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Prove Trás os Montes!

Prove Trás os Montes!

À Terra Fria, onde se situa o distrito de Bragança, pertencem os 

campos de centeio e de trigo e os soutos de castanheiros, cujo 

fruto, a castanha é responsável pelo maravilhoso gosto do porco 

bísaro.  Aqui, as mãos que reproduzem tradições centenárias 

criam fumeiros de grande qualidade. Presunto, salpicão, butelo, 

chouriça, azedo, alheira e chouriço doce destacam-se pela 

originalidade e pelo sabor.

Provar Trás-os-Montes é alimentar a alma e o corpo com uma 

grande variedade de produtos genuínos e tradicionais provenientes 

do diálogo entre os pequenos produtores e quem melhor os conhece, 

a ORIGEM TRASMONTANA®.



Alheira

É um enchido cujos principais ingredientes podem 
ser carne de aves ou de caça, pão, azeite, banha, 
alho e colorau.

Azedo

Enchido feito com carnes de porco e aves devidamente 
cozidas e amassadas com pão de trigo, azeite, colorau, 
alho e sal.

Butelo

É um enchido feito com osso de dassoã, ponta das 
costelas, outros ossos cartilagíneos, barbela e ainda 
o rabo do porco.

Chouriço de Mel

É um chouriço de carne a cuja mistura de viandes, 

amêndoa e temperos, se junta mel. 

Descubra o sabor único dos Produtos de Fumeiro
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Ingredientes

√ 2 folhas de massa folhada

√ 1 alheira Origem Transmontana

√ 2 colheres de sopa de doce
   de ameixa rainha cláudia
   Origem Transmontana

√ 16 rodelas de maçã seca

Preparação

Aquecer o forno a 200ºC. Cortar rodelas de massa folhada com 

cerca de 2 ou 3 mm de espessura com 3 cm. Colocar as rodelas no 

tabuleiro do forno sobre papel vegetal e levar ao forno cerca de 10 

minutos, ou até ficarem douradas.

Entretanto, retirar a pele à alheira e dividi-la em 16 partes. Dar-lhes 

a forma de disco com o diâmetro das rodelas de massa folhada. 

Aquecer uma frigideira e dourar as rodelas de alheira. 

Colocar as rodelas de alheira sobre as bases de massa folhada, 

cobrir com um pouco de doce de ameixa rainha cláudia e rematar 

com as rodelas de maçã seca. 

PESSOAS

4
FÁCIL 30 MINFORNO



Massa Folhada, Alheira e Maçã
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Ingredientes

√ 1 fio de azeite Origem Transmontana

√ 1 azedo Origem Transmontana,

    cortado em rodelas com cerca de 1,5 cm

√ 4 batatas Origem Transmontana

Preparação

Aquece-se o azeite numa frigideira e salteiam-se as rodelas

de azedo até ficarem bem douradas.

Servem-se acompanhadas com batata salteada e grelos salteados na 

frigideira do azedo, ou a gosto.

FÁCILFRIGIDEIRA PESSOAS

2
10 MIN



Azedo com Batata e Grelos

Preparação

Aquece-se o azeite numa frigideira e salteiam-se as rodelas

de azedo até ficarem bem douradas.

Servem-se acompanhadas com batata salteada e grelos salteados na 

frigideira do azedo, ou a gosto.
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Ingredientes

√ 500 g de cascas ou casulas
   Origem Transmontana

√ 1 butelo grande Origem Transmontana

√ 1 linguiça Origem Transmontana

√ 8 batatas Origem Transmontana

√ 1 cebola

√ Azeite Origem Transmontana

√ Opcional: orelheira e pezinhos, grelos

Preparação

Pôr as casulas de molho de véspera. Há quem aproveite a água,
mas os prós e contras são os mesmos da feijoada. Se possível, retirar
o maior número possível de fios das vagens.

Deitar o butelo na água a ferver e cozer durante cerca de 2h 30m a 3 horas,
em função do tamanho. Verificar a cozedura ao fim de 2 horas.

Noutro tacho, ferver água com sal e deitar as cascas escorridas. A cozedura
das cascas verifica-se através dos feijões. Em geral, esta cozedura demora
pouco mais de 1 hora.

Num outro tacho, cozer a linguiça, a cebola e as batatas. É costume cozer
todos os ingredientes juntos, no mesmo tacho, mas é conveniente, cozer
as batatas sempre à parte.

2:30H A 3HPESSOAS

4
FÁCILTACHO



Butelo Bragançano com Cascas (Casulas)

Preparação

Pôr as casulas de molho de véspera. Há quem aproveite a água,
mas os prós e contras são os mesmos da feijoada. Se possível, retirar
o maior número possível de fios das vagens.

Deitar o butelo na água a ferver e cozer durante cerca de 2h 30m a 3 horas,
em função do tamanho. Verificar a cozedura ao fim de 2 horas.

Noutro tacho, ferver água com sal e deitar as cascas escorridas. A cozedura
das cascas verifica-se através dos feijões. Em geral, esta cozedura demora
pouco mais de 1 hora.

Num outro tacho, cozer a linguiça, a cebola e as batatas. É costume cozer
todos os ingredientes juntos, no mesmo tacho, mas é conveniente, cozer
as batatas sempre à parte.

Escorrer muito bem todos os
ingredientes. Abrir o butelo e servir
bem quente com as cascas, a linguiça e
as batatas, tudo regado com azeite transmontano.
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Ingredientes

√ 50 g de açúcar

√ 1 dl de sumo de laranja 

√ 2 paus de canela

√ 2 cascas de laranja, sem a parte branca

√ 2 peras

√ 2 maçãs

√ 1 chouriça de mel, cortada em rodelas
   finas e sem a pele

√ amêndoas assadas com açúcar e

   canela Origem Transmontana

Preparação

Num tacho, aquecer o açúcar com o sumo de laranja e os paus de canela 
até obter uma calda fina.

Lavar as peras e as maçãs e cortá-las em gomos. Deitar no caldo e deixar 
cozer durante cerca de 5 minutos. Juntar a chouriça em rodelas e deixar 
fervilhar mais 5 minutos, mas sem deixar a fruta desmanchar.

Retirar os paus de canela e servir em taças. Opcionalmente, acompanhar 
com um gelado de fruta, com alguma acidez.
Enfeitar com as amêndoas.

PESSOAS

4
FÁCIL 30 MINTACHO



Compota de Fruta com Chouriça de Mel
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Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, B1|B2, 
5300 - 146 Bragança | PORTUGAL

Tel: +351 273 326 024

geral.origemtransmontana@gmail.com
facebook.com/origemtransmontana

www.origemtransmontana.pt

Salpicão | Butelo | Chouriça de Sangue
Chouriça de Mel | Alheira | Alheira de Caça

Alheira de Javali | Carne Fumada
Chouriça de Carne ou Linguiça

Chouriço de Pão e Azedo | Presunto


