


OO                   riginária da Escócia, a raça Angus é criada há mais de cem anos no Brasil. 
Em média, os animais são abatidos aos 36 meses. Já os Angus da Fazenda Santa 
Mônica são com 13 meses, com alto nível de acabamento de gordura, características 
que garantem maciez, sabor e suculência superiores da sua carne.

A Carne Angus Super Nosso vem da Fazenda Santa Mônica em Minas Gerais. A produção 
é exclusiva para o Super Nosso, e o resultado é um produto único, de altíssima qualidade, 
com garantia de origem e certificação.

DA FAZENDA
para sua MESA.
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para sua MESA.

CARNE
CERTIFICADA
Produzida a partir dos mais rigorosos padrões internacionais em modernas  
instalações frigoríficas, a Angus Super Nosso é uma carne fresca, ambientalmente  
correta, socialmente justa e totalmente confiável.   
Para atender aos mais exigentes consumidores, todos os processos são garantidos  
e acompanhados de forma permanente pela Associação Brasileira de Angus. 

Garantia de origem  
Fazenda Santa Mônica/MG
Animais rastreados
Genética selecionada
Nutrição controlada
Instalações de baixo estresse
Carne Angus certificada



Maciez, 
   Suculência 
      e Sabor.



Cortes para 
todos os dias 
e ocasiões.

Roberto

Atua como consultor em projetos de pecuária intensiva e 
no desenvolvimento de produtos e programas de carnes de 
qualidade em todo o Brasil. São 20 anos de experiência nas 
áreas de produção animal e estratégias comerciais.

Roberto colabora para garantir a qualidade das carnes 
Angus Super Nosso, acompanhando os cuidados dos animais 
na Fazenda Santa Mônica e também o desenvolvimento 
dos cortes das carnes na indústria Super Nosso. Aproveite 
as dicas e conhecimentos do consultor sobre cada corte e 
saboreie o que há de melhor.

Consultor de Carnes Especiais
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Peito  10
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Ancho  12
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Baby Beef  24
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Hambúrguer  28 e 29
Shoulder  30
Shoulder Heart  31
Chã de Dentro  32
Chã de Fora  33
Chuck Tender  34
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Ossobuco  37
Miolo da Alcatra  38 e 39



PICANHA
          NDE FICA

A mais querida e aclamada carne do churrasco dos brasileiros, a picanha é uma 
especial porção da alcatra, um corte extremamente nobre do traseiro do animal. 

CARACTERÍSTICAS

A rainha do churrasco possui um formato triangular, muito famosa por ter a 
gordura uniformemente distribuída, proporcionando a suculência desejada pelos 
apaixonados churrasqueiros. É um corte de maciez extrema e, devido aos seus  
níveis de marmoreio,  seu sabor é único.

COMO PREPARAR

Grelhada inteira ou em fatias generosas, o ideal é colocá-la em fogo forte 
próximo à brasa e depois afastá-la do fogo para atingir o ponto desejado.
Aguarde 2 a 3 minutos para cortá-la para os líquidos da carne se acomodarem.
Na panela ou assada no forno, como preferir, não faltarão elogios depois de 
preparada.
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T-BONE
           NDE FICA

Este imponente corte de origem norte-americana  
é retirado da parte final do lombo com osso, próximo  
à alcatra. Corte extremamente nobre do quarto traseiro 
dos animais.

CARACTERÍSTICAS
Possui esse nome por apresentar o osso em forma de “T”. De um lado, apresenta o famoso 
contrafilé ou bife chorizo; do outro, o filé-mignon. Maciez, sabor e suculência garantidos.

COMO PREPARAR
O ideal é servir o corte malpassado, podendo ser temperado com sal grosso, flor de sal ou sal 
de parrilla minutos antes de ser levado à grelha bem quente, 5 cm distante da brasa. Quanto 
mais rente ao osso, maior a explosão de sabores.

   FRALDINHA
oO
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   FRALDINHA
       NDE FICA

A fraldinha, também chamada de vacío pelos argentinos  
e uruguaios, está localizada próxima à costela ou ponta  
de agulha.

CARACTERÍSTICAS
Suas longas fibras musculares, repletas de vincos,  
são marcantes e de uma suculência fenomenal. É uma carne perfeita para ser assada 
na churrasqueira, no espeto ou na grelha. O formato e o posicionamento das fibras 
espaçadas são suas principais características visuais. 

COMO PREPARAR
Este corte possui muita flexibilidade para o preparo. Pode ser no forno, na panela  
ou na churrasqueira. No ponto certo, sua suculência vai arrancar suspiros dos apreciadores.  
A peça deverá ser cortada sempre contra as fibras para extrair o máximo de maciez.
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PEITO
            NDE FICA

O peito ou brisket localiza-se na porção dianteira do 
animal, corte que concentra muito sabor e suculência.  
É conhecido como filé-mignon texano devido à paixão  
dos norte-americanos por esse corte.

CARACTERÍSTICAS
Por possuir longas fibras e grande quantidade de 
colágeno, o peito apresenta-se como um corte mais resistente. Ainda assim, consegue 
surpreender com um sabor muito intenso devido ao seu excelente marmoreio.  

COMO PREPARAR
É um corte muito versátil. Pode ser preparado de diferentes formas: desde carne de panela, 
hambúrguer e pastrami até – e principalmente – o estilo norte-americano, em que a carne 
é defumada por 12 horas em temperatura controlada. O importante é ter paciência, pois 
necessita mais tempo de cocção.
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SHORT RIBS
        NDE FICA

Corte de influência norte-americana, nada mais  
é do que o miolo do acém com osso da costela  
da parte dianteira do animal. 

CARACTERÍSTICAS

O intenso sabor, a suculência e o marmoreio lhe 
renderam o título de Costela Premium.  

COMO PREPARAR

Corte perfeito para ser preparado em fogo bem forte no espeto ou na grelha.
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ANCHO

            NDE FICA

Cultuado na Argentina, no Uruguai e nos Estados Unidos 
com o nome de ribeye. É um dos cortes mais nobres, pois é 
retirado da parte inicial do contrafilé no lombo do animal.

CARACTERÍSTICAS

Em espanhol, “ancho” significa “largo”. Como o nome diz, 
trata-se de um nobre corte, com generosa altura e escandalosa gordura marmorizada. É um corte 
extremamente macio e saboroso.  

COMO PREPARAR

Tradicionalmente feito na grelha a 30 cm da brasa quente, o ancho não exige nada além de sal. 
Assim que soltar o suco por cima, vire para selar do outro lado. Retire da brasa e deixe descansar 
por 3 minutos. Dessa forma, o suco se redistribui dentro dela. O ideal é ao ponto ou malpassado.

oO

12



        NDE FICA

O saboroso e clássico corte argentino representa a nobre 
porção central do lombo. Mais conhecido como contrafilé.

CARACTERÍSTICAS

Por ser um músculo que pouco se movimenta quando 
o animal se locomove, o chorizo apresenta-se extremamente macio e saboroso, com uma 
uniforme cobertura de gordura e bons níveis de marmoreio.  

COMO PREPARAR

A melhor maneira é colocá-lo sobre a grelha quente cortado em bifes com dois dedos de 
largura e servi-lo malpassado ou ao ponto. É muito saboroso, é de dar água na boca.

CHORIZO
oO
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COSTELA 
MINGA
         NDE FICA

A costela minga representa a parte inferior  
da costela inteira, também conhecida por costela  
rojão ou costela grossa. 

CARACTERÍSTICAS

Possui ossos mais delgados e cartilagem entre a gordura. Ela pode ser envolvida pelo 
matambre. Rende pratos de intenso sabor. 

COMO PREPARAR

Desde ensopados a assados, este corte é versátil e sempre muito saboroso. É importante 
que seja preparado por longo tempo na brasa, garantindo sua maciez.

oO
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 LAGARTO
oO          NDE FICA

O famoso e versátil lagarto localiza-se na porção 
traseira do animal. Este corte separa o coxão duro  
do coxão mole.

CARACTERÍSTICAS

Com um característico e bem delimitado formato alongado e arredondado, esse corte 
apresenta-se de cor clara. É uma carne bastante magra e, ainda assim, muito saborosa.

COMO PREPARAR

Esse corte é muito interessante, pois permite diversos tipos de preparo, como o famoso rosbife, 
saborosos assados e o internacional carpaccio cortado em finíssimas fatias.
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FILÉ- 
MIGNON
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FILÉ- 
MIGNON

          NDE FICA

O nobre filé-mignon é extraído da parte superior do lombo. Em francês, “mignon” significa 
bonito. Além de bonito, é muito versátil e saboroso.

CARACTERÍSTICAS

Além da bela coloração, o filé-mignon é o corte mais macio do bovino. Sua espetacular 
maciez é acompanhada por fibras longas e magras. 

COMO PREPARAR

O filé-mignon é uma carne muito nobre e aceita muito bem em diversos tipos de corte 
e preparo. Medalhão, tornedor, paillard, milanesa, estrogonofe são cortes e preparos 
consagrados mundialmente. No forno, na frigideira ou na grelha, é sempre uma delícia.
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         NDE FICA

Iguaria dos churrascos argentino e uruguaio, este corte 
é extraído da costela do dianteiro. O assado de tira é 
cortado transversalmente com aproximadamente um 
dedo de espessura.

CARACTERÍSTICAS
O assado de tiras representa uma das porções mais saborosas de toda a costela do 
animal. Possui altos níveis de marmoreio e maciez, portanto, muito sabor e suculência. 

COMO PREPARAR
Por ser tiras, o ideal é preparar grelhado rapidamente, apenas com sal de parrilla, e 
servir como um excelente prato de entrada para um churrasco.

ASSADO  
DE TIRA

oO
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ASSADO  
DE TIRA

 MAMINHA
        NDE FICA
A maminha é retirada do fim do conjunto da alcatra 
completa. Conhecida como ponta de alcatra, tem um 
formato quase triangular e é recoberta por majestosa 
e homogênea capa de gordura. 

CARACTERÍSTICAS
A mesma paixão que os brasileiros têm por picanha,  
os argentinos têm por maminha. Com extrema 
suculência e sabor suave, ela deve ser cortada  
contra as fibras para acentuar sua maciez. 

COMO PREPARAR
Manter sua gordura é essencial para mantê-la suculenta. O segredo é servir malpassada 
para preservar toda a suculência e maciez. Pode ser preparada na grelha, no espeto e no 
forno, recheada ou não. O sucesso é garantido.

oO
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   PRIME RIB
         NDE FICA

O prime rib é o rei do churrasco norte-americano. 
Trata-se do bife ancho com osso da costela de até 15 cm. 

CARACTERÍSTICAS

Macio e suculento devido à presença do ancho e ainda  
mais famoso pela presença do osso que mede até 15 cm.  
É muito requisitado em steakhouses e cada vez mais 
presente nas parrillas e churrasqueiras de exigentes 
assadores. 

COMO PREPARAR

A sugestão é fazê-lo grelhado na churrasqueira ou na 
panela de ferro com manteiga e ervas. O resultado é 
impressionante: maciez, sabor e suculência nota 10.
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   PRIME RIB
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TOMAHAWK
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          NDE FICA

O majestoso tomahawk também é de origem norte-americana. Apresenta 
sabor e suculência característicos do bife ancho e difere do prime rib por 
apresentar, no mínimo, 30 cm de osso da costela.

CARACTERÍSTICAS

Seu generoso osso chama muito a atenção. É um corte de muito sabor e 
excelente marmoreio. Seu nome faz referência ao machado tomahawk de 
uma tribo de índios norte-americanos.

COMO PREPARAR

O interessante é começar com a carne na grelha mais baixa para selar dos 
dois lados e depois deixá-la assar mais distante do fogo por mais 10 ou 15 
minutos até chegar ao ponto desejado.TOMAHAWK
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BABY BEEF
             NDE FICA

Baby beef é a parte central do coração da alcatra. 

CARACTERÍSTICAS

É uma peça que preserva a gordura da alcatra, o que confere muito sabor e fibras 
musculares muito macias. 

COMO PREPARAR

Bifes de alcatra, bifes à milanesa ou bifes mais grossos para a grelha apresentam uma 
maciez muito interessante e um sabor fantástico.

oO
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BOMBOM de  
ALCATRA

        NDE FICA

Bombom de alcatra é a parte lateral do coração  
da alcatra. 

CARACTERÍSTICAS

É uma peça nobre que lembra a textura do filé-mignon e, por ter baixos níveis de gordura, 
apresenta um sabor suave e delicado. 

COMO PREPARAR

Ideal para cortes em bife, picadinho ou medalhão, apresenta excelente maciez e sabor.

oO
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BANANINHA
          NDE FICA

A bananinha é um corte especial que fica entre as 
costelas, próximo ao contrafilé. Seu formato alongado 
e arredondado, de 3 cm a 4 cm, se parece com uma 
pequena bananinha, por isso o nome.

CARACTERÍSTICAS

Devido ao alto nível de gordura de marmoreio, apresenta 
um sabor e uma suculência muito interessantes, unindo 
a maciez do contrafilé e o sabor da costela. 

COMO PREPARAR
Ideal para a grelha, é uma excelente opção para entrada no seu churrasco. Tempere 
somente com sal e sirva bem quente para sentir o sabor da gordura derretida. É também 
uma excelente opção para enriquecer seu blend de hambúrguer.
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COSTELA RIPA
             NDE FICA

Corte preferido dos gaúchos e com grande influência 
dos churrascos argentino e uruguaio, é a parte mais 
nobre da costela do traseiro, cortada em ripas ou tiras. 

CARACTERÍSTICAS
Devido ao alto nível de gordura de marmoreio e à grande quantidade de carne, apresenta sabor 
e suculência muito interessantes, sem comparação com nenhum outro corte bovino. 

COMO PREPARAR
Na grelha ou no espeto, assada em fogo lento para derreter a gordura e deixar a carne 
suculenta, temperada com sal grosso ou sal de parrilla. É também uma excelente opção para 
o famoso prato regional “vaca atolada” (costela cozida com mandioca). Também fica excelente 
preparada no forno.

oO
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HAMBÚRGUER

CC               ARACTERÍSTICAS

Produzido com o blend dos melhores cortes Angus, consegue, ao mesmo tempo, apresentar 
textura muito interessante e sabor proveniente de altos níveis de gordura e marmoreio.  
Os principais cortes utilizados são: peito, acém, bife do vacío e steak da picanha.
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HAMBÚRGUER

COMO PREPARAR

Na grelha a carvão ou a lenha, torna-se muito mais saboroso devido ao sabor defumado que 
adquire. Na frigideira, o ideal é utilizar manteiga para acrescentar mais suculência. Adicionar 
sal e tempero a gosto.
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SHOULDER
        NDE FICA

Mais conhecido como raquete da paleta ou sete  
da paleta, está localizado no dianteiro bovino. 

CARACTERÍSTICAS
Apresenta essa nomenclatura porque foi descoberto recentemente por pesquisadores  
norte-americanos que atestaram ser o segundo corte mais macio entre todos os cortes 
bovinos, perdendo apenas para o filé-mignon. 

COMO PREPARAR

Excelente opção para churrasco, grelhado na brasa forte por poucos minutos de cada lado, 
variando o tempo de acordo com o ponto desejado. Experimente temperar somente com sal, 
antes ou depois de assado.

oO
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SHOULDER 
HEART

             NDE FICA

Mais conhecido como miolo da paleta ou coração  
da paleta, localizado no dianteiro bovino.

CARACTERÍSTICAS

O shoulder heart comprova que um corte de dianteiro pode ser tão macio e saboroso como 
um corte nobre de traseiro. Pode ser chamado de picanha do dianteiro quando cortado em 
formato triangular. 

COMO PREPARAR

Pode ser assado ou grelhado inteiro ou em bifes grossos, temperado somente com sal grosso. 
O resultado é muita maciez e sabor. Carne de panela é outra excelente opção para esse corte.
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CHÃ DE  
DEntRO

             NDE FICA

Mais conhecido como coxão de dentro ou coxão mole, 
faz parte dos cortes da roda, localizado na parte mais 
musculosa do traseiro.

CARACTERÍSTICAS

Corte que apresenta fibras curtas, macias e com muita versatilidade. 

COMO PREPARAR

Ideal para assados, cozidos, ensopados, picadinhos, refogados e bifes.  
Devido ao seu tamanho e maciez, é muito utilizado para fazer o famoso bife à milanesa.
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CHÃ DE  
DEntRO

CHÃ DE  
      FORA
         NDE FICA

Mais conhecido como coxão duro, faz parte dos cortes 
da roda, localizado na parte mais musculosa do traseiro. 

CARACTERÍSTICAS
 
Corte que apresenta fibras longas e uma camada de 
gordura que o torna muito saboroso e macio, desde que  
preparado de forma adequada e com cozimento mais lento. 

COMO PREPARAR
Ideal para cozidos, ensopados, picadinhos, refogados e o famoso bife rolê. 
Regionalmente, é muito valorizado para a produção de carne serenada ou carne de sol.
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CHUCK TENDER
             NDE FICA

Mais conhecido como peixinho, este corte de dianteiro 
pertence aos cortes nobres da paleta bovina. 

CARACTERÍSTICAS

Corte extralimpo, muito macio, que apresenta formato e 
textura muito parecidos com o filé-mignon, sendo apelidado de filé-mignon do dianteiro. 

COMO PREPARAR

Muito versátil, ideal para bifes, picadinho, tiras de estrogonofe e medalhão.
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CHUCK TENDER
CONTRAFILÉ
         NDE FICA

É o corte de bifes do contrafilé ou bife chorizo, 
localizado na parte nobre do lombo bovino sem osso. 

CARACTERÍSTICAS

Corte padronizado, traz facilidade e conveniência, pois 
é milimetricamente porcionado em bifes. Apresenta 
marmoreio interessante e boa distribuição de gordura.

COMO PREPARAR

Perfeito para ser grelhado na churrasqueira ou na frigideira, com temperos da sua 
preferência ou somente sal. Maciez e sabor são suas principais características.

oO

35



MÚSCULO
             NDE FICA

O músculo fica nas partes dianteira e traseira do 
animal.

CARACTERÍSTICAS

A característica principal é a presença de grande 
quantidade de colágeno. Este corte precisa de 
uma cocção adequada para ficar muito macio e suculento. 

COMO PREPARAR

Perfeito para molhos, carne de panela e sopas.
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 OSSOBUCO
            NDE FICA
Corte muito famoso na Itália, é o músculo traseiro 
com o osso da canela.

CARACTERÍSTICAS

Cortado em fatias de dois dedos de espessura, 
apresenta o tutano por dentro do osso.
 

COMO PREPARAR

Ideal para ser preparado à caçadora, com ervas e regado com um bom vinho tinto. 
A carne fica desfiando, e o tutano do osso se transforma em uma manteiga, dando 
intenso sabor ao prato. Acompanha massas, risotos e um belo purê de batatas.

oO
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MIOLO Da  
ALCATRA
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            NDE FICA
 
Localizado na parte traseira do animal, de onde são retirados os bifes, é o pedaço mais 
nobre da alcatra.

CARACTERÍSTICAS

Apresenta fibras curtas e seus bifes, quando cortados contra as fibras, tornam-se 
extremamente macios e saborosos. Vem porcionado em bifes, uniformemente, trazendo 
versatilidade ao dia a dia. 

COMO PREPARAR

Perfeito para o bife nobre do dia a dia ou mesmo grelhado na churrasqueira.

MIOLO Da  
ALCATRA
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