte o pimentão ao meio, 
no sentido do comprimento. Descarte 
as sementes e corte cada metade em 
tiras finas, de 0,5 cm, no sentido do 
comprimento.

Numa assadeira grande, disponha as 
cebolas para formar uma cama para a 
carne. Tempere as cebolas com sal e 
pimenta a gosto. Disponha a carne sobre 
as cebolas, com a gordura para cima, 
tempere com sal e pimenta a gosto, 
regue com 1 colher (sopa) de azeite e 
espalhe com as mãos sobre toda a peça.

Distribua as tiras de pimentão, os dentes 
de alho e os ramos de tomilho da 
marinada ao redor da fraldinha. Tempere 
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os legumes com sal, pimenta e 1 colher 
(sopa) de azeite. Preencha a assadeira 
com o líquido da marinada, com o 
cuidado de não colocar sobre a carne – 
assim ela fica bem dourada ao assar.

Leve ao forno para assar por cerca de 35 
minutos até a carne ficar bem dourada, e 
os legumes macios. Retire a assadeira do 
forno e transfira a carne para uma tábua e 
os legumes para uma travessa. 

Deixe a carne descansar em temperatura 
ambiente por 10 minutos antes de fatiar 
– nesse tempo os sucos da carne se 
redistribuem, o que garante um assado 
mais úmido e saboroso. Enquanto isso, 
prepare o molho com o líquido da 
assadeira.

Na hora de servir: corte a parte 
mais fina da peça de fraldinha em 
3 pedaços, no sentido da largura, 
e fatie cada pedaço no sentido 
do comprimento. Já a parte mais 
grossa (com a gordura), corte ao 
meio no sentido do comprimento e 
corte cada metade em fatias. Sirva 
a seguir com os legumes assados 
e o molho.

Coloque a carne na tigela com a 
marinada, cubra com filme e leve a 
geladeira para marinar por 30 minutos.

Preparo da carne:

Pré-aqueça o forno a 200º C. 

Retire a fraldinha e reserve a marinada 
para assar a carne.

Leve ao forno para assar por cerca de 
45 minutos, com o liquido da marinada, 
até a carne ficar bem dourada, Retire a 
assadeira do forno e transfira a carne para 
uma tábua. 

Deixe a carne descansar em temperatura 
ambiente por 10 minutos antes de fatiar 
e sirva

Sugestão de acompanhamento: salada 
de batata.

Fraldinha marinada no balsâmico:

Ingredientes (para quatro 
porções):

1kg de fraldinha

½ xícara de vinagre balsâmico

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

2 dentes de alho

sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo da marinada:

Numa tigela misture o vinagre balsâmico, 
açúcar mascavo, alho picado, sal e 
pimenta do reino.

Pegue a peça de fraldinha, tire o excesso 
de gordura e faça furos na carne com um 
grafo ou uma faca.



MARINAR: A TÉCNICA GASTRONÔMICA QUE APRIMORA O SABOR DO SEU ALIMENTO

8

Ingredientes (para mais 
de 10 porções)

Uma peça de fraldinha

1 dente de alho

1 cebola pequena 

1/4 colher (café) de cominho (opcional)

1 colher (café) de páprica picante

Uma pitada de pimenta do reino

3 colheres (sopa) de molho inglês

2 talos de salsinha picada

1 lata de cerveja (300 ml)

Água potável, para completar

Sal a gosto

1 colhe e 1/2 (sopa) de açúcar mascavo

Fraldinha assada marinada na cerveja:

Preparo da marinada:

Num recipiente grande misture todos os 
ingredientes.

Pegue a peça da fraldinha e coloque no 
recipiente, cobrindo totalmente a carne 
(adicionar água se necessário).

Cubra o recipiente com filme e leve a 
geladeira para marinar por 24 horas.

Preparo da carne:

Pré-aqueça o forno a 300ºC 

Retire a carne da marinada e leve para ser 
selada, numa frigideira, em fogo alto.

Passe a carne para uma travessa e leve ao 
forno, , aproximadamente, 45 minutos.

Para saber o ponto da carne, teste 
a mesma com um garfo e, quanto 
mais macia estiver a carne, mais 
pra mal passada ela estará.

Quanto estiver no ponto, de sua 
preferência, retire do forno, deixe 
descansar por 10 minutos e fatie.

Sugestão de acompanhamento: arroz 
branco e batata cozida ou salada de 
folhas verdes.
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Ingredientes (para quatro 
porções):

1kg de alcatra

1 pote de maionese de 300 gramas

1 colher de sobremesa de açafrão

1 xícara de chá de vinho branco

Salsinha picada bem miudinha

Sal e pimenta do reino a gosto

Alcatra com maionese:

Preparo da marinada:

Numa assadeira coloque a alcatra e faça 
diversos furos, com uma faca fina ou 
então com um garfo grande.

Acrescente o vinho branco e adicione o 
sal e a pimenta do reino a gosto.

Massageia a alcatra para que o vinho e 
temperos penetrem bem e deixe marinar 
por pelo menos 1 hora, em temperatura 
ambiente.

Preparo da carne:

Pré-aqueça o forno a 220ºC

Enquanto a carne está marinando e o 
forno aquecendo, prepare a maionese.

Em uma tigela, misture a maionese, a 
pimenta, a salsinha e o açafrão e misture 
bem.

Retire  carne da marinada e envolva 
toda a carne com a maionese, sempre 
massageando, para que também a 
maionese penetre na alcatra.

Depois de passar a maionese na alcatra, 
leve a carne para uma assadeira, com o 
líquido que sobrou da marinada, e cubra 
com papel alumínio. Deixe assar por 
aproximadamente 1 hora.

Passado o tempo verifique antes de tirar 
a carne do forno, se ela está bem macia 
e se estiver, retire o papel alumínio e 
deixe a maionese dourar por mais alguns 
minutos

Coe o líquido que sobrou na assadeira e 
coloque em cima da carne pronta e sirva.

Sugestão de acompanhamento: farofa  
e arroz branco.
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Ingredientes (para quatro 
porções):

1 kg de alcatra cortada em cubos grandes

1 xícara (chá) de bacon em cubos

3 dentes de alho sem casca

2 xícaras (chá) de mini cebolas 
descascadas

2 colheres (sopa) de azeite 

1 cenoura cortada em cubos médios

1 folha de louro

2 xícaras (chá) de vinho tinto seco

2 colheres (sopa) de mostarda

3 xícaras (chá) de água

1 xícara (chá) de champignon 

2 colheres (sopa) de amido de milho

Salsinha picada a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Alcatra ao vinho tinto:

Preparo da marinada:

Em uma travessa grande, faça uma 
marinada com a alcatra, as mini cebolas, 
a cenoura cortada em cubos médios, o 
alho exprimido a folha de louro e o vinho 
tinto.

Cubra a travessa com filme e 
deixe marinando na geladeira, por 
aproximadamente 4 horas, para que os 
temperos sejam bem absorvidos pela 
carne.

Preparo da carne:

Retire a carne da marinada separando 
o líquido e os legumes e deixando 
reservado.

Numa panela de pressão coloque o 
azeite e leve ao fogo para aquecer. 
Junte os cubos de bacon e frite por 
aproximadamente três minutos até que 
fiquem dourados.

Coloque então os cubos de alcatra e 
tempere com o sal, selando por cinco 
minutos até que fiquem dourados.

Adicione a pimenta do reino moída na 
hora, a mostarda, o líquido da marinada 
que você reservou anteriormente e 
também a água quente.

Assim que começar a ferver, tampe a 
panela de pressão e deixe cozinhar em 
fogo médio por aproximadamente 15 
minutos ou até que a carne esteja macia

Acrescente os legumes que você 
guardou da marinada e cozinhe por mais 
uns 5 minutos na pressão ou até que eles 
estejam macios.

Por fim, acrescente os cogumelos e 
também o amido de milho previamente 
dissolvido no restante da água quente, 
e cozinhe por mais 5 minutos para 
encorpar.

Para finalizar, acrescente a salsinha picada 
bem miudinha e sirva.

Sugestão de acompanhamento: Arroz 
a piamontese ou aspargos com molho 
hollandaise.


