
Receita do Pará: Já ouviu falar no arroz
paraense?

Introdução
Bora falar de comida paraense? Quem já conhece o Pará sabe que por aqui a gente tem
uma gastronomia maravilhosa.

Vatapá, maniçoba e  pato no tucupi só para citar alguns dos mais conhecidos. No entanto,
temos também alguns pratos que dão água na boca só de olhar.

Por aqui, a gastronomia tem sempre aquele toque especial que é para se tornar
inesquecível. E hoje vou te apresentar o arroz paraense.

Então, “simbora” conhecer essa iguaria do Norte do Brasil?

Como surgiu o arroz paraense?
Não temos registros de como o arroz paraense surgiu na nossa gastronomia, pelo menos
não encontrei nenhum. Se alguém tiver essa informação, por favor, conta pra gente!

Mas, por outro lado, especula-se que ele tenha surgido do hábito de se utilizar as sobras de
arroz e outros alimentos para se preparar uma mistura, que acabava dando certo e ficando
muito saboroso.

O importante é que ele surgiu e  foi sendo aperfeiçoado pelas mãos maravilhosas dos
nossos cozinheiros espalhados por essa região onde a criatividade é uma das suas
principais características.

Vamos aos ingredientes:
Os ingredientes são específicos da Amazônia, como o jambú e o tucupi.

Tu podes encontrar todos eles, inclusive o camarão ou o charque, em qualquer feira do
Norte.

Mas, se quiseres aproveitar, quando vieres a Belém, não deixes de ir no Ver-o-Peso, porque
lá além de encontrar tudo o que precisas, ainda vais fazer um belo passeio turístico, onde
inclusive, podes saborear o prato já pronto. Fica a dica.

Quais os ingredientes?
A base do prato é o arroz conhecido por praticamente todo mundo. Sem segredos até aí.

Os diferenciais desse prato são o tucupi, jambu, camarão ou o charque à sua escolha.



Vamos conhecer um pouco cada um deles?

● Tucupi
Retirado da mandioca, é transformado em um caldo, após ser separado da goma.
Depois desse processo, o tucupi precisa ser bem cozido e fermentado por até 5
dias, para que esteja pronto para consumo.
De um cheirinho bem típico, o tucupi está presente em diversos pratos da culinária
paraense.

● Jambu
Típico da região Norte, o jambú é uma erva que pode deixar os lábios adormecidos
e com um certo tremor bacana,
Queridinho da gastronomia paraense, é outro ingrediente indispensável!
Já ouviu falar da “Pizza de jambú”. Adivinha onde foi criada? Divina!

● Charque
É uma conhecida carne salgada e seca ao sol. Sua história remonta à Era
Pré-colombiana, na América do Sul.
Segundo registros, no Brasil a produção desse tipo de carne começou no
Nordeste, no século XVIII.
No Pará, o charque é um alimento que não falta na mesa de muita gente.

● Camarão
Nem precisa de comentários, não é?
É uma opção diferente que tu podes usar no arroz paraense, e um dos mais
preferidos.

O que tu queres mesmo é aprender como preparar, não é?
Vamos lá. Super fácil de preparar, pois até eu que não sou lá uma boa cozinheira já fiz e me
rendeu alguns elogios.

As quantidades ficam a seu critério. Vamos mostrar como se faz.

Os ingredientes são:
● Arroz pré-cozido
● Camarão seco dessalgado, ou se preferir, o charque que também precisa ser

retirado o excesso de sal. Ele pode ser desfiado ou cortado em pequenos pedaços.
● Tucupi pré-cozido
● Jambú pré-cozido
● Chicória - uma erva paraense conhecida como “Chicória do Pará”
● Sal e azeite

https://pt.wikipedia.org/wiki/Charque


Cozinhe o camarão, ou o charque, em uma panela com azeite, mexendo sempre até estar
no ponto.

Em seguida, adicione o arroz e misture os ingredientes. Acrescente o tucupi e deixe ferver.
Depois vem o sal e o jambú.  Não esqueça de continuar mexendo.

Está pronto! Já podes saborear essa maravilha.


