


programa

certificada

O 
s deliciosos hambúrgueres artesanais foram 

aprovados e tomaram conta dos cardápios 

no Brasil. Para montar um bom hambúrguer 

a escolha da carne é fundamental. 

Escolha sempre carnes de boa qualidade com boa 

procedência, isto é essencial para o sucesso do seu 

burguer. A Carne Angus Certificada passa por um 

rigoroso processo de certificação, onde apenas a 

carne dos animais que atendem todos os padrões 

de qualidade do programa carne Angus recebe o 

selo de certificação, tendo os diferencias de sabor, 

suculência e maciez de qualidade da carne Angus 

certificada.

 Além disso, hoje temos no mercado opções de 

hambúrgueres produzidos 100% com Carne Angus 

Certificada a disposição do consumidor. São as 

linhas de hambúrgueres de Steak Burguers da VPJ 

Alimentos, de costela, fraldinha, picanha e com 

bacon; o Hambúrguer Angus Supreme da Cotripal, 

com ômega 6; hambúrguer Seara Gourmet Angus; e 

hambúrgueres da linha Brasa Angus, todos prontos 

para você fazer o seu hambúrguer perfeito.
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História do

O 
hambúrguer é uma das refeições mais 

populares do mundo, a refeição rápida e 

saborosa com um blend de carnes moídas 

acompanhada de alguns ingredientes no 

meio de duas fatias de pão, encanta praticamente 

todos.

Essa forma clássica, que tornou o hambúrguer um 

sucesso mundial, teve sua aparição registrada em 

1904, na Exposição Universal de St. Louis, onde 

acredita-se que um comerciante texano chamado 

Fletcher Davis, já famoso em sua cidade por conta do 

sanduíche de carne grelhada que servia por lá, tenha 

servido a novidade e agradado o paladar de todos.

Mas o hambúrguer não surgiu nos Estados Unidos, 

ao contrário do que muitos pensam. Antes dos 

europeus descobrirem o Novo Mundo, os tártaros 

da Rússia Medieval já cortavam a carne em 

pedaços miúdos para facilitar o consumo da carne 

crua, esta é a origem do steak tartare. Por volta do 

Século XIV, soldados alemães criaram um prato 

chamado filé à hamburguês, em homenagem a 

cidade de Hamburgo, que consistia em triturar 

a carne e temperá-la com algumas especiarias e 

servido crua ou cozida.

Alguns séculos depois esta receita atravessou o 

Atlântico, junto com imigrantes alemães, rumo à 

América e logo tornou-se popular em todo o país. 

Após ser juntado com as duas fatias de pão, no 

início do Século XX, foi se popularizando, ainda 

mais e com a rápida transformação da sociedade 

norte-americana, dando origem às diversas redes 

de fast foods existentes no mundo. Atualmente, 

o hambúrguer se tornou mais sofisticado 

e elaborado, desde a escolha das carnes, 

acompanhamentos, pães e condimentos. 
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Blend, ou mistura num bom português, é a proporção 

de diversos tipos de carne e gordura que se utiliza 

para produzir o hambúrguer. Não há restrições de 

quantos cortes usar, nem na variedade deles num 

mesmo blend, pois cada corte tem seu sabor e 

textura. Para um bom hambúrguer a escolha das 

carnes é fundamental. Utilizando cortes Angus 

certificados, seu hambúrguer ficará mais macio e 

saboroso.   

É importante conhecer a característica de cada corte, 

pois cada um tem uma quantidade de gordura e 

textura próprios. Misturar cortes muito gordos como 

costela e peito ou cortes magros como o patinho e a 

raquete não resultará num blend saboroso, o ideal é 

sempre preparar uma proporção entre cortes magros 

e cortes com mais gordura.

1. 720g de acém (40%) + 720g de peito (40%) + 360g de 
gordura do peito (20%)

2. 720g de peito (40%) + 720g de fraldinha (40%) + 360g de 
gordura do peito (20%)

3. 720g de acém (40%) + 720g de costela gaúcha (40%) + 
360g de gordura da costela (20%)

4. 720g de peito (40%) + 720g de coxão duro (40%) + 360g de 
gordura do peito (20%)

5. 720g de bananinha (40%) + 720g de peixinho (40%) + 360g 
de bacon (20%)

6. 900g de bananinha (50%) + 900g de bife do vazio (50%)

7.1260g de patinho (70%) + 540g de peito inteiro (30%)

* As quantidades indicadas preparam 10 hambúrgueres de 180g cada.

O QUE É 
O BLEND?

PROPORÇÕES
PARA UM
BLEND
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COMO ESCOLHER

COMO MONTAR

É  
importante escolher um estabelecimento 

de confiança para comprar a carne do seu 

hambúrguer. Opte por carnes com selo de 

certificação. Carne Angus Certificada tem 

garantia de qualidade. Antes de comprar estime o 

peso de cada hambúrguer, a quantidade que deseja 

preparar e faça a proporção entre carne e gordura.

Peça ao açougueiro para moer todas as carnes 

juntas, inclusive a gordura, uma única vez para que 

os blends tenham uma textura mais agradável ao 

paladar. Uma vez a carne moída não a congele para 

usar depois, para que ela não perca suculência, o 

ideal é preparar os blends logo após da carne fresca 

moída.

A 
carne moída com a gordura deverá estar 

fria para facilitar a modelagem. Faça bolas 

de carne e jogue entre suas mãos para o ar 

penetrar no interior da carne e vá modelando 

para dar o formato redondo achatado.

Para padronizar os hambúrgueres, utilize uma 

balança digital ou analógica para que todos 

tenham o mesmo peso. O ideal é montar blends de 

150g a 180g. Utilize também um aro para que todos 

tenham o mesmo formato. Pese os hambúrgueres 

no momento de fazer as bolas de carne e depois 

modele.
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ARMAZENAMENTO E

O 
hambúrguer fresco é sempre melhor 

do que congelado. Porém, em algumas 

ocasiões não é possível preparar diversos 

hambúrgueres ao mesmo tempo, por isso 

preparamos eles antes e congelamos. A melhor 

forma de conservar é congelar o hambúrguer em 

um recipiente vedado e depois de congelado, 

embalá-lo a vácuo. Não empilhe mais de dois ou 

três para que não amassa-los.

Há opções de hambúrgueres prontos no mercado 

de excelente qualidade, como por exemplo, 

hambúrguer Angus VPJ, Seara Angus Gourmet e 

Brasa Burguer Angus, todos produzidos com 100% 

Carne Angus Certificada, com matéria prima de 

altíssima qualidade e deliciosos. 



HORA DE

 
nesta hora que você vai temperar seu 

hambúrguer e, quando se fala em temperar, 

indicamos usar apenas sal e pimenta moídos 

na hora. Então, moa o sal e a pimenta do reino 

a gosto, em ambos os lados do blend. Para evitar que 

grude na superfície de cocção, pincele óleo ou azeite. 

Porém, você pode experimentar novos sabores e criar 

hambúrgueres próprios. Divirta-se!
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NA

A  
cenda a churrasqueira com aproximadamente 

40 minutos de antecedência para que o 

braseiro fique uniforme e as labaredas 

desapareçam, ficando um leito de brasa. 

Coloque a grelha e deixe a mesma esquentar antes de 

colocar o hambúrguer sobre ela.

Ao colocar seu hambúrguer na grelha você vai ouvir aquele 

chiado característico de carne grelhada, então deixe 

ele grelhar de um lado e depois vire e grelhe do outro. 

Um sinal de que está na hora de virar são as laterais que 

vão começar a ficar com uma coloração amarronzada, 

indicando que é o momento que deve virar a carne, 

antes disso resista e deixe a reação de Maillard ocorrer e 

adicionar sabor ao seu hambúrguer.

NA

TEMPO DE

E scolha uma chapa plana e de ferro fundido 

para grelhar seus blends, pois a mesma é 

uma excelente condutora de calor e deixará 

uniforme e bem grelhado. Coloque a chapa sobre as 

chamas do fogão para a mesma ficar bem quente. 

Para saber se está quente, jogue algumas gotas de 

água sobre ela, se você ouvir o mesmo chiado de 

quando coloca uma carne para grelhar e a água 

evaporar, a chapa estará na temperatura ideal para 

colocar a carne.

O processo é similar ao da churrasqueira, pois você 

deixará seu blend grelhar de um lado, vai virar e 

deixar grelhar do outro. É importante sempre tirar o 

excesso de gordura da chapa para que ela não deixe 

resíduos nos hambúrgueres e também não interfira 

na temperatura da chapa.

Assim como carnes grelhadas, hambúrgueres também têm ponto, 
desde mal passado até bem passado. Cada um destes pontos está 

diretamente relacionado ao tempo que cada lado ficará grelhando. 

03 minutos 
de cada lado você terá um hambúrguer mal passado;

04 minutos
minutos de cada lado você terá uma carne no ponto;

DE 05 A 06 minutos 
de cada lado, você terá a carne bem passada. 

Estes tempos são estimados, pois o ponto dependerá da temperatura 
da superfície de cocção, da altura do blend e da temperatura do mes-
mo, pois blends congelados vão demorar mais para chegar ao ponto 
desejado em relação aos resfriados.
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O

I
tem fundamental para o sucesso de seu hambúrguer, 

o pão tem o papel de ser o apoio de todos os outros 

ingredientes. Mas ele não é um mero coadjuvante, 

pois suas diversas possibilidades se combinam com 

o blend, recheios e molhos formando um sanduíche 

fantástico.

O pão tem que ser macio e proporcional ao tamanho do 

hambúrguer, para que não sobre para os lados ou não 

cubra-o todo. Pães tradicionais, brioche, australiano, 

entre outros são alguns dos exemplos mais comuns 

para serem utilizado na montagem do sanduíche.

Cabe destacar a importância de utilizar o pão aquecido 

na montagem do sanduíche e para fazer isto basta 

passar manteiga ou azeite e selar na chapa ou 

churrasqueira. Além de aquecer o pão, este processo 

vai criar uma crosta na superfície interna do mesmo, 

impedindo que os sucos do blend o desmanche e 

adiciona um sabor extra.
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Este queijo escuro, amarelo-laranja 

é um dos favoritos. A escolha da ao 

hambúrguer um sabor mais nítido, mais 

ousado. Os americanos consagraram esse 

tipo de queijo, original dá Inglaterra, 

transformando-o em um dos três queijos 

mais vendidos do mundo. Cheddar e 

hambúrguer combinam como “pão e 

manteiga”. Para sorte dos amantes de 

um bom Cheeseburguer, o Brasil agora 

produz o verdadeiro Cheddar, elaborado 

com o leite do cerrado mineiro.

Sem dúvida a Mozarela  italiana é o convidado 

especial nos hambúrgueres. Maciez e suavidade 

fazem deste ingrediente uma excelente escolha 

para este tipo de sanduiche.

Queijo Prato, ou queijo lanche, é um tipo de queijo 

macio de massa prensada e textura semelhante à 

do queijo Dinamarquês Danbo, com coloração 

amarela e sabor suave. Muito difundido e 

consumido no Brasil, com sabor suave e pouco 

complexo, é utilizado principalmente no preparo 

de lanches.

CHEDDAR
INGLÊS

Mozarela 

PRATO

Num bolo existe a cereja e no hambúrguer existe o queijo! O queijo 

vem coroar toda a combinação de seu sanduíche, por isso descrevemos 

abaixo os melhores queijos para o seu hambúrguer.

DERRETENDO

E
xistem duas formas para derreter o 

queijo, uma usando o abafador e outra 

um maçarico. Vamos ver como faz cada 

uma delas.

Abafador – O abafador é utilizado em chapas 

ou frigideira e funciona como uma estufa de 

vapor para derreter o queijo. Você vai precisar 

de uma chapa bem quente e um pouco de 

água, além do abafador. Coloque as fatias de 

queijo sobre o hambúrguer já grelhado, jogue 

um pouco de água sobre a chapa, próximo 

ao hambúrguer e coloque o abafador para 

fechar. Se as fatias forem grossas, talvez seja 

necessário refazer o processo para o queijo 

derreter completamente. A água vai evaporar 

em contato com a chapa e vai ficar presa 

no abafador aumentando a temperatura e 

derretendo o queijo sobre o hambúrguer.

Maçarico – O maçarico pode ser usado em 

qualquer local para derreter o queijo, pois 

consiste em uma chama direta sobre o 

queijo, derretendo-o e deixando o mesmo 

chamuscado. Basta acionar o maçarico com 

cuidado e passar a chama sobre o queijo, 

quanto mais próximo, mais chamuscado, 

quando mais distante, mais derretido.
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COMO MONTAR O

A  
primeira coisa a se fazer e organizar sua 

bancada com todos os ingredientes e utensílios 

que você irá usar em seu sanduíche. Dê 

preferência em preparar os molhos e recheios 

antes de grelhar ou chapear os blends.

Comece preparando o hambúrguer e quando virar para 

preparar o outro lado já passe a manteiga ou azeite 

e sele seu pão. É importante deixar seu hambúrguer 

descansar antes de colocá-lo no pão, para que os sucos 

se recomponham e deem mais suculência a carne e não 

amoleçam o pão. Aproveite este momento de descanso 

e derreta o queijo escolhido sobre o hambúrguer. 

Depois, adicione os recheios e molhos escolhidos para o 

sanduíche de sua preferência.

Imagine que você terá que comer seu sanduíche 

com as mãos, para isso ele precisará ter uma 

estrutura que não desmonte na hora de comer. 

Evite colocar ingredientes menores abaixo de 

ingredientes maiores e tenha um equilíbrio em 

relação às quantidades de cada um deles.

Um sanduíche tem sempre um pão, hambúrguer, 

recheios e molhos. Uma forma que gostamos de 

montar é a seguinte: com a base do pão selada 

passamos maionese ou outro molho e colocamos 

o hambúrguer coberto com um queijo derretido. 

Sobre o queijo, colocamos bacon ou outro 

recheio e colocamos a outra fatia do pão.
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Modo de preparo

1. Aqueça o azeite numa panela de fundo grosso e refogue a ce-
bola e o alho em fogo baixo pro 5-6 minutos, até ficarem macios, 
mas sem cortar. 

2. Acrescente todos os ingredientes restantes, exceto o suco de 
limão e deixe ferver.

3. Diminua o fogo e apure o molho por 1h – 1h15, mexendo 
com frequência.

// 30ml de azeite

// 2 cebolas bem picadas

// 2 dentes de alho amassados

// 4 latas de 400g de tomate pelado picado

// 200g de açúcar mascavo

// 150 ml de vinagre de maça ou de vinho branco

// 2 colheres de sopa de purê de tomate

// 2 colheres de sopa de melado

// 2 colheres de chá de mostarda em pó

// 5 cm de canela em pau

// ½ colher de chá de coentro em pó

// ¼ de colher de chá de pimenta 

calabresa em flocos

// ¼ de colher de chá de cravo em pó

// 1 folha pequena de louro
// Suco de 2 limões taiti

KeTCHUP

4. Passe o molho em um filtro ou peneira, ou mixer e volte à panela. Cozinhe 
em fogo baixo por mais de 30 minutos, até o molho reduzir e engrossar.

5. Deixe esfriar e misture o suco de limão. Mantenha na geladeira até o 
uso. Pode ser guardado em recipiente vedado na geladeira por 5 dias e por 
mais tempo ainda em frasco esterilizado vedado.

Modo de preparo

1. Numa tigela, coloque as gemas, a mostarda, o vinagre e adi-
cione um pouco de sal e pimenta

2. Acomode a tigela sobre um pano molhado numa superfície 
plana para mantê-la estável enquanto adiciona o óleo.

3. Aos poucos, acrescente o óleo em fio constante e fino, batendo sempre, 

// 3 gemas de ovo

// 1 colher de chá de mostarda de Dijon

// 1 colher de chá de vinagrete de vinho branco

// Sal e pimentas moídos na hora

// 250 ml de óleo vegetal (não aromatizado)

// 2 colheres de chá de suco de 

limão sicilianoMAIONESE

até a maionese começar a engrossar. Quando todo o óleo for adicionado à 
maionese, a textura estará boa.

4. Acrescente o suco de limão e acerte o tempero a gosto.

5. A maionese dura 4-5 dias na geladeira em recipiente tampado.
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Modo de preparo

1. Em uma panela refogue com azeite a cebola e o alho. Após,  
adicione o açúcar mascavo, o ketchup, a mostarda, o molho in-
glês, o vinagre e tempere com páprica, sal e pimenta do reino. 
Deixe apurar alguns minutos.

// 1 cebola média picada

// 2 dentes de alho picados

// 1 colher (sopa) de azeite

// 3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

// 250g de ketchup

// 1/2 colher (chá) de páprica defumada

// 1 colher (sopa) de vinagre de maçã

// 1 colher (sopa) de mostarda Dijon

// 3 colheres (sopa) de molho inglês

// sal e pimenta do reino a gosto

MOLHO

2. Desligue o fogo e bata tudo no processador até formar um molho cre-
moso, ou se preferir com pedacinhos nem precisa processar.

3. Guarde em potinhos de vidro.

Modo de preparo

1. Preaqueça o forno a 180ºC.

2. Corte a batata em rodelas grossas, seque bem com um pano 
limpo e coloque em uma assadeira. Regue com óleo e mexa bem. 
Tempere a gosto.

// 2 batatas bem lavadas

// 100 ml de óleo vegetal

// Sal e pimento do reino moídos na hora

// 25 g de pão branco esmigalhado

// 25 g de cheddar ralado na hora
// 50 g de manteiga sem sal derretida

3. Leve ao forno por 25-30 minutos, até dourar e ficar crocante.

4. Misture o pão esmigalhado, o cheddar e a manteiga e espalhe sobre as 
batatas. Leve as batatas de volta ao forno até obter uma crosta dourada. Retire 
do forno e sirva.

BATATA 
COM QUEIJO
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Modo de preparo

1. Descasque a cebola, tire as pontas e corte-a em meia lua. Com 
a mão desmanche um pouco os gomos da cebola.

2. Numa frigideira alta, derreta a manteiga junto com a cebola 
até a mesma ficar transparente, mexendo de vez enquanto.

// 8 Cebolas roxas

// 6 colheres de sopa de manteiga

// Molho Shoyo

// Açúcar demerara

CEBOLA 

3. Acrescente o shoyo até a mistura começar a escurecer e deixe reduzir 
por aproximadamente 20 minutos, mexendo sempre para não queimar. 
Diminua a fogo do fogão.

4. Por fim, coloque aproximadamente 100g a 200g de açúcar demerara, 
mexa e deixe reduzir até a mistura ficar com uma coloração escura.

Modo de preparo

1. Em uma tigela grande, misture a farinha, 1 colher de sopa de 
sal, amido demilho e fermento em pó.

2. Na outra tigela misture a água com vodka. Lentamente, despeje 
a mistura líquida na mistura de farinha e mexa delicadamente para 
incorporar. Ela deve ficar na textura de uma massa panqueca. Se ne-
cessário, adicione mais água e dilua conforme o necessário.

3. A temperatura do óleo deve ser 205ºC. Adicione os anéis de ce-

// 1 xícara de farinha de trigo

// 1 colher de sopa de sal

// 1 xícara amido de milho

// 1 colher de sopa de fermento em pó
// 1 xícara de água

ONION

bola à massa e mexa até que fique completamente coberto. Quando o óleo 
atinge 205°C, coloque cuidadosamente os anéis no óleo e frite até dourar. 
Cozinhe por partes por cerca de 3 a 5 minutos.

4. Com uma escumadeira, retire os anéis do óleo e coloque no papel ab-
sorvente.

// 1 xícara de vodka

// 4 xícaras de óleo de canola ou de amendoim

// 4 cebolas grandes Vidalia, cortadas em 

rodelas grossas 1/2 polegadas
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Modo de preparo

1. O Primeiro passo é cortar os tomates. Tire apenas a parte do 
cabinho do tomate, depois corte-os. 

2. Agora coloque a panela em que irá preparar o molho no 
fogo médio, espere a panela aquecer e só depois dela quente 
coloque o azeite.

3. Coloque então a cebola e uma colher de café de sal. Depois 

// 800 g de tomates inteiros

// 5 colheres de sopa de azeite de oliva extra-virgem

// 1 cebola média picada

// 1 dente de alho esmagado ou picado

// Tomilho à gosto

MOLHO DE 
TOMATE

de cerca de 1 minuto acrescente as ervas (exceto o manjericão), misture um 
pouco e coloque só agora o alho.

4. Misture mais um pouco e então acrescente o tomate, misture e então au-
mente o fogo, acerte o sal. Tampe a panela. Deixe desse modo por 10 ou 15 
minutos e então tire a tampa.

5. Após desligar o fogo acrescente as folhas inteiras de manjericão fresco.

// Sálvia

// Orégano à gosto

// Sal

// Pimenta do reino

// Manjericão fresco
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DICA DO chefe

“Primeiro a escolha de uma boa carne, obviamente, fazer 
uma boa mistura entre carne e gordura, lembrando 
que gordura é diferente de sebo. Eu costumo 
usar peito e acém, ficando com 25% de gordura, 
aproximadamente. Moer duas vezes para a gordura 
ficar homogênea, modelar e mandar pra brasa.” 

ROGÉRIO deBETTI
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DICA DO chefe

“Misturar apenas carne e gordura, não uso nada 
além disso. Costumo usar o blend de 30% de peito 
(carne com gordura) e 70% de patinho. Prefiro 
fazer na chapa para formar uma bela crosta e mal 
passado por dentro. “

@churrascoterapia

DICA DO chefe

“Como gosto de burguer mal passado, faço em casa 
com 300 g, bem alto, numa frigideira circular de 10 
cm. Em brasa de lenha bem quente, coloco a grelha 
distante 30 cm da brasa e asso 6 minutos de cada 
lado. Pão brioche, duas fatias de queijo mozarela e 
só isso para sentir bem o sabor da carne.” 

consultor de carnes






