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Em 2019, a Avivar Alimentos completa 20 anos de história. E como a nossa trajetória é feita de sabor, preparamos 
para você um e-book com receitas especiais para comemorarmos juntos as nossas duas décadas, do jeito que a gente 
mais gosta: com muitas delícias na sua mesa. As receitas �zeram parte do Avivar no Prato 2018, competição 
gastronômica complementar ao Prato da Casa, realizado todos os anos em Divinópolis/MG. Que 2019 tenha todos os 

ingredientes para fazer a nossa vida muito mais gostosa. As receitas você já tem!



• Asinha de Frango Avivar(médias ou grandes)• Tempero a gosto

• Presunto
• Muçarela
• Bacon
• Tomate
• Milho Verde
• Azeitona

• Desosse as asinhas e deixe somente o osso da ponta; depois tempere.• Para o recheio, misture todos os ingredientes e recheie as asinhas.• Asse no forno ou na churrasqueira(use espetos de bambu).

Ingredientes:

Ingredientes do recheio:

Modo de preparo:

Churraquinho do Raimundo • Asinha Recheada



• 500 g de Filé de Peito de Frango Avivar;• Temperos e limão à gosto;• Farinha para empanar;• Óleo para fritar;
• Molho Tártaro;
• Creme de Leite;
• Maionese;
• Picles;
• Mostarda.

• Corte o filé de frango Avivar em tiras, tempere com limão e com temperos de sua preferência. Empane os filés com a farinha e frite em óleo bem quente.

• Misture todos os ingredientes em um refratário até ficar bem uniforme e depois coloque na geladeira.• Sirva com as iscas de frango.

Ingredientes:

Modo de preparo:

Modo de preparo do Molho Tártaro:

Pitangas • Iscas de Frango ao molho tártaro



• 100 g de Filé de Peito de Frango Avivar;• Linguiça Calabresa Avivar;• 02 quiabos pequenos;• 01 cebola pequena;• Alho e sal a gosto.

• Corte o filé de frango Avivar em cubos e tempere de acordo com sua preferência.   • Corte a calabresa Avivar em fatias e reserve. • Corte os quiabos e a cebola ao meio.• Em um espetinho de bambu, coloque um cubo de filé de peito Avivar, uma fatia de cebola, uma fatia de calabresa Avivar e um pedaço de quiabo.• Intercale os ingredientes até completar o espeto. Leve na churrasqueira por aproximadamente 20 minutos, ou até que o filé de frango Avivar fique totalmente dourado.

Ingredientes:

Modo de preparo:

Churrasquinho do Fio • Mineirinho



• 1 pacote de Linguiça Mista Avivar;• 02 unid. Pão Italiano;• Bacon;
• 05 fatias de Muçarela;• Alface;
• 01 unid. de Tomate.

• Desmonte a Linguiça Mista Avivar e modele em formato de bife 
de hambúrguer. Prepare na frigideira ou na grelha, até chegar ao 
ponto desejado.

• 1 cabeça de alho;• 1 lata de creme de leite;• 3 colheres de sopa de maionese;• 100 ml de leite.

• Pique o alho e reserve. Coloque o creme de leite, a maionese e o 
alho e bata no liquidificador. Depois, acrescente aos poucos o 
leite até obter um creme pastoso.

• Corte pão ao meio, coloque uma folha de alface, uma fatia
de tomate, uma camada do creme de alho, o bife de
linguiça mista Avivar, e duas fatias de bacon.Finalize com a outra metade do pão italiano.

Ingredientes:

Modo de preparo do bife:

Ingredientes do creme de alho:

Modo de preparo do creme de alho:

Modo de preparo do hambúrger:

Kid Bacon • Tio Saul



• Filé de Peito de Frango Avivar;• 02 ovos e farinha de trigo pra empanar;• Tempero à gosto.

• 03 maracujás;
• 03 copos de açúcar;• 06 copos de água;• 03 colheres de vinagre.

• Em uma frigideira, aqueça a água e acrescente o açúcar. Coloque o vinagre e a polpa dos 03 maracujás e deixe chegar ao ponto de fervura.

• Corte o filé de peito Avivar em iscas, tempere e reserve. Para empanar, passe as iscas de filé no ovo e depois na farinha de trigo.Frite as iscas em olho quente.Sirva acompanhado do molhodo maracujá.

Ingredientes:

Ingredientes do molho de maracujá:

Modo de preparo do molho de maracujá:

Modo de preparo:

Peixe Dourado • Iscas de Frango



• Coxinha da Asa de Frango Avivar;• 02 ovos e farinha de trigo para empanar;• Tempero à gosto.

• 01 cabeça de alho;• 01 lata de creme de leite;• 03 colheres de sopa de maionese;• 100 ml de leite.

• Pique o alho e reserve. Coloque o creme de leite, a maionese e o alho e bata no liquidificador. Acrescente aos poucos o leite até obter um creme pastoso.

• Tempere as coxinhas e reserve.• Para empanar, passe as coxinhas uma de cada vez no ovo e depois na farinha de trigo,Frite as coxinhas em olho quente e sirvacom o creme de alho.

Ingredientes:

Ingredientes do creme de alho:

Modo de preparo do creme de alho:

Modo de preparo:

Toizinho e Pêpê • Coxinha Tropeira



• 70 g de Filé de Peito de Frango Avivar;• 10 g de bacon;
• 02 ovos e farinha de rosca para empanar;• Alho, sal e ervas finas a gosto.

• Corte o filé de peito em bifes, tempere e reserve. Depois, envolva os bifes no bacon, prenda com um palito de madeira e passe no ovo e na farinha de rosca. Frite no óleo quente até dourar.

Ingredientes:

Ingredientes do creme de alho:

Varandas • Medalhão Invertido



• 01 kg Filé de Peito de Frango Avivar;• 01 kg Coxa e Sobre Coxa de frango Avivar;• 03 latas de milho verde;• 01 lata creme de leite;• 250 g de farinha de milho;• 300 g de bacon fatiado;• 01 colher de açafrão;• Muçarela;
• Cheiro verde à gosto;• Tempero à gosto.

• Cozinhe o peito e a coxa e sobre coxa; desfie e reserve. Separe o caldo para ser usado depois.Em uma panela, frite o bacon com o açafrão e acrescente o caldo que foi separado. Em um liquidificador, bata as 03 latas de milho verde e adicione na panela com o bacon e o açafrão. No liquidificador, bata 300 g de farinha de milho com água e coloque na panela para ferver até a farinha 
cozinhar. No final, adicione o filé de peito e a coxa e sobrecoxa desfiados. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture bem,salpique a muçarela ralada e o cheiro verde.

Ingredientes:

Modo de preparo:

Bar do Juninho • Frango Atolado



• 250 g de Filé de Peito de Frango Avivar;• 02 xícaras de arroz branco;• Tempero à gosto.

• Corte os filés em pedaços (grandes), tempere à gosto 
e reserve. Aqueça o óleo e frite os filés por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Em fogo 
médio, coloque numa panela o óleo, espere esquentar e adicione a cebola e o alho. Refogue 
até dourar. Coloque o arroz e mexa bem. Não deixe 
grudar na panela. Antes disso, acrescente a água quente e misture bem. Adicione o sal. Abaixe o fogo e 
deixe cozinhar por 15 ou 20 minutos. Se precisar, aumente a água, sempre quente.• Deixe a tampa semi-aberta.

• 1/4 de xícara de shoyu;• 03 colheres de chá de açúcar;• 1/4 de xícara de saquê suave (mirim);• 01 colher de chá de gengibre ralado.

• Misture os ingredientes e leve ao fogo emuma panela pequena para que engrosselevemente. Mexa bem até incorporar.

Ingredientes:

Ingredientes do molho teriake:

Modo de preparo do molho teriake:

Modo de preparo:

Dia Útil • Filé de Frango ao Molho Teriake



• Filé de Peito de Frango Avivar;• Bacon;
• Molho de tomate;• Cebola;
• Cebolinha;
• Temperos à gosto.

• Cozinhe o filé de peito Avivar, desfie e reserve em uma panela.• Refogue o molho de tomate com os temperos à gosto, adicione o filé desfiado e a cebolinha. Mexa bem e deixe o molho reduzir. Reserve. Pegue as cebolas, corte suas extremidades e faça um corte até o meio da cebola. Retire as camadas da cebola com muito cuidado para que ela não desmonte.Recheie a camada da cebola com o molho do filé desfiado e enrole com uma fatia de bacon, prendendo com palitinho de churrasco. Leve na grelha ouna chapa, até dourar.

Ingredientes:

Modo de preparo:

Sofrência do Boi • Cebola sem choro



• 1 kg de Coxinha da Asa de Frango Avivar; • 1/2 kg de bacon em fatia;• 05 dentes de alho cortados;• 20 g de sal;
• 5 g de caldo de galinha;• 1/2 kg de farinha de pão;• 01 sache de molho de tomate;• 01 colher de sopa de pimenta calabresa;• 01 vidro pequeno de maionese;• 03 colheres de sopa de ketchup;• 01 colher de vodka.

• Tempere a coxinha da asa Avivar com alho, sal e o 
caldo de galinha. Leve ao fogo até ferver e após 10 
minutos, retire do fogo. Enrole as coxinhas com as fatias de bacon e empane com ovo e farinha de pão. Frite em óleo bem quente.

• Em uma panela, coloque o sache de molho de tomate, cebola ralada e pimenta. Deixe ferver até engrossar.

• Misture a maionese, ketchup e umacolher de vodka.

Ingredientes:

Modo de preparo:

Modo picante:

Molho rose:

Show Bar • Sinhá Coxa



• 1 kg de Moela de Frango Avivar;• 700 g de batata cortada em cubos;• 150 g de azeitona (de preferência a roxa);
• 1 cebola grande cortada em rodelas;• 3 dentes de alho amassado;• 2 folhas de louro (opcional);• 1 colher de chá de tempero misto;• 1 colher de sopa de colorau (pode ser substituído por 

200 ml de molho de tomate);• 1 tablete de caldo de galinha;• Óleo para dourar o alho e cebola;• Sal, azeite e cebolinha a gosto.

• Lave bem a moela, ferva por 5 minutos escorra e 
reserve;
• Em uma panela de pressão coloque o óleo, doure a 
cebola e depois o alho, acrescente a moela, o caldo de 
galinha, o tempero misto, sal e o colorau deixem 
refolgar e coloque 500 ml de água e deixe na pressão 
por 25 minutos;• Tire a pressão e abra, certifique se a moela esteja 

macia;
• Coloque as batatas, as azeitonas e leve para
pressão por mais 5 minutos; abra a panela
polvilhe com cebolinha e regue azeite.

Ingredientes:

Modo de preparo:

Bar Roberto da Sopa • Tradição em Miúdos



Prepare as nossas receitas e nos ajude a compartilhar o nosso e-book!
2019 será um ano com muito mais sabor.
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