
 
 

 

Regina Maris cria o 'Medalha de Ouro' para 
disputar o Roda de Boteco 2018 

O prato traz três medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhado de polenta 
de feijão. 

 
O Regina Maris traz o petisco "Medalha de Ouro" para disputar o Roda de Boteco 
2018. O prato traz três medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhado de 

polenta de feijão. O estabelecimento fica no bairro Itapuã, em Vila Velha. 
Confira como fazer o petisco: 

Ingredientes 
� 3 medalhões suíno lardeado com bacon 

� 3 xícaras de feijão cozido com carne seca 

� 1 xícara de tapioca flocada 

� 1 xícara de farinha de milho flocada 
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� 1 colher de alho crocante 

� 1 colher de cebola picada 

� 1 colher de manteiga 

� 1 colher de mostarda 

� 1 colher de alho picado 

� 1 colher de chá de orégano 

� Sal 

� 1 colher de melado de cana 

� 50 ml de vinagre 

� Tomate fatiado 

� Cebola fatiada 

� Cebolinha verde picada 

� Pimenta branca a gosto 

� 1 folha de couve 
Modo de preparo 

Tempere os medalhões com melado de cana e pimenta branca, e deixe por uma hora 
na geladeira. Depois, coloque os pedaços de carne num refratário, pincele com 
manteiga, cubra com papel alumínio e leve ao forno por uma hora em 200ºC. 

Polenta de feijão: 
Triture o feijão com caldo no liquidificador e engrosse com flocos de milho. 

Tempere com alho crocante e cebolinha verde. 
Crosta de tapioca: 

Em uma panela, frite a cebola na manteiga, acrescente a tapioca em flocos, sal a 
gosto e torre. 
Montagem: 

Forre a travessa com a couve, despeje a polenta, arrume os medalhões, os tomates, a 
cebola e cubra com a crosta de tapica. 

Roda de Boteco 
A competição do 14º Roda de Boteco começou nesta sexta-feira (4) e vai até o dia 3 

de junho. Todos os petiscos especiais do festival custam R$ 29,90 e vêm 
acompanhados de uma garrafa de cerveja de 600ml. 

Disputam petiscos de 38 bares e botecos de Vila Velha (25), Vitória (8), Serra (4) e 
Cariacica (1). Os pratos foram criados especialmente para avaliação do público, nesta 

edição. 


