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Frango recheado: modo de preparo

Se quiser participar desta coluna ou mandar sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail aquidfredacao.df@dabr.com.br ou pelo telefone 3214-1550

INVENÇÃO
QUE DÁ CERTO

Frango recheado com manga, acompanhado de
molho feito com a própria fruta, é uma das criações

do chef e contador de histórias Gabriel Rogério

Isaías Monteiro

Se misturas com manga já
foram motivo de temor (lem-
bra-se da injustiçada dupla
manga com leite?), o chef bra-
siliense Gabriel Rogério trata
de mostrar como a fruta pode
combinar com frango e resul-
tar num saboroso prato. Desde
o fim do ano passado, Gabriel
mantém um blog.Ali, clientes e
visitantes descobrem receitas
criadas por ele, contadas de
forma peculiar.

O chef narra histórias bem-
humoradas e inventa persona-
gens, como Geraldinho, que
nasceu ainda na infância de
Gabriel. Natural de Presidente
Olegário (MG), o cara sempre
morre no final das narrativas.
“Não perco a brincadeira”, co-
menta Gabriel.

É assim, com boas histórias
e receitas,que o chef se realiza.
“Quando pude juntar as duas
coisas, me senti o cara mais fe-
liz do mundo”, conta, ressaltan-
do que, todas as sextas-feiras,
ele posta um prato novo. “Não
olho livro de receitas. Mesmo
que saia algo já existente, vou
ter exercitado meu lado criati-
vo. Gosto do desafio de criar,
inventar algo meu”, frisa. “Ten-
to fazer uma assinatura, criar
identidade para o prato.”

Formado em direito, Gabriel
deixou o emprego em um escri-
tório para seguir na culinária.
“Desde pequeno, sempre estive
ao lado do fogão”, lembra. Ele
vendeu um carro para viajar aos
Estados Unidos, onde traba-
lhou em restaurantes na Florida
e em Nova Iorque. Após cozi-
nhar nesses estabelecimentos,
decidiu cursar a faculdade de
gastronomia, em Brasília. “As-
sisto às aulas sorrindo”, afirma.

INTERNET
Lançar o blog ajudou o chef de

cozinha a conquistar clientes. “Fui
procurado por um casal do interior
de Goiás, para fazer o casamento
deles”, recorda-se. O convite surgiu
a partir de um texto sobre o assas-
sinato do camarão, baseado no
samba da década de 1970 Tragé-
dia no Fundo do Mar, do grupo Ori-
ginais do Samba.

Sobre o frango recheado apre-
sentado a seguir, Gabriel dá outras
opções de apresentação: “o prato
pode ser feito com cubinhos de
frango e embebido em molho. É só
servir com arroz, batata.”

● 1/2 peito de frango sem osso;
● 1/2 cebola picada;
● 1 colher de sopa de azeite;
● 1 manga;
● 1 colher de sopa de mel;
● 1 colher de manteiga;
● Sal e pimenta do reino a gosto;
● Palitos para espetar o frango;
● Salsinha picada.

Ingredientes
O CHEF GABRIEL EXIBE O
PRATO, SIMPLES DE FAZER,
BONITO E SABOROSO

Faça um corte no peito
de frango e insira nele
cebola picada, salsinha
e um quarto da manga.
Espete palitos para
fechar o recheio;

Cozinhe por dois
minutos e bata no
liquidificador. Caso
queira o molho menos
denso, peneire;

Grelhe o frango,
recheado com a
manga, por cerca de 15
minutos. Deixe na
panela até dourar. O
suco da fruta ajuda no
processo. Sirva com o
molho e decore com
salsinha.

Para o molho, refogue a
meia cebola com a

colher de manteiga e o
azeite. Quando a cebola

dourar, adicione a
manga. Tempere com

sal e pimenta.

Retorne à panela, em
fogo baixo, até

engrossar. Se preferir
um sabor adocicado,

adicione mel;
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