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RESUMO 

 

 

A influência da culinária francesa pode ser observada na utilização de inúmeros termos 

franceses que fazem referência a utensílios, ingredientes, técnicas e preparações. Esta pesquisa 

tem como objetivo analisar os termos da linguagem de especialidade da culinária em receitas 

em português, espanhol e inglês e classificá-los como empréstimos ou estrangeirismos, através 

das possíveis adaptações dos termos, utilizando a enciclopédia Larousse Gastronomique para 

verificar a forma original dos termos em francês e a fidedignidade da sua significação em 

relação à matriz francesa. 

 

 

Palavras-chave: Terminologia, Empréstimos, Estrangeirismos, Culinária francesa, Receitas 

culinárias  

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

 

L'influence de la cuisine française s'observe dans l'utilisation de nombreux termes français 

faisant référence aux ustensiles, ingrédients, techniques et préparations. Cette recherche vise à 

analyser les termes de la langue de spécialité culinaire dans les recettes en portugais, espagnol 

et anglais et à les classer en emprunts ou mots étrangers, à travers les adaptations possibles des 

termes, en utilisant l'encyclopédie Larousse Gastronomique pour vérifier la forme originale des 

termes en français et la fiabilité de son sens par rapport à la matrice française. 

 

 

Mots clés: Terminologie, Emprunts, Mots étrangers, Cuisine française, Recettes de cuisine  

 

 

 

 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

 

La influencia de la cocina francesa se puede observar en el uso de numerosos términos 

franceses que se refieren a utensilios, ingredientes, técnicas y preparaciones. Esta 

investigación tiene como objetivo analizar los términos del lenguaje de la especialidad 

culinaria en recetas en portugués, español e inglés y clasificarlos como préstamos o palabras 

extranjeras, a través de las posibles adaptaciones de los términos, utilizando la enciclopedia 

Larousse Gastronomique para verificar la forma original de los términos en francés y la 

fiabilidad de su significado en relación con la matriz francesa. 

 

 

Palabras clave: Terminología, Préstamos, Extranjerismos, Cocina francesa, Recetas de 

cocina  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The influence of French cuisine can be observed in the use of numerous French terms that 

refer to utensils, ingredients, techniques and preparations. This research aims to analyze the 

terms of the culinary specialty language in recipes in Portuguese, Spanish and English and 

classify them as loanwords or foreign words, through the possible adaptations of the terms, 

using the Larousse Gastronomique encyclopedia to verify the original form of the terms in 

French and the reliability of its meaning in relation to the French matrix. 
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  1.INTRODUÇÃO 

A culinária é a arte de cozinhar, o ato de preparar alimentos para consumo, além disso 

a culinária transporta consigo aspectos marcantes da cultura de um país, região e/ou povo. As 

receitas são o registro da arte culinária e sua forma de divulgação e fixação, a partir delas, 

observamos a troca cultural entre diferentes países tanto em relação a sabores, ingredientes e 

técnicas de preparo quanto em relação à língua. 

Uma das culinárias mais influentes do mundo é a francesa, por essa razão é comum 

encontrar termos “emprestados” de sua culinária como confit, roux, brunoise no léxico de 

diversas línguas.  

As diferentes abordagens linguísticas que tratam da incorporação ao léxico de uma 

língua a respeito de termos “emprestados” pertencentes a outra língua denominam o fenômeno 

de duas formas: empréstimo e estrangeirismo.  

O presente trabalho se iniciou a partir da realização do portfólio da matéria Língua, 

Léxico e Terminologia 1, do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e a 

Sociedade da Informação (LEA – MSI). A ideia surgiu a partir da observação da presença de 

termos franceses em receitas em português, a princípio a ideia do trabalho era realizar a análise 

e a classificação dos termos franceses como empréstimos ou estrangeirismos presentes apenas 

nestas receitas, porém refletindo sobre a proposta do curso LEA- MSI, a orientadora deste 

trabalho, Prof ª. Dr ª. Alice Maria de Araújo Ferreira sugeriu que trabalhássemos com as demais 

línguas do curso, o espanhol e o inglês.   

Este trabalho mostra-se relevante para área de Terminologia no curso LEA - MSI, pois 

se propõe a refletir sobre as relações entre línguas (concretamente, o francês, o português, o 

espanhol e o inglês) num âmbito especializado. 

Para a organização deste estudo, estruturamos este trabalho em três partes. Na primeira 

parte apresentamos a conceituação de Terminologia, discutimos sobre a culinária francesa e sua 

influência, sobre os padrões do gênero receita culinária e sobre empréstimos e estrangeirismos. 

Na segunda parte expomos a metodologia utilizada, explicando os critérios utilizados para a 

seleção dos sites e das receitas culinárias que formam o corpus de estudo desta pesquisa. Por 

fim, na terceira parte analisamos os resultados obtidos, apresentando a classificação dos termos 

levantados nas receitas em português, espanhol e inglês  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Nesta seção, apresentam- se alguns conceitos essenciais sobre os quais esse trabalho é 

fundamentado. Abordamos a seguir, os principais aspectos do estudo terminológico e sua 

relação com a área da culinária. Depois apresentamos a culinária francesa e sua influência e o 

gênero receita culinária e, por fim, os conceitos de empréstimos e estrangeirismos.  

 

2.1 Terminologia  

 

 Nesta pesquisa a área de estudos linguísticos presente é a Terminologia, que exerce a 

função do estudo de termos de uma dada língua de especialidade. Estes termos se originam a 

partir da necessidade de se denominar objetos, processos e conceitos de distintos campos de 

conhecimento, como é observado no universo das ciências, das técnicas e das variadas áreas 

socias e profissionais (KRIEGER; FINATTO,2004). 

 De acordo com Krieger e Finatto (2004), a Terminologia possui duas identificações: a 

primeira Terminologia com “T” maiúsculo, como disciplina da linguística responsável pelo 

estudo dos termos, e a segunda, terminologia com “t” minúsculo, como conjunto de palavras 

específicas de uma determinada área do conhecimento. 

 Segundo Barros (2004), a terminologia existe desde os primórdios da humanidade, 

estando presente desde o início da linguagem humana, quando o ser humano passar a dar nome 

às coisas, às plantas, aos animais, aos objetos, às roupas, isto é, a tudo ao seu redor.  

 A Terminologia teve suas bases estabelecidas pelo engenheiro austríaco Eugen Wüster 

em 1972, quando com sua preocupação de padronizar o uso de termos técnico- científicos, 

desenvolveu uma série de estudos sobre termos – que deu origem a uma teoria normativa da 

Terminologia nomeada Teoria Geral da Terminologia (TGT) (KRIEGER; FINATTO,2004). 

 Nos anos de 1990 a área da Terminologia rompeu com as suposições clássicas e foram 

criadas novas teorias. Ocorreu a revisão da TGT e com isso surgiram novos estudos 

terminológicos, como os estudos descritivos que valorizam os aspectos comunicativos e socias 

nas línguas de especialidade. 

 Após isso, destaca- se o trabalho de Maria Teresa Cabré, que propõe a Teoria 

Comunicativa da Terminologia (TCT), evidenciando o aspecto polissêmico e mutável dos 

termos, que sofrem variação e todo tipo de transformação pelo uso, assim como os demais 

vocábulos da língua geral (KRIEGER e FINATTO, 2004; CABRÉ, 1999). 

 Para Terminologia a diferenciação entre língua geral e linguagem de especialidade é de 

grande relevância. Segundo Krieger e Finatto (2004), não existe uma fronteira fixa entre léxico 
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especializado e léxico comum e linguagem comum e linguagem especializada, devido ao fato 

que os valores semânticos e conceituais que envolvem algumas unidades linguísticas são um 

tanto quanto instáveis quanto dependem de sua inclusão em contextos e co-textos, ademais de 

dependerem do caráter das áreas de conhecimento em que são utilizadas. 

Contudo, de acordo com Cabré (1999), a linguagem especializada consiste em um 

conjunto de subcódigos que se sobrepõem parcialmente aos subcódigos da língua geral, um dos 

quais pode ser "especificamente" caracterizado por certas particularidades, como campo de 

assunto, tipo de interlocutores, situação, intenções dos falantes, o contexto em que ocorre uma 

troca comunicativa, o tipo de troca, etc. As situações em que são utilizadas a língua de 

especialidade podem ser consideradas como “marcadas”.  

 Sendo assim, o que diferencia uma linguagem como especializada é a significação do 

léxico. A distinção entre língua geral e linguagem especializada é a existência da seleção 

lexical. Pode-se afirmar que os termos representam a especialização do léxico, pois constituem 

as unidades lexicais da linguagem de especialidade.  

Para a Terminologia, e para esta pesquisa, a definição de termo é extremamente 

importante, visto que trabalhamos com os termos da língua de especialidade da culinária. O 

termo é um dos três objetos de estudo da Terminologia, além da fraseologia e da definição, que 

se caracteriza como objeto de grande destaque e reflexão. De acordo com Krieger e Finatto 

(2004, p.78), “[...] o estatuto terminológico de uma unidade lexical define-se por sua dimensão 

conceitual. Consequentemente, o que faz de um signo linguístico um termo é o seu conteúdo 

específico” 

De acordo com Cabré (1999), os termos e as palavras são signos distintos e 

significativos e têm um lado sistemático (formal, semântico e funcional), pois são unidades de 

um código estabelecido e também possuem um lado pragmático, pois são unidades utilizadas 

na comunicação especializada para se referir aos objetos do mundo real. Para a autora os termos 

não parecem ser muito diferentes das palavras quando considerado o ponto de vista formal ou 

semântico, termos se diferem das palavras quando são considerados como unidades pragmáticas 

e comunicativas. 

Ainda segundo Cabré (1999), o que melhor diferencia os termos das palavras são, 

particularmente, os seus usuários, as situações em que se utilizam, a temática que abordam e o 

tipo de discurso em que costumam aparecer. 

Sendo assim, os termos são considerados como elementos da linguagem em 

funcionamento, dado que estão presentes em textos e em discursos especializados (KRIEGER; 

FINATTO, 2004). Evidencia- se assim que “[...] uma unidade lexical pode assumir o valor de 
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termo, instituindo-se como tal em razão dos fundamentos, princípios e propósitos de uma área” 

(KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 79). 

Segundo Krieger e Finatto (2004), a relação entre texto e termos permite identificar 

diferentes unidades lexicais em distintos contextos, sendo possível avaliar a constituição de um 

termo, possibilitando uma visão ampla de seu funcionamento tanto em comunicação geral como 

em especializada.  

Em síntese, compreendemos que os termos são as unidades lexicais que exercem a 

função de conservar e disseminar conhecimentos, presentes em textos tematicamente 

estabelecidos, particulares de universos de discurso e inseridos em uma área específica do 

conhecimento humano, como por exemplo a área da culinária. 

 

2.2 Culinária e seu registro - receitas culinárias 

 Os tópicos a seguir abordam acerca da culinária e seu registro escrito – o gênero receita. 

2.2.1 Culinária francesa e sua influência  

A culinária francesa é referência mundial, por suas técnicas, pelo respeito aos 

ingredientes e pelos cozinheiros franceses renomados. A expansão da culinária francesa 

aconteceu durante a monarquia absolutista, em virtude do incentivo que os reis franceses deram 

aos cozinheiros e suas equipes que foi decisivo para a hegemonia da cozinha francesa. Devido 

à revolução francesa e o surgimento dos restaurantes, a culinária profissional sai dos palácios e 

se torna mais democrática. Foi durante esta época que a alta culinária francesa começou a 

fundamentar suas bases técnicas, que fariam brilhar no mundo seus grandes mestres no século 

XIX, a idade de ouro da culinária francesa, que ocorreu durante o movimento cultural francês 

chamado Belle Époque (FREIXA; CHAVES, 2008). 

De acordo com Bueno (2016), durante a Belle Époque o campo da culinária se fortaleceu 

em torno de agentes franceses, os cozinheiros se profissionalizaram e criaram um modelo de 

reprodução internacional da alta culinária francesa.  

 

Em razão disto, a culinária evoluiu em um processo de mundialização 

internacionalização, tendo como centro a França. O campo francês inventou a culinária 

moderna por sua capacidade de agir como intermediário dos trânsitos mundializados. A atuação 

dessa intermediação ocorreu de duas formas: pela incorporação das influências estrangeiras no 

interior da alta cozinha e pela difusão de uma culinária mundializada e cosmopolita que foi 
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transformada em produto nacional francês e rapidamente incorporada nos principais centros 

metropolitanos de diversos países (BUENO, 2016). 

 

A culinária francesa além de se destacar como um conjunto de práticas culinárias, se 

destaca como uma gramática, uma retórica dessa prática, um espaço discursivo. Embora toda 

culinária seja um código, a culinária francesa é consideravelmente mais codificada do que 

outras influenciando, há tempos, o espaço discursivo da culinária no Ocidente (FERGUSON, 

2006). 

 

 Um dos exemplos práticos da consolidação da culinária francesa é o uso de seus termos 

originais, sem tradução. De acordo com Ferguson (2006), muitas edições traduzidas de textos 

culinários mantiveram as denominações francesas, porém não apenas porque a língua das 

práticas culinárias em questão é o francês. O tradutor que realizou a tradução do livro francês 

L'Art de la cuisine Française para o inglês, em 1836 apontou que os termos do renomado 

cozinheiro Carême, se tornaram técnicos assim “como outros nomes de ciência, deduzidos de 

outras línguas” e, portanto, se tornaram também intraduzíveis. Para o tradutor, a anglicização 

destes termos teria sido ridícula e, no caso, desnecessária: dada a presente recepção universal 

dentro da profissão, eles podem ser considerados universalmente entendidos.  

No âmbito de verificar como cada língua incorporou essa influência e como a não-

tradução foi uma grande estratégia para a dominação de uma cultura sobre outras, e/ou para 

encontros de saberes, buscamos montar um corpus multilíngue de receitas em português, 

espanhol e inglês. A receita é um discurso que se caracteriza por uma forma e um conteúdo 

particulares, além de uma visada pragmática de um fazer: cozinhar, preparar um prato. Nesse 

sentido podemos falar da receita como gênero discursivo. 

2.2.2 Da língua ao discurso: O gênero 

Para abordar o gênero receita, devem ser feitas algumas considerações sobre texto, e 

subsequentemente sobre gêneros. Primeiramente abordaremos o conceito de língua, pois a 

partir dessa, iniciam-se nossas reflexões. 

A língua é um fato social, histórico, desenvolvida de acordo com as práticas sociais e, 

como tal, obedece a convenções de uso (MARCUSCHI, 1998, p.3). 

A materialização da língua, seja escrita ou oral, denomina-se texto, que é produzido 

constantemente em variadas circunstâncias. Entretanto, é preciso que os textos possuam 
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aceitabilidade pela sociedade para se fazerem válidos e não serem invalidados por si mesmos. 

Acerca disso, descreve Marcuschi (1998): 

“Texto não é apenas uma unidade linguística ou uma unidade contida em si mesma, 

mas um evento (algo que acontece quando é processado); não é um artefato linguístico 

pronto que se mede com os critérios de textualidade; é constituído quando está sendo 

processado; não possui regras de boa formação; é convergência de 3 ações: 

linguísticas, cognitivas e sociais.” (MARCUSCHI, L. A. “Linguística de texto: 

retrospectiva e prospectiva.” Palestra proferida na FALE/UFMG.28 out. 1998 apud 

FERREIRA; QUARESMA; VIANA).  

 

Desta forma, entende-se que para que os textos sejam interpretados, uma série de 

condições estão envolvidas como a intenção do emissor, o conhecimento do receptor; o local e 

momento em que o texto está presente. Não é suficiente escrever e falar apenas de acordo com 

nossa intenção sem levar em consideração como o receptor obterá a informação do texto, que 

sentido tem tal assunto para ele ou se a situação que se enuncia faz algum sentido. Por esse 

motivo, o ser humano criou padrões com o objetivo de evitar más-interpretações e facilitar a 

comunicação: 

Se começarmos a seguir padrões comunicativos com os quais as outras pessoas estão 

familiarizadas, elas podem reconhecer mais facilmente o que estamos dizendo e o que 

pretendemos realizar. Assim, podemos antecipar melhor quais serão as reações das 

pessoas se seguimos essas formas padronizadas e reconhecíveis. Tais padrões se 

reforçam mutuamente. As formas de comunicação reconhecíveis e auto-reforçadoras 

emergem como gêneros. (BAZERMAN, 2005, p.29). 

  

  

Esses padrões comunicativos estabelecem gêneros discursivos que têm traços da sua 

situação comunicativa sócio-histórico e contexto de produção. Vale destacar que os campos da 

utilização da língua são amplos e heterogêneos, em consequência, os gêneros também se tornam 

extremamente heterogêneos, esses são produtos sociais que sofrem alteração de acordo com a 

cultura, o período em que se encontram e a intenção dos interlocutores. É fato que um diálogo 

casual e uma tese científica são extremamente distintos, por essa razão pode-se dividir os 

gêneros em primários e secundários evidenciando alguns elementos que os diferenciam: 

conjunto de participantes da interação verbal e sua intenção comunicativa, relatividade em uma 

dada esfera social em que se insere, forma e plano composicional, superfície composicional, 

teor temático e estilo (KOCH, 2003). 

Percebe-se que, por causa do fato de textos serem heterogêneos para serem classificados 

quanto ao tipo, analisa-se qual tipologia é dominante, dessa forma afirma-se que são texto 

descritivo, dissertativo, injuntivo, narrativo, argumentativo, preditivo e não preditivo, do 
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mundo comentado e do mundo narrado, lírico, épico / narrativo e dramático, humorístico e não 

humorístico, texto literário e não literário, texto ficcional e factual. (TRAVAGLIA,2012). 

Dessa forma, não se deve definir receita culinária como tipo textual, visto que é um modelo 

discursivo heterogêneo que contém diferenças em sua estrutura que se altera de acordo com seu 

suporte, enquanto os tipos textuais são fixos em suas características. (MARCUSCHI, 2003). 

Portanto, se observa que os textos são a materialização da comunicação, que existem 

tipos que se relacionam tornando-se vinculados e padronizados a partir das ocorrências 

frequentes, com o objetivo de contribuir com o entendimento. Em outras palavras, o texto é um 

fenômeno comunicativo. A essa padronização de textos denominamos gênero, que será o tema 

abordado a seguir. 

 De acordo com Bakhtin (2011), gênero refere-se à forma padrão assimilada pelas 

produções verbais, cristalizada pelo uso e pela receptividade da comunidade de falantes, por 

atenderem a objetivos comunicativos dos interagentes. Embora possuam particularidades, os 

enunciados contêm alguns traços em comum que os torna reconhecíveis e passíveis de uso 

frequente.  

 O conceito de gênero estabelecido por Bakhtin estabelece a relação entre língua, 

linguagem e sociedade como fenômeno histórico: 

Os enunciados e seus tipos, isto é, gêneros discursivos são correias de transmissão 

entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum fenômeno novo 

(fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da língua sem ser percorrido um 

complexo e longo caminho de experimentação e elaboração de gêneros e estilos. 

(Bakhtin, 2011, p.265). 

 

 

Os gêneros possuem uma estrutura, um tipo de conteúdo e uma forma que são mediadas 

pela interação humana que ocorre num determinado tempo e espaço social. Porém, não é 

somente por essa composição que são definidos. É preciso o reconhecimento de sua função, 

papel empregado tornando os gêneros válidos a uma condição legítima, o que o efetiva, desse 

modo como, seu emprego como um determinado gênero em particular.   

Conforme Swales (1990), o gênero compreende uma classe de eventos discursivos cujos 

membros compartilham o mesmo propósito comunicativo e demonstram padrões semelhantes, 

porém com algumas variações em relação à estrutura, ao conteúdo, ao público-alvo e ao estilo. 
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Levando em conta os aspectos abordados, a seguir será analisado o gênero receita 

culinária, onde forneceremos exemplificações acerca da estrutura geral desse gênero presentes 

nas receitas coletadas em português, espanhol e inglês.   

 

2.2.3 Gênero receita culinária   

 A receita culinária é uma forma sistematizada e organizada do registro da culinária, seja 

em forma de texto escrito ou oral. A culinária é a execução desse texto, o ato de cozinhar. Uma 

das acepções de culinária do dicionário Priberam define culinária como arte de cozinhar, 

correlato a esta também se tem a definição de gastronomia como arte ou modo de preparar os 

alimentos, típicos de determinada região ou pessoa. Ainda de acordo com o dicionário 

Priberam, arte do latim ars, artis é definido como maneira de ser ou agir, conduta, habilidade, 

ciência, talento, ofício. 

A palavra receita é originada do latim recepta que tem significado de recuperar, reaver, 

reter, receber. A receita culinária retém informações sobre o modo de preparo de um prato, uma 

das acepções de receita a define como: fórmula que indica os ingredientes e o modo de preparar 

um prato. (PRIBERAM, 2021). 

 Percebemos que o gênero receita engloba esses quatro conceitos entre si, a receita é um 

registro da culinária, esse registro se torna a arte de cozinhar, visto na gastronomia como todo 

o conhecimento adquirido sobre preparação dos alimentos, com o propósito de fazê-los mais 

saborosos e atrativos. A arte é a expressão de diversas atividades humanas, sendo elas de caráter 

individual ou coletivo, por meio de percepções sensoriais, emocionais e estéticas como a arte 

da música, da dança, da literatura, da pintura, do teatro e a arte da culinária a qual é abordada 

neste trabalho.  

A receita é o gênero textual com maior difusão na culinária, sendo modificada através 

dos séculos, deixando de ser apenas uma tradição oral, tornando- se também uma tradição 

escrita. Atualmente, nota-se que o gênero receita comumente adota estrutura e forma fixa que 

é composta por duas partes. Na primeira parte tem-se a presença dos ingredientes utilizados 

nas receitas, geralmente apresentada em forma de lista e na segunda parte, a descrição do 

modo de preparo, geralmente precedida de um subtítulo: modo de preparo, modo de fazer.  As 

receitas possuem poucas diferenças, mais ligadas às formatações dos sites, as receitas mantêm 

a mesma organização: informações úteis (tempo de preparo, grau de dificuldade, dentre 
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outras.); ingredientes; modo de preparo, como podemos ver no exemplo a seguir em 

português, em espanhol e em inglês: 

Pintado ao molho com mexido de feijões1 

Porção: 8     /      Tempo: 01h30    /    Dificuldade: Difícil 

 

Ingredientes 

1kg de filé de pintado limpo 

4 colheres (sopa) de azeite de dendê 

70 g de baru picado grosso 

35 g de pequi em lascas aferventado 

500 ml de leite de coco 

5 colheres (sobremesa) de coentro picadinho 

500 g de feijão roxo cozido al dente 

500 g de feijão branco cozido al dente 

500 g de feijão preto cozido al dente 

500 g de feijão fradinho cozido al dente 

7 dentes de alho piquê 

7 colheres (sopa) de coentro picado 

7 colheres (sopa) de cebola brunoise 

7 colheres (café) de pimenta dedo de moça 

7 colheres (sopa) de manteiga de garrafa 

7 colheres (chá) de gengibre brunoise 

140 g de queijo coalho em cubinhos de ½ cm 

300 g de banana da terra em cubos frita 

 
1  Receita extraída de:https://anamariabraga.globo.com/receita/pintado-ao-molho-com-mexido-de-feijoes/. 

Acesso em:  10 de ago. de 2021. 

https://anamariabraga.globo.com/receita/pintado-ao-molho-com-mexido-de-feijoes/
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Sal 

Azeite de oliva 

Modo de preparo 

Deixe os feijões separadamente de molho por 12 horas. Cozinhe e separe. 

Ferva as lascas do pequi, escorra, pique a brunoise, separe. 

Salteie o peixe no azeite, temperado com sal. Doure dos dois lados. Corrija o sal. Separe. 

Numa frigideira, coloque manteiga de garrafa, alho, cebola, gengibre, pimenta dedo de 

moça e coentro. Deixe murchar. Acrescente os feijões. Corrija o sal e separe. 

Frite a banana e o queijo coalho. Incorpore aos feijões prontos. 

Numa frigideira, coloque o azeite de dendê e o baru. Deixe exalar o perfume. Acrescente o 

pequi, incorpore o leite de coco. Coloque o peixe em imersão no molho por 2 minutos. 

Corrija o sal e desligue. 

 

Receta de Tartar de salmón con aguacate paso a paso2 

El tartar de salmón con aguacate paso a paso es un plato muy sano y rico. En esta receta te 

vamos a explicar como hacerlo y presentarlo de una forma muy espectacular. Sin duda el 

tartar de Salmón con aguacate es un plato muy de moda, fresco, sano y rico. 

Dificultad baja 

Características adicionales: Coste medio 

 

Ingredientes para hacer Tartar de salmón con aguacate paso a paso: 

 400 gr. de salmón fresca 

 50 gr. de salmón ahumado en lonchas 

2 aguacates 

 2 cebolletas 

 1 tomate rojo 

 50 gr. de huevas de salmón 

 cebollino picado 

 
2 Receita extraída de: https://www.recetasgratis.net/receta-de-tartar-de-salmon-con-aguacate-paso-a-paso-

63081.html. Acesso em: 12 de ago. de 2021 

https://www.recetasgratis.net/receta-de-tartar-de-salmon-con-aguacate-paso-a-paso-63081.html
https://www.recetasgratis.net/receta-de-tartar-de-salmon-con-aguacate-paso-a-paso-63081.html
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 3 limas 

 Sal y pimienta al gusto 

 100 gr. de rúcula 

 30 ml de AOVE 

 

Cómo hacer Tartar de salmón con aguacate paso a paso: 

1 Quitamos la piel y limpiamos bien de espinas y cortamos el salmón en dados pequeños. 

2 Marinamos durante 15 minutos el salmón con zumo de lima, sal, pimienta negra, 

cebollino y una cebolleta cortada en brunoise. Reservamos 

3 Cortamos el aguacate en trozos pequeños y le añadimos el zumo de una lima, sal pimienta, 

parte del cebollino picado y 1 cebolleta cortada en brunoise. Reservamos. 

4 Cortamos el tomate en brunoise, previamente pelado y quitado las semillas, dejamos solo 

la carne sin líquido. 

5 Emplatamos: Con la ayuda de un aro colocamos unas lonchas de salmón cubriendo el 

fondo. Encima ponemos el salmón marinado, luego el aguacate, el tomate y coronamos con 

las huevas de salmón. Al lado pondremos la rúcula aderezada con AOVE. Buen provecho!! 

 

 

Lamb belly brioche sliders3 

MAKES: 14 PREP: TIME 15 MINS COOK TIME: 7HR INGREDIENTS:14 

DIFFICULTY :EASY 

Sliders are perfect for entertaining, and chef James Viles' recipe features soft lamb belly 

served on buttery brioche buns. 

INGREDIENTS 

 2 x 1.2kg lamb bellies (bone in; order from your butcher) 

 7g sachet dried instant yeast 

 
3 Receita extraída de: https://www.delicious.com.au/recipes/lamb-belly-brioche-sliders/c4858c08-fe8e-415e-

8b25-6e6b5f7b850b . Acesso em: 16 de ago. 2021 

 

https://www.delicious.com.au/recipes/lamb-belly-brioche-sliders/c4858c08-fe8e-415e-8b25-6e6b5f7b850b
https://www.delicious.com.au/recipes/lamb-belly-brioche-sliders/c4858c08-fe8e-415e-8b25-6e6b5f7b850b
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 150ml milk, warmed 

 2 tbs caster sugar 

 2 eggs, plus 1 lightly beaten egg 

 21/2 cups (400g) strong (baker’s) flour 

 110g unsalted butter, chopped 

 2 cups (500ml) chicken stock 

 2 garlic cloves, crushed 

 1 rosemary sprig 

 1 tbs olive oil 

 Aioli, to serve 

 Tomato relish, to serve 

 Saltbush (Austrálian native greens), to serve 

METHOD 

1.Rub lamb with salt flakes. Chill for 2 hours. 

2.Meanwhile, to make brioche, combine yeast, milk and 1 tbs sugar in a bowl. Set aside for 

10 minutes or until frothy, then whisk in 2 eggs. Place flour, a pinch of salt and remaining 

1 tbs sugar in the bowl of a stand mixer with the paddle attachment. On low speed, gradually 

add milk mixture until combined. Add the butter, 1 piece at a time, until combined. Knead 

for 6 minutes or until smooth. Place in a bowl. Cover and set aside for 1 hour or until 

doubled in size. 

3.Preheat oven to 180°C. Knock down dough and divide into 14 equal portions. 

4.Form into rounds and brush with beaten egg. Bake on a baking paper-lined tray for 15 

minutes or until golden. Cool on a wire rack. Reduce oven to 110°C. 

5.Place lamb, stock, garlic and rosemary in a roasting pan over medium heat. Add water to 

just cover lamb. Bring to a simmer, cover with foil, then roast for 6 hours or until tender. 

Drain lamb and pat dry. Heat oil in a large frypan over medium heat. Cook lamb, fat-side 

down, for 6-8 minutes until fat has rendered and skin is crisp. Turn and cook for 3-4 minutes 

until caramelised. Drain fat and shred meat. Discard bones. 

6.Split brioche buns and top with aioli, lamb, relish and saltbush to serve. 

A partir dessas receitas, pode-se notar que o padrão de escrita de receitas não é 

diferenciado pela cultura do país e que se mantém nas três amostras, todas com a divisão em 

duas partes. 
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Tendo em vista as questões levantadas acerca de culinária e de receita culinária, a seguir 

será apresentado o conceito de empréstimos e de estrangeirismos, que utilizaremos na nossa 

análise.  

2.3 Empréstimos e estrangeirismos  

 

Existem percepções variadas sobre o mesmo fenômeno discutidas e defendidas por 

especialistas. Existem linguistas que consideram empréstimos e estrangeirismos conceitos 

distintos, afirmando suas diferenças e existem linguistas que consideram sinônimos, isto é, 

afirmam que são dois termos que se referem ao mesmo conceito. 

 O desencontro entre autores nos conduz a buscar os conceitos que cumpram as 

necessidades da pesquisa, visto que trabalhar com todas as significações poderia provocar o 

desentendimento dos fenômenos analisados neste estudo. 

 Houaiss (2001), conceitua empréstimo como a “incorporação ao léxico de uma língua 

de um termo pertencente a outra língua”. Essa conceituação se aproxima da visão de Bloomfield 

(1970,11 p. 420 apud ALVES, 1988, p. 1), sendo empréstimo definido como “elemento que 

provém do acervo lexical de um idioma e que passa a ser usado em outro nível linguístico”. 

Ainda para Bloomfield (1961 apud PRADO, 2006, p. 36), existem dois tipos de 

empréstimo: de dialeto – em que traços linguísticos emprestados provêm da mesma área 

linguística – e o empréstimo cultural – em que os traços recebidos são oriundos de uma língua 

diferente.  

Com base nestas constatações podemos reconhecer que Bloomfield não distingue 

empréstimos e estrangeirismos, visto que nem ao menos menciona estrangeirismos em suas 

contestações. O autor somente afirma que os empréstimos devem se submeter à gramática da 

língua importadora ou receptora. 

De acordo com Guilbert, (1975 apud BASTARRICA, 2009) o empréstimo linguístico 

consiste na “introdução, ao interior do sistema linguístico de uma estrutura fonológica, sintática 

e semântica conforme um outro sistema”. Ainda segundo o autor, os empréstimos nas línguas 

de especialidade são criados a partir da pretensão de satisfazer a todas as necessidades nascidas 

da evolução do mundo moderno, do desenvolvimento acelerado das ciências e técnicas. 

Além disso, Guilbert questiona a necessidade de se “denominar as várias novas 

especializações profissionais e novas máquinas”. (1975, p.89 apud BASTARRICA, 2009, 

p.19), para ele, a denominação dessas várias novas especializações não é praticável de se fazer 
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com o “único sistema sufixal que servia para designar as matérias antigamente”. Segundo o 

autor, a denominação dessas várias novas especializações e novas máquinas encontram-se nos 

vocabulários científicos e das companhias petrolíferas, que preveem a necessidade de se manter 

atualizados. Esta necessidade de denominação provoca a busca pela economia de uma tradução, 

já que são inúmeros os termos importados pela comunidade que entra em contato com o novo 

conhecimento. 

Diferente dessa visão, Bastarrica (2009) aponta as diferenças entre empréstimos e 

estrangeirismos, afirmando que a diferenciação é pela questão funcional, ou seja, pelo uso. A 

autora menciona duas relações diferenciais entre os termos: relação de frequência de uso e 

relação de adaptação morfossintática. 

 Em relação à frequência de uso, estrangeirismos se diferenciam por não serem 

incorporados à vida cotidiana e são provenientes de características individuais, sendo utilizados 

em ocasiões especiais por falantes que considerem seu uso conveniente em determinado 

momento. Enquanto empréstimos são mais amplamente utilizados e incorporados à vida 

cotidiana da população, ou, no caso das línguas de especialidade, por serem mais comumente 

aceitos como facilitadores da comunicação especializada. Como exemplificação tem-se a 

unidade lexical jeans de uso tão difundido atualmente e que parece completamente adaptada à 

língua portuguesa. (BASTARRICA,2009). 

 Tendo em consideração a adaptação morfológica, Neves (2003, p. 3-4), afirma que o 

estrangeirismo ocorre pela “ausência de um termo ou expressão em uma língua, que se vê 

obrigada a fazer um ‘empréstimo’ de uma outra língua”, enquanto o empréstimo, para ser 

considerado como tal, deve sofrer alterações de caráter morfológico e ser incorporado à sintaxe 

da língua receptora.  

Empréstimos e estrangeirismos também podem ser diferenciados quanto ao acervo 

lexical, quanto ao sistema linguístico, quanto à origem e quanto à forma. Como podemos 

observar no quadro de Bastarrica (2009): 
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Fonte: BASTARRICA, Maristela Lutz, 2009. 

 

 

Como se observa no quadro acima, de acordo com os autores apresentados, todo 

estrangeirismo pode se transformar em empréstimo. O fator determinante é a frequência do uso 

do item lexical estrangeiro, e as adaptações morfofonêmicas. (BASTARRICA,2009). 

 

Com base nos conceitos apresentados, neste estudo os estrangeirismos serão 

classificados como todos os termos que não sofreram uma adaptação à estrutura da língua 

importadora, ou seja, são registrados em sua forma original e empréstimo aqueles que 

apresentarem adaptações gráficas, morfossintáticas e/ou semânticas. Também classificaremos 

os empréstimos e estrangeirismos baseados nas subcategorizações realizadas por Aubert e 

Barbosa (AUBERT, 2003):  

1) estrangeirismo (termo sem adaptação); 

2) empréstimo com alteração de grafia  

3) empréstimo por decalque (sofreram tradução literal) 

4) estrangeirismo + uma explicação de seu significado 
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2.4 Uso de Empréstimos e Estrangeirismos – algumas questões  

 

 Existem, indiscutivelmente, debates sobre a utilização e a aceitação de empréstimos e 

estrangeirismos como parte integrante do léxico de uma língua importadora. Porém, algumas 

observações devem ser feitas a fim de se compreender as influências que uma língua exerce em 

relação à outra. 

No Brasil, são observados debates acerca do uso de termos estrangeiros desde o fim do 

século XIX e início do século XX, período da Belle Époque em que ocorreu a incorporação do 

léxico francês no léxico do português brasileiro por meio do consumo da elite carioca de 

elementos culturais de origem francesa como espetáculos, filmes, música, moda, literatura e 

culinária (ROSA, 2013). Essa incorporação desencadeou uma atitude reacionária por partes de 

jornalistas, escritores e gramáticos conhecidos como puristas contra o emprego de tantos 

francesismos em nosso léxico (ALVES, 2002). 

O uso de termos estrangeiros foi discutido no sistema legislativo brasileiro em 1999, 

quando o projeto de Lei n. 1676, foi proposto pelo Deputado Federal Aldo Rebelo, do PC do 

B, de São Paulo. O projeto de lei dispunha sobre a promoção, a proteção, a defesa e o uso da 

língua portuguesa, ao mesmo tempo em que dava outras providências sobre o assunto. 

Na justificação do projeto o Deputado Federal indica que o uso de estrangeirismos é um 

elemento indesejável e ameaçador ao patrimônio cultural que é a língua portuguesa, também 

argumenta que o uso de estrangeirismos se explica pela ignorância, falta de senso crítico e 

estético e pela falta de autoestima (BRASIL,1999, p. 2). 

O projeto de lei visava a valorização da língua portuguesa e a preservação da língua 

como elemento sociocultural e como elemento de identidade nacional. Indica o projeto de lei:  

A língua portuguesa é um dos elementos de integração nacional brasileira, 

concorrendo, juntamente com outros fatores, para a definição da soberania do Brasil 

como nação. [...] Um dos elementos mais marcantes da nossa identidade nacional 

reside justamente no fato de termos um imenso território com uma só língua, esta 

plenamente compreensível por todos os brasileiros de qualquer rincão. (BRASIL, 

1999, p. 1-2) 

      

 No entanto, cabe considerar que o léxico da língua portuguesa tem influência de diversas 

línguas desde o início de sua formação. Além dos recursos que utilizam elementos da própria 

língua para a formação de neologismos, o português tem herdado empréstimos provenientes de 

entre a comunidade de língua portuguesa e outros povos (influência celta, fenícia, basca, 

bárbara, árabe, africana e tupi) e empréstimos culturais, fruto de relações sociais luso-brasileiras 
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com outras sociedades (origem provençal, francesa, espanhola e italiana). (ALVES, 2002, p. 5-

6). 

A língua é um código desenvolvido e constantemente modificado pelo seu usuário, a 

interação de indivíduos e culturas têm como consequência a criação de novas palavras e 

conceitos. A este respeito assinala Biderman (2001):  

 

Qualquer sistema léxico é a somatória de toda experiência acumulada de uma 

sociedade e do acervo de sua cultura através das idades. Os membros dessa sociedade 

funcionam como sujeitos-agentes, no processo de perpetuação e reelaboração 

contínua do Léxico de sua língua. Nesse processo em desenvolvimento, o Léxico, se 

expande, se altera, e, às vezes, se contrai. As mudanças sociais e culturais acarretam 

alterações nos usos vocabulares; daí resulta que unidades ou setores completos do 

Léxico podem ser marginalizados, entrar em desuso e vir a desaparecer. Inversamente, 

porém, podem ser ressuscitados termos que voltam à circulação, geralmente com 

novas conotações. Enfim, novos vocábulos, ou novas significações de vocábulos já 

existentes, surgem para enriquecer o Léxico. (BIDERMAN, 2001 p.178) 

 

  

Ainda a respeito do uso de estrangeirismos no léxico de uma língua, Xatara (2001, 

p.151) considera que o léxico de qualquer língua natural é aberto à incorporação, criação, 

consagração de uma palavra e que os estrangeirismos fazem parte desse processo de 

enriquecimento linguístico. Correlato a essa visão, Aubert (2003), afirma que o empréstimo, 

em suas diversas matizes, enriquece as línguas ou as desfigura, a depender do ponto de vista 

cultural assumido e da correlação – momentânea ou duradoura – das forças de dominação e de 

resistência em confronto e a depender, ainda, do recorte sincrônico assumido.   

Em relação ao uso de estrangeirismos na língua espanhola, Aguillar (1988, p. 263 apud 

OGRESTA, 2020, p.8) expõe que os estrangeirismos no léxico espanhol foram incorporados 

em diferentes momentos da história, dependendo de vários motivos e circunstâncias 

econômicas, políticas, sociais, proximidade geográfica ou relações culturais. O maior número 

de estrangeirismos foi integrado no vocabulário espanhol nos séculos XVIII e XIX. 

Ogresta (2020) aponta que a língua espanhola, assim como outras línguas românicas 

possui muitas palavras do latim, francês, italiano e português incorporadas ao seu vocabulário, 

mas também possui um grande número de arabismos, indigenismos e anglicismos. A autora 

também declara que o francês é a língua que deixou maior marca no léxico gastronômico do 

espanhol devido ao fato de que a França era o centro gastronômico no século XVIII, quando 

uma onda de galicismos invadiu o léxico espanhol.  
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Quanto ao uso de estrangeirismos, a Real Academia Espanhola compartilha a visão de 

Xatara (2001) de que os estrangeirismos enriquecem a língua de destino. A Real Academia 

Espanhola afirma que os estrangeirismos não são condenáveis por si mesmo, porém ressalta 

que é importante que a sua incorporação responda tanto quanto possível às novas necessidades 

expressivas e, sobretudo, que seja feita de forma ordenada e unitária, acomodando-os o mais 

possível às características gráficas e morfológicas do espanhol. (DICCIONARIO 

PANHISPÁNICO DE DUDAS, 2005). 

Da Fontoura (2015) aponta que na língua inglesa ocorre empréstimos do latim, grego, 

francês, italiano, português, além de palavras de línguas nativas da América, África e Ásia, 

construindo de fato uma fonte de mais de 50 línguas. 

De acordo com Campbell (1997, p. 59) uma das razões principais do empréstimo 

linguístico é o prestígio. A autora exemplifica esse fenômeno através dos empréstimos da 

culinária francesa, afirmando que o inglês poderia ter utilizado apenas termos nativos para se 

referir a carne de porco – pig flesh ou pig meat e a carne de vaca – cow flesh ou caw meat, mas 

devido ao fato da culinária ter maior prestígio social durante o período de domínio da França 

normanda na Inglaterra (1066 – 1300) foi “emprestado’’ termos da culinária francesa para se 

referir a essas carnes. Para se referir a carne de porco utiliza-se o termo pork do francês porc e 

para a carne de vaca o termo beef do francês bœuf, assim como diversos outros termos. 

Dessa perspectiva, deduz-se que a língua portuguesa, a língua espanhola e a língua 

inglesa, assim como diversas outras línguas, se modificam e se moldam de acordo com o 

contexto e a época, valendo-se também do uso de estrangeirismos para a comunicação. Além 

dos fatores linguísticos, há os de ordem cultural e os empréstimos linguísticos estão 

relacionados a línguas em contato e a compreendem questões socioculturais. 

Levando em consideração as questões teóricas apresentadas, expõe-se a seguir a 

metodologia de trabalho, onde serão fornecidas informações sobre os critérios das coletas e 

análise dos empréstimos e estrangeirismos presentes em receitas em português, espanhol e 

inglês.  
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3 METODOLOGIA 

 As etapas seguidas na pesquisa deste trabalho incluíram o preparo do corpus de estudo, 

a partir de receitas escritas em português, em espanhol e em inglês, e o levantamento e 

classificação dos empréstimos e estrangeirismos. 

3.1 Seleção dos sites  

Para o preparo do corpus de estudos, selecionamos sites com receitas culinárias em 

português, em espanhol, receitas em inglês. Para seleção dos sites, priorizamos alguns critérios 

ligados à originalidade (originalmente na língua do país); atualidade (regularmente 

atualizados); e de grande e médio impacto (muitos acessos). Além desses critérios, também 

buscamos sites de receitas caseiras semiprofissionais e profissionais. Assim selecionamos os 

sites seguintes:   

                                   
 

Quadro 1- Descrição dos sites em Português 

Nome site      Língua       País  Descrição do site  

Tudo receitas Português Brasil Site de receitas 

culinárias criado 

em 2015; receitas 

escritas por 

colaboradores do 

site. 

Panelinha Português Brasil Site de culinária 

com receitas 

escritas por Rita 

Lobo 

Cozinha técnica Português Brasil Site de culinária 

com receitas 

escritas por equipe 

do site. 

Tudo Gostoso Português Brasil Site de receitas 

culinárias enviadas 

por usuários e 

escritas por equipe 

do site. 

Receitas band Português Brasil Site de receitas 

culinárias de 

programas de 

televisão. 

Paladar Estadão Português Brasil Site de culinária 

com receitas 

escritas por equipe 

do site. 
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Mesa completa Português Brasil Site de culinária 

escrito com receitas 

escritas por 

Solange Souza. 

Globo Ana Maria 

Braga 

Português Brasil Site de um 

programa de 

televisão com 

receitas realizadas 

no programa e 

escritas por equipe 

do site. 

Cookpad Português Brasil Site de receitas 

culinárias 

encontrado em 

mais de 60 países; 

receitas enviadas 

por usuários. 
Fonte: elaboração própria 

  

                                    

 

Quadro 2 - Descrição dos sites em espanhol 

Nome do site          Língua         País Descrição do site 

Cookpad Espanhol Chile Site de receitas 

culinárias 

encontrado em 

mais de 60 países; 

receitas enviadas 

por usuários. 

Bekia Cocina Espanhol Espanha  Site de culinária 

com receitas 

escritas por equipe 

do site. 

Bon viveur Espanhol Espanha Site de culinária 

com receitas 

escritas por equipe 

do site. 

Divina Cocina Espanhol Espanha Site de culinária 

com receitas 

escritas por equipe 

do site. 

Que viva la cocina Espanhol Espanha Site de culinária 

com receitas 

escritas por equipe 

do site. 

Recetas Gratis Espanhol Espanha  Site de receitas 

criado em 2008; 

Receitas escritas 

por equipe do site.  
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Fonte: elaboração própria 

 

 

                                        

 

                                         

 

Quadro 3 - Descrição dos sites em inglês 

Nome do site          Língua         País Descrição do site 

Cookpad Inglês Estados Unidos Site de receitas 

culinárias 

encontrado em 

mais de 60 países; 

receitas enviadas 

por usuários. 

Great British Chefs Inglês  Reino Unido Site de culinária 

com receitas 

escritas por equipe 

do site. 

Baker Bettie Inglês Estados Unidos Site de culinária 

com receitas 

escritas por Kristin 

“Baker Bettie” 

Hoffman. 

Striped Spatula Inglês  Estados Unidos Site de receitas 

escritas por 

Amanda Biddle. 

Delicious Inglês Austrália Site sobre comida, 

cozinha, 

restaurantes, 

viagens, 

entretenimento e 

estilo. 
Fonte: elaboração própria 

 

3.2 Seleção das receitas  

 Após a seleção dos sites, realizamos o processo de coleta das receitas, realizado 

manualmente e que passaram por análise das fontes (verificando a nacionalidade do autor da 

receita), a fim de verificar a confiabilidade, se as receitas foram escritas por falantes nativos ou 

multilíngues e que não se tratam de versões traduzidas. 

É importante ressaltar que todas as receitas foram coletadas em sites de acesso gratuito 

e foram produzidas por autores diversos, de diferentes culturas e níveis de conhecimento de 

culinária. Algumas das receitas coletadas a autoria não informa o nome real, mas sim o nome 

escolhido pelo usuário do site de culinária. 
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Nesse conjunto de sites de diversos países procedemos ao levantamento das receitas 

para a extração dos estrangeirismos e empréstimos franceses e posterior análise do 

comportamento morfossintático e discursivo. Para isso, selecionamos receitas de diversos tipos 

de pratos doces e salgados: bolos, saladas, carnes, peixes, sanduíches, etc, exceto bebidas. Além 

disso, as receitas que não apresentavam estrangeirismos ou empréstimos foram descartadas. 

Selecionamos 30 receitas de cada língua (português, espanhol e inglês) e obtivemos as seguintes 

listas de receitas:  

 

Quadro 4 - Lista de receitas em português 

Nome Categoria Origem Site 

Molho béarnaise Molhos França Tudo Receitas 

Molho bechamel Molhos França Tudo Gostoso 

Costeleta de vitela 

com salada e molho 

de tomate confit 

Carnes França Receitas Band 

Bife role recheado 

com ameixa 

Carnes França Panelinha 

Croque monsieur Sanduíches França Receitas Band 

Molho de mostarda 

e mel 

Molhos Incerta Cozinha técnica 

Salada juliana com 

tahine 

Saladas França Paladar estadão 

Frango com 

mostarda ancienne 

Aves e frangos  França Tudo Receitas 

Filet à la moutarde Carnes França Mesa completa 

Salmão com salada 

napa valley 

Peixes; Saladas  Incerta Globo Ana Maria 

Braga 

Salmão em papillote 

assado com 

manteiga de alho e 

endro 

Peixes França Tudo Receitas 

Contra filé ao molho 

de vinho tinto 

Carnes  França Tudo Receitas 

Ragu de filé mignon 

e nhoque de 

mandioquinha 

Carnes; Massas Itália Globo Ana Maria 

Braga 

Terrine de salmão Peixes França Receitas Band 

Salada Caesar Saladas Incerta Tudo Gostoso 

Surubim à escabeche Peixes Brasil Globo Ana Maria 

Braga 

Cocadinha branca Doces e sobremesas Brasil Globo Ana Maria 

Braga 

Picanha recheada Carnes Brasil Globo Ana Maria 

Braga 

Cozido diferente Carnes Brasil Globo Ana Maria 

Braga 
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Caldo de legume 

caseiro 

Sopas e caldos Brasil Globo Ana Maria 

Braga 

Pudim de leite ninho 

com coulis de 

morango 

Doces e sobremesas Brasil Globo Ana Maria 

Braga 

Costela recheada Carnes Brasil Globo Ana Maria 

Braga 

Pintado ao molho 

com mexido de 

feijão 

Peixes Brasil Globo Ana Maria 

Braga 

Arroz birobiro Arroz e Cereais Brasil Cozinha técnica 

Filé de robalo com 

purê de cará, 

vinagrete de banana 

e bacon vinagrete de 

banana e bacon 

Peixes; Saladas Brasil Receitas Band 

Carne de panela com 

purê de batata, 

legumes e farofa de 

bacon com castanha 

Carnes; 

Acompanhamentos 

Brasil Receitas Band 

Caldo de galinha Sopas e caldos Brasil Cozinha técnica 

Galinha caipira com 

polenta 

Aves e frangos Brasil Globo Ana Maria 

Braga 

Tilápia recheada Peixes Brasil Cookpad 

Risoto de feijoada Acompanhamentos Brasil Globo Ana Maria 

Braga 
Fonte: elaboração própria 

 

 

 

Quadro 5 - Lista de receitas em espanhol 

Nome Categoria Origem Site 

Tartar de salmón 

con aguacate 

Peixes Espanha Recetas Gratis 

Pastel de puerros 

fácil y rápido 

Bolos Colômbia Recetas Gratis 

Paella de pollo y 

gambas 

Aves e frangos Espanha Recetas Gratis 

Garbanzos con 

bacalao de la abuela 

Peixes Espanha Recetas Gratis 

Cazuela de mariscos 

con arroz y verduras 

Frutos do mar; Arroz 

e Cereais  

Argentina Recetas Gratis 

Arroz salteado con 

vegetales 

Arroz e Cereais Equador Cookpad 

Pollo al coñac Aves e frangos Espanha Cookpad 

Pavo deshuesado y 

relleno con gravy 

Aves e frangos México Cookpad 

Papas fritas con 

hamburguesa 

caseras 

Hambúrgueres; 

Acompanhamento  

Uruguai Cookpad 
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Pollo al ajo con 

papas noisette  

Aves e frangos Espanha Cookpad 

Mousse de 

Chocolate amargo y 

chile ancho con 

coulis de fresa 

Doces e sobremesas Colômbia Cookpad 

Ensalada Apio - 

Manzana verde y 

piña 

Saladas Chile Cookpad 

Guiso de Lentejas y 

Arroz 

Arroz e Cereais Argentina Cookpad 

Salpicón de 

cuarentena 

Aves e frangos Chile Cookpad 

Magdalenas clásicas 

francesas 

Doces e sobremesas França Bon viveur 

Patatas fritas 

perfectas 

Acompanhamentos  Incerta Bon viveur 

Profiteroles Doces e sobremesas França Bekia cocina 

Ensalada juliana Saladas França Divina Cocina 

Ratatouille Acompanhamentos França Cookpad 

Omelette de 

vegetales 

Acompanhamentos França Cookpad 

Crepes de salmon Massas França Cookpad 

Ensalada niçoise Saladas França Bon Viveur 

Crudité Entrada França Bekia cocina 

Merluza al beurre 

blanc 

Peixes França Bekia Cocina 

Gougères Massas França Bekia Cocina 

Velouté Molhos França Bekia Cocina 

Salmon al Papillote 

al horno con 

verduras 

Peixes França Que viva la cocina 

Magret de pato al 

oporto 

Aves e frangos França Recetas Gratis 

Hojaldre de verduras 

y queso 

Massas Incerta Recetas Gratis 

Aligot francés Acompanhamentos  França Recetas Gratis 
Fonte: elaboração própria 
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Quadro 6 - Lista de receitas em inglês 

Nome Categoria Origem Site 

Chocolate peanut 

bar at home 

Doces e sobremesas Grã-Bretanha Delicious 

Pan-roasted pears 

with kyobancha 

cream and salted 

walnuts 

Doces e sobremesas Austrália Delicious 

Sausage and spinach 

braised lentils with 

wild garlic aioli 

Acompanhamentos Inglaterra Delicious 

Basque cheesecake Doces e sobremesas Espanha  Delicious 

Rotisserie chicken 

gnocchi soup 

Sopas e caldos Itália  Striped Spatula 

Chocolate and 

chestnut fondants 

Doces e sobremesas Austrália Delicious 

Lamb stew Carnes Estados unidos Cookpad 

Sweet and Sour 

Tilapia 

Peixes Estados Unidos Cookpad 

Sweet Potato Chips Acompanhamentos  Filipinas Cookpad 

Braised Wagyu 

Beef, Shallot, 

Tomato, and Basil 

Skillet 

Carnes Austrália  Cookpad 

Three ingredient 

sandwich 

Sanduíches  Estados Unidos Cookpad 

Minestrone Sopas e caldos Itália Cookpad 

Turkey Meatloaf Aves e frangos  Estados Unidos Cookpad 

Potato gratin with 

chicken strips 

Acompanhamentos Incerta Cookpad 

Vanilla Panna Cotta 

& Berry Coulis 

Doces e sobremesas Itália Cookpad 

Roasted Sweet 

Potato & Carrot 

Soup with Marble 

Rye Crouton 

Sopas e caldos Estados Unidos Cookpad 

Beet & Carrot Salad Saladas Estados Unidos Cookpad 

Indonesian stir fry 

mihun with sardines 

Peixes Indonésia Cookpad 

Cherry Clafoutis Doces e sobremesas França Delicious 

Chocolate and 

passion fruit 

bavarois 

Doces e sobremesas França Great Britain Chefs 

Gratinée des halles Sopas e caldos França Great Britain Chefs 

Brioche french toast 

with caramelised 

peaches 

Doces e sobremesas França Delicious 
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Tartiflette Prato único  França Delicious 

French duck confit 

with French dressing 

Aves e frangos França Delicious 

Summer pudding 

French toast 

Doces e sobremesas França Delicious 

Lamb belly brioche 

sliders 

Sanduíches França Delicious 

French Cruller 

Donuts 

Doces e sobremesas França Baker Bettie 

Maple macarons 

with marbled maple 

filling 

Doces e sobremesas França Delicious 

French Onion Soup Sopas e caldos França Cookpad 

Baguette with tuna 

& avocado tartare 

Acompanhamentos França  Cookpad 

Fonte: elaboração própria 

 

 

3.3 Processo de análise dos empréstimos e estrangeirismos 

Após o processo de coleta das receitas, foram levantadas 114 ocorrências de 46 termos 

distintos de origem francesa. Classificamos esses termos como estrangeirismos, empréstimo 

com alteração de grafia, empréstimo por decalque e estrangeirismo com explicação de seu 

significado 

Posteriormente, procuramos os significados dos termos encontrados nas receitas e na 

enciclopédia Larousse gastronomique (1997) de Joel Robuchon e classificamos os empréstimos 

e estrangeirismos. 

Foi utilizado o Larousse Gastronomique para verificar possíveis mudanças semânticas 

e morfológicas no processo de empréstimo porque, como apontam Freixa e Chaves (2015, p. 

148), a Larousse Gastronomique foi a primeira enciclopédia de gastronomia e continua sendo 

até hoje uma das maiores e mais importantes do mundo. Conta com mais de mil páginas, cerca 

de cinco mil receitas regionais e verbetes para os mais diversos assuntos técnicos, sobre 

produtos ou históricos da gastronomia mundial. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Análise dos empréstimos e estrangeirismos com ocorrências nas três línguas  

4.1.1 Brunoise  

De acordo com a Larousse Gastronomique (1997), “brunoise” é um modo de cortar 

alimentos em cubos pequenos de 1 ou 2 mm³.De acordo com os critérios estabelecidos sobre a 

diferenciação de empréstimos e estrangeirismo, o termo “brunoise” se classifica como 

estrangeirismo nas ocorrências abaixo:  

Português  Espanhol  Inglês  

3 4 1 

  

Trecho da receita em português 1: cortar a banana em brunoise4 

Trecho da receita em português 2: 7 colheres (sopa) de cebola brunoise; ferva as lascas 

do pequi, escorra, pique a brunoise, separe5. 

Trecho da receita em português 3: 1 Cebola brunoise6 

Trecho da receita em espanhol 1: Marinamos durante 15 minutos el salmón con zumo 

de lima, sal, pimienta negra, cebollino y una cebolleta cortada en brunoise7 

Trecho da receita em espanhol 2: todos los ingredientes: cebolla, morrón, zanahoria, 

ajo, tomate (sin semillas) y tomate, todo cortado en brunoise8. 

Trecho da receita em espanhol 3: 1/2 pimiento verde picado en brunoise;1/2 pimiento 

rojo picado en brunoise9 

Trecho da receita em espanhol 4: Cortar tomate y palta en brunoise10 

Trecho da receita em inglês: Onion brunoise;Celery brunoise;Carrot brunoise11 

Nas receitas em português, espanhol podemos notar que o termo “brunoise” é utilizado 

para se referir a um tipo de corte, assim mantendo a fidedignidade da sua significação em 

 
4Disponível em: https://receitas.band.uol.com.br/receita/file-de-robalo-com-pure-de-cara-vinagrete-de-banana-e-

bacon-band-receitas-id-12506. Acesso em:06 de ago. de 2021. 
5  Disponível em: https://anamariabraga.globo.com/receita/pintado-ao-molho-com-mexido-de-feijoes/. Acesso 

em: 10 de ago. de 2021. 
6 Disponível em: https://cookpad.com/br/receitas/8324991-tilapia-recheada .Acesso em: 12 de ago. de 2021. 
7  Disponível em: https://www.recetasgratis.net/receta-de-tartar-de-salmon-con-aguacate-paso-a-paso-

63081.html . Acesso em: 12 de ago. de 2021. 
8  Disponível em: https://www.recetasgratis.net/receta-de-cazuela-de-mariscos-con-arroz-y-verduras-58926.html. 

Acesso em:12 de ago. de 2021. 
9 Disponível em: https://cookpad.com/cl/recetas/11880743-salpicon-de-cuarentena. Acesso em:12 de ago. de 

2021. 
10 Disponível em: https://cookpad.com/cl/recetas/15104272-omelette-de-vegetales. Acesso em:16 de ago. de 

2021. 
11 Disponível em:  https://cookpad.com/us/recipes/11776539-lamb-stew. Acesso em: 12 de ago. de 2021. 

https://receitas.band.uol.com.br/receita/file-de-robalo-com-pure-de-cara-vinagrete-de-banana-e-bacon-band-receitas-id-12506
https://receitas.band.uol.com.br/receita/file-de-robalo-com-pure-de-cara-vinagrete-de-banana-e-bacon-band-receitas-id-12506
file:///C:/Users/Vanessa/Documents/TCC/Capítulos%20TCC/%20https/anamariabraga.globo.com/receita/pintado-ao-molho-com-mexido-de-feijoes/
https://cookpad.com/br/receitas/8324991-tilapia-recheada
https://www.recetasgratis.net/receta-de-tartar-de-salmon-con-aguacate-paso-a-paso-63081.html
https://www.recetasgratis.net/receta-de-tartar-de-salmon-con-aguacate-paso-a-paso-63081.html
https://www.recetasgratis.net/receta-de-cazuela-de-mariscos-con-arroz-y-verduras-58926.html
https://cookpad.com/cl/recetas/11880743-salpicon-de-cuarentena
https://cookpad.com/cl/recetas/15104272-omelette-de-vegetales
file:///C:/Users/Vanessa/Documents/TCC/Capítulos%20TCC/%20%20https/cookpad.com/us/recipes/11776539-lamb-stew
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relação à matriz francesa. Na receita em inglês não é possível afirmar que o termo se refere a 

um tipo de corte, sendo assim, não podemos assegurar que o termo mantém o mesmo 

significado em relação à matriz francesa.  

4.1.2 Chiffonade 

O termo “chiffonade” é definido pela Larousse Gastronomique (1997) como uma 

preparação de folhas de azeda, endívia ou alface, cortadas em tiras mais ou menos largas. De 

acordo com a Larousse Gastronomique, o corte em “chiffonade” consiste em cinzelar em 

“julienne” as folhas de verduras sobrepostas numa tábua de corte. Nas receitas em que 

encontramos o termo “chiffonade” o uso do termo se trata de um estrangeirismo.Eis a 

quantidade de vezes que encontramos o termo em receitas distintas:  

Português  Espanhol  Inglês  

1 1 2 

 

Trecho da receita em português: Couve cortada fina (em chiffonade)12 

Na receita em português há uma breve explicação do termo, como se pode ver no trecho 

acima. 

Trecho da receita em espanhol: 5 gr cebollín en chiffonade13 

Trecho da receita em inglês 1: 4 mint leaves; chiffonade14 

Trecho da receita em inglês 2: 2 OZ Fresh Basil Leaves (chiffonade)15 

Nas receitas em português, espanhol e inglês, podemos verificar que o termo 

“chiffonade” é utilizado para se referir a um tipo de corte de folhas, assim mantendo a 

fidedignidade da sua significação em relação à matriz francesa. 

 

4.1.3 Coulis 

A Larousse Gastronomique (1997) define o termo “coulis” como molhos preparados 

com frutas carnudas e bem perfumadas. De acordo com os critérios estabelecidos sobre a 

diferenciação de empréstimos e estrangeirismo, o termo “coulis” se classifica como 

estrangeirismo nas ocorrências abaixo: 

 

 
12  Disponível em: https://anamariabraga.globo.com/receita/risoto-de-feijoada/. Acesso em: 10 de ago. de 2021 
13 Disponível em: https://cookpad.com/cl/recetas/14083499-arroz-salteado-con-vegetales. Acesso em:12 de ago. 

de 2021. 
14  Disponível em:  https://cookpad.com/us/recipes/552507-beet-carrot-salad.Acesso em:12 de ago. de 2021. 
15 Disponível em:  https://cookpad.com/us/recipes/15238582-braised-wagyu-beef-shallot-tomato-and-basil-

skillet. Acesso em: 12 de ago. de 2021. 

https://anamariabraga.globo.com/receita/risoto-de-feijoada/
file:///C:/Users/Vanessa/Documents/TCC/Capítulos%20TCC/%20https/cookpad.com/cl/recetas/14083499-arroz-salteado-con-vegetales
https://cookpad.com/us/recipes/552507-beet-carrot-salad
https://cookpad.com/us/recipes/15238582-braised-wagyu-beef-shallot-tomato-and-basil-skillet
https://cookpad.com/us/recipes/15238582-braised-wagyu-beef-shallot-tomato-and-basil-skillet
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Português  Espanhol  Inglês  

1 1 1 

 

Trecho da receita em português: Coulis de morango16 

 Trecho da receita em espanhol: Coulis de fresa y amaretto17 

            Trecho da receita em inglês: For the Coulis:1/2 Cup blackberries;1/2 Cup 

raspberries;1/4 Cup water;1 Tablespoon sugar18 

Nas receitas em português, espanhol e inglês o termo “coulis” mantém o mesmo 

significado em relação à matriz francesa. 

4.1.4 Dijon 

Segundo a Larousse Gastronomique, “dijon” é um termo utilizado para se referir a uma 

preparação contendo uma especialidade da cidade de Dijon, seja groselha negra para pratos 

doces ou mostarda para pratos salgados, especialmente num molho frio para grelhados ou 

carnes frias. O termo “dijon” foi encontrado em receitas nas três línguas sem adaptação, por 

isso se classifica como estrangeirismo.  

 

Português  Espanhol  Inglês  

4 1 2 

 

Trecho da receita em português 1: 1 colher(es) de sopa mostarda Dijon19 

 Trecho da receita em português 2: 1 colher de chá de mostarda tipo Dijon ou similar20 

 Trecho da receita em português 3: 2 colheres (chá) de mostarda de Dijon21 

 Trecho da receita em português 4: 1 colher (sopa) de mostarda Dijon22 

 Trecho da receita em espanhol 1: Mostaza de Dijon23 

 
16 Disponível em: https://anamariabraga.globo.com/receita/pudim-de-leite-ninho-com-cullis-de-morango/. 

Acesso em:10 de ago. de 2021. 
17  Disponível em: https://cookpad.com/cl/recetas/15243590-mousse-de-chocolate-amargo-y-chile-ancho-con-

coulis-de-fresa. Acesso em: 12 de ago. de 2021. 
18 Disponível em:  https://cookpad.com/us/recipes/2020870-vanilla-panna-cotta-berry-coulis. Acesso em:16 de 

ago. de 2021. 
19 Disponível em: https://receitas.band.uol.com.br/masterchef/receita/croque-monsieur-band-receitas-id-

12482.Acesso em: 06 de ago. de 2021. 
20  Disponível em: https://www.cozinhatecnica.com/2021/02/molho-de-mostarda-e-mel/#more-27358.Acesso 

em:  06 de ago. de 2021. 
21 Disponível em:https://paladar.estadao.com.br/noticias/receita,salada-juliana-com-tahine,70003461263. Acesso 

em: 06 de ago. de 2021. 
22 Disponível em: https://www.mesacompleta.com.br/filet-a-la-moutarde/. Acesso em: 09 de ago. de 2021. 
23 Disponível em: https://www.bonviveur.es/recetas/ensalada-nicoise. Acesso em:16 de ago. de 2021 

https://anamariabraga.globo.com/receita/pudim-de-leite-ninho-com-cullis-de-morango/
https://cookpad.com/cl/recetas/15243590-mousse-de-chocolate-amargo-y-chile-ancho-con-coulis-de-fresa
https://cookpad.com/cl/recetas/15243590-mousse-de-chocolate-amargo-y-chile-ancho-con-coulis-de-fresa
file:///C:/Users/Vanessa/Documents/TCC/Capítulos%20TCC/%20%20https/cookpad.com/us/recipes/2020870-vanilla-panna-cotta-berry-coulis
https://receitas.band.uol.com.br/masterchef/receita/croque-monsieur-band-receitas-id-12482
https://receitas.band.uol.com.br/masterchef/receita/croque-monsieur-band-receitas-id-12482
https://paladar.estadao.com.br/noticias/receita,salada-juliana-com-tahine,70003461263
https://www.mesacompleta.com.br/filet-a-la-moutarde/
https://www.bonviveur.es/recetas/ensalada-nicoise
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 Trecho da receita em inglês 1: 1 1/2 tsp Dijon mustard24 

Trecho da receita em inglês 2: 1 tablespoon Dijon mustard25 

Nas receitas em português, espanhol e inglês, verificamos que o termo “dijon” se refere 

a um tipo de mostarda, sendo assim o termo mantém a fidedignidade da sua significação em 

relação à matriz francesa.  

4.1.5 Julienne 

A Larousse Gastronomique define “julienne” como uma forma de cortar vegetais crus 

servidos como entradas e outros ingredientes: peito de frango, cogumelos, picles, presunto, 

língua, pimentos, trufas e raspas. A Larousse Gastronomique ainda explica como cortar em 

“julienne”: cortar os legumes em fatias muito finas, depois colocar em cima uns dos outros e 

cortar em tiras regulares. Encontramos o termo “julienne” como empréstimo por decalque, ou 

seja, com tradução literal – juliana em receitas em português e em espanhol. Em inglês 

encontramos o termo como estrangeirismo, sem adaptações e também como empréstimo com 

alteração de grafia, de “julienne” para “julienned” 

Português  Espanhol  Inglês  

2 2 2 

 

Trecho da receita em português 1: seque e corte os vegetais e as maçãs em julienne (tiras 

finíssimas)26 

Na receita acima o estrangeirismo é acompanhado de explicação. 

Trecho da receita em português 2: 100 g de pimentão em juliana;100 g de cebola em 

juliana27 

Trecho da receita em espanhol: Lavamos bien la lechuga y la cortamos muy menudita, 

en juliana fina28 

Trecho da receita em espanhol 2: Cortamos en juliana la cebolla morada29 

Trecho da receita em inglês 1: 1 carrot julienne cut30 

 
24  Disponível em: https://www.delicious.com.au/recipes/sausage-spinach-braised-lentils-wild-garlic-aioli-

recipe/e5gws2g3.Acesso em: 11 de ago. de 2021. 
25 Disponível em:  https://www.delicious.com.au/recipes/french-duck-confit-french-dressing/f48804d3-7d10-

48fc-91e6-5ff949b076eb. Acesso em 16 de ago. de 2021. 
26 Disponível em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/receita,salada-juliana-com-tahine,70003461263. 

Acesso em:06 de ago. de 2021. 
27  Disponível em: https://anamariabraga.globo.com/receita/surubim-a-escabeche/. Acesso em:10 de ago. de 

2021. 
28 Disponível em: https://www.divinacocina.es/ensalada-juliana/. Acesso em: 12 de ago. de 2021. 
29 Disponível em: https://www.bonviveur.es/recetas/ensalada-nicoise. Acesso em: 16 de ago. de 2021. 
30  Disponível em: https://cookpad.com/us/recipes/14964285-sweet-and-sour-tilapia. Acesso em:12 de ago. de 

2021. 

https://www.delicious.com.au/recipes/sausage-spinach-braised-lentils-wild-garlic-aioli-recipe/e5gws2g3
https://www.delicious.com.au/recipes/sausage-spinach-braised-lentils-wild-garlic-aioli-recipe/e5gws2g3
https://www.delicious.com.au/recipes/french-duck-confit-french-dressing/f48804d3-7d10-48fc-91e6-5ff949b076eb
https://www.delicious.com.au/recipes/french-duck-confit-french-dressing/f48804d3-7d10-48fc-91e6-5ff949b076eb
https://paladar.estadao.com.br/noticias/receita,salada-juliana-com-tahine,70003461263
file:///C:/Users/Vanessa/Documents/TCC/Capítulos%20TCC/%20https/anamariabraga.globo.com/receita/surubim-a-escabeche/
https://www.divinacocina.es/ensalada-juliana/
https://www.bonviveur.es/recetas/ensalada-nicoise
https://cookpad.com/us/recipes/14964285-sweet-and-sour-tilapia
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Trecho da receita inglês 2: 450 Grams Sweet Potatoes, Julienned/Batonnet cut31 

Nas receitas em português, espanhol e inglês, o termo mantém a fidedignidade da sua 

significação em relação à matriz francesa, apesar das adaptações em sua forma. 

 

4.1.6 Mirepoix  

De acordo com a Larousse Gastronomique, “mirepoix” é uma preparação culinária 

criada no século XVII pelo cozinheiro do duque de Lévis-Mirepoix, marechal de França e 

embaixador de Luís XV. Mirepoix combina vegetais, presunto cru ou bacon magro quando a 

preparação está em gordura, e uma guarnição aromática. Encontramos o termo “mirepoix” sem 

adaptações em receitas nas três línguas se tratando de um estrangeirismo. 

Português  Espanhol  Inglês  

2 1 2 

 

Trecho da receita em português 1: coloque o caldo de carne, as aparas do acém e o 

mirepoix (termo culinário francês para a combinação de cenouras, cebolas e salsão cortados em 

cubos)32 

Trecho da receita em português 2: corte cebola e salsão em pedaços médios (2 a 3 cm); 

corte a cebola em 4 pedaços; estes são os vegetais típicos do mirepoix33 

Nas receitas acima o estrangeirismo é acompanhado de explicação. 

Trecho da receita espanhol: pelamos y cortamos la cebolla en mirepoix34 

Trecho da receita em inglês 1: flavorful base of aromatics sautéed in butter and olive 

oil; in this case, a modified mirepoix35 

Trecho da receita em inglês 2: Carrots, onion, celery and garlic for a mirepoix36 

Nas receitas em português e inglês, podemos perceber que o termo mantém a 

fidedignidade da sua significação em relação à matriz francesa, se referindo a uma preparação, 

porém na receita em espanhol o termo “mirepoix” é utilizado para se referir a um tipo de corte. 

 
31 Disponível em: https://cookpad.com/us/recipes/14803462-kamote-chips-sweet-potato-chips. Acesso em: 12 de 

ago. de 2021. 
32 Disponível em: https://receitas.band.uol.com.br/receita/marmita-de-carne-de-panela-com-pure-de-batata-

legumes-e-farofa-de-bacon-com-castanha-band-receitas-id-12477. Acesso em:06 de ago. de 2021. 
33Disponível em: https://www.cozinhatecnica.com/2020/08/caldo-de-galinha/#more-22324. Acesso em: 06 de 

ago. de 2021. 
34 Disponível em: https://www.recetasgratis.net/receta-de-paella-de-pollo-y-gambas-60228.html. Acesso em:12 

de ago. de 2021. 
35  Disponível em: https://stripedspatula.com/chicken-gnocchi-soup/. Acesso em:11 de ago. de 2021. 
36  Disponível em: https://cookpad.com/us/recipes/15064921-best-damn-turkey-meatloaf. Acesso em:16 de ago. 

de 2021. 

https://cookpad.com/us/recipes/14803462-kamote-chips-sweet-potato-chips
https://receitas.band.uol.com.br/receita/marmita-de-carne-de-panela-com-pure-de-batata-legumes-e-farofa-de-bacon-com-castanha-band-receitas-id-12477
https://receitas.band.uol.com.br/receita/marmita-de-carne-de-panela-com-pure-de-batata-legumes-e-farofa-de-bacon-com-castanha-band-receitas-id-12477
https://www.cozinhatecnica.com/2020/08/caldo-de-galinha/%23more-22324
https://www.recetasgratis.net/receta-de-paella-de-pollo-y-gambas-60228.html
https://stripedspatula.com/chicken-gnocchi-soup/
https://cookpad.com/us/recipes/15064921-best-damn-turkey-meatloaf
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4.1.7 Quenelle 

Segundo a Larousse Gatronomique, “quenelle” é uma preparação feita a partir de um 

panade - farinha de trigo, água e gordura, especiarias e carne esmagada, aves, caça ou peixe, 

moldada num fuso. Ainda segundo a enciclopédia, as “quenelles” tradicionais são preparadas 

com gordura de lúcio e rim de vitela e as “quenelles” pequenas são também utilizadas como 

guarnição, especialmente para aves de grande porte, em guisados e salpicões, ou para enriquecer 

certas sopas. Encontramos o termo “quenelle” nas três línguas, sem nenhuma adaptação, sendo 

assim classificado como um estrangeirismo. 

Português  Espanhol  Inglês  

1 1 1 

 

Trecho da receita em português: Sirva em potes de sobremesa ou molde quenelles37 

Trecho da receita em espanhol: degustar con una quenelle de queso crema38 

Trecho da receita em inglês: Place pear halves in a bowl, add a quenelle39 

Nas receitas acima, não podemos afirmar se o termo “quenelle” mantém a fidedignidade 

da sua significação em relação à matriz francesa. 

4.1.8 Roux 

De acordo com a Larousse Gastronomique, o termo “roux” é utilizado para designar 

uma mistura farinha e manteiga em proporções iguais, cozida durante menor ou maior, 

dependendo da cor desejada (branca, clara ou escura), utilizada para dar “liga” em vários 

molhos brancos ou escuros. Encontramos o termo “roux” em receitas nas três línguas, sem 

adaptações, se classificando como um estrangeirismo.  

Português  Espanhol  Inglês  

2 2 1 

 

Trecho da receita em português 1: essa mistura de manteiga e farinha, chamada roux, 

vai engrossar o molho40 

 
37  Disponível em: https://anamariabraga.globo.com/receita/cocadinha-branca/. Acesso em: 10 de ago. de 2021. 
38  Disponível em: https://www.recetasgratis.net/receta-de-pastel-de-puerros-facil-y-rapido-51972.html. Acesso 

em: 12 de ago. de 2021. 
39 Disponível em: https://www.delicious.com.au/recipes/pan-roasted-pears-kyobancha-cream-salted-

walnuts/f6639966-c86c-4b8f-8610-4b1c8a206bb3?current_section=recipes. Acesso em: 11 de ago. de 2021. 
40 Disponível em: https://www.panelinha.com.br/receita/Bife-role-recheado-com-ameixa. Acesso em: 10 de ago. 

de 2021. 

https://anamariabraga.globo.com/receita/cocadinha-branca/
https://www.recetasgratis.net/receta-de-pastel-de-puerros-facil-y-rapido-51972.html
https://www.delicious.com.au/recipes/pan-roasted-pears-kyobancha-cream-salted-walnuts/f6639966-c86c-4b8f-8610-4b1c8a206bb3?current_section=recipes
https://www.delicious.com.au/recipes/pan-roasted-pears-kyobancha-cream-salted-walnuts/f6639966-c86c-4b8f-8610-4b1c8a206bb3?current_section=recipes
https://www.panelinha.com.br/receita/Bife-role-recheado-com-ameixa
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 Na receita acima o estrangeirismo é acompanhado de explicação de seu significado. 

 Trecho da receita em português 2: Roux – derreta a manteiga em fogo baixo e polvilhe 

a farinha41 

 Trecho da receita em espanhol 1: La técnica de cocinar harina en una grasa, en este 

caso aceite de oliva, se conoce en francés como roux y se utiliza para espesar todo tipo de 

salsas42 

 Trecho da receita espanhol 2: Lo primero será preparar lo que se conoce como roux, 

una especia de masa para que liguen diferentes tipos de de salsa43. 

 Nas duas receitas em espanhol o estrangeirismo é acompanhado de explicação de seu 

significado. 

Trecho da receita em inglês: Make a roux by stirring in flour44 

Nas receitas em português, espanhol e inglês, verificamos que o termo “roux” mantém 

a fidedignidade da sua significação em relação à matriz francesa.  

 

4.2 Reflexão: Uso de empréstimos e estrangeirismos nas três línguas  

4.2.1 Português  

 Como supracitado, foram selecionadas 30 receitas em português para análise do 

uso de empréstimos e estrangeirismos, dentre estas 30 receitas, 16 receitas brasileiras e 14 não 

brasileiras, de origem francesa, italiana e mexicana. Nessas receitas foram levantadas 40 

ocorrências de 23 termos distintos:  

 

 

 

                  

                  Quadro 7- Classificação dos empréstimos e estrangeirismos nas receitas em português 

 
41  Disponível em: https://anamariabraga.globo.com/receita/galinha-caipira-com-polenta/. Acesso em: 12 de ago. 

de 2021. 
42  Disponível em: https://www.panelinha.com.br/receita/Bife-role-recheado-com-ameixa. Acesso em: 16 de ago. 

de 2021. 
43 Disponível em: https://www.bekiacocina.com/recetas/receta-veloute. Acesso em: 11 de ago. de 2021. 
44 Disponível em: https://stripedspatula.com/chicken-gnocchi-soup/    Acesso em: 11 de ago. de 2021 

Estrangeirismos Empréstimo com 

alteração de grafia  

Empréstimo 

por decalque  

Estrangeirismo+ 

explicação do seu 

significado 

1.Ancienne 1.Bechamel 1.Juliana 1.Purê de queijo 

(chamado “aligot”) 

2.Brioche 2.Chinoy  2.Bouquet garni 

(amarrado de ervas) 

https://anamariabraga.globo.com/receita/galinha-caipira-com-polenta/
https://www.panelinha.com.br/receita/Bife-role-recheado-com-ameixa
https://www.bekiacocina.com/recetas/receta-veloute
https://stripedspatula.com/chicken-gnocchi-soup/


43 
 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Os termos bechamel, chinoy, croutons, fumê, ragu e juliana são classificados como 

empréstimos, pois sofreram adaptação de grafia. A forma original dos termos em francês, 

conforme verificado na enciclopédia Larousse Gastronomique, é respectivamente: béchamel, 

chinois, croûton fumet, ragoût e julienne.  

 

4.2.2 Espanhol 

 Como mencionado anteriormente, foram selecionadas 30 receitas em espanhol 

para análise do uso de empréstimos e estrangeirismos, sendo 16 receitas originadas de países 

hispanófonos e 14 de origem francesa. Nessas receitas foram levantadas 37 ocorrências de 25 

termos distintos:  

               

                     

                 Quadro 8- Classificação dos empréstimos e estrangeirismos nas receitas em espanhol 

3.Brunoise 3.Croutons  3. Chinois (coador 

muito fino) 

4.Confit 4. Fumê  4. Court Bouillon 

caldo de peixe 

5. Coulis 5.Ragu  5. Utilize um 

batedor(fouet) 

6.Dijon   6.Julienne (tiras 

finíssimas) 

7.Fouet   7. Mirepoix(termo 

culinário francês para 

combinação de 

cenoura, cebolas e 

salsão 

8. Papillote   8.Prepare os 

ingredientes (mise en 

place) 

9. Quenelle   9.Essa mistura de 

manteiga e farinha, 

chamada roux 

10.Sauté    

Estrangeirismos Empréstimo 

com alteração de 

grafia  

Empréstimo 

por decalque  

Estrangeirismo+ 

explicação do seu 

significado 

1.Batonnet 1.Bechamel 1.Juliana 1.Mise en place: dejar 

los ingredientes listos 

para empezar a 

cocinar 
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Fonte: elaboração própria 

 

 

Os termos bechamel, concassé, glasé, paté, são classificados como empréstimos, pois 

sofreram adaptação de grafia. Os termos juliana e macedonia sofreram tradução literal, sendo 

classificados como empréstimo por decalque. A forma original dos termos em francês, 

conforme verificado na enciclopédia Larousse Gastronomique, é respectivamente: concasser, 

glace, pâté, julienne e macédoine. 

 

4.2.3 Inglês 

 Como mencionado anteriormente, foram selecionadas 30 receitas em espanhol 

para análise do uso de empréstimos e estrangeirismos, sendo 18 receitas originais da Austrália, 

Itália, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia e 12 de origem francesa. Nessas receitas foram 

levantadas 37 ocorrências de 25 termos distintos: 

  

                    

                 

                    Quadro 9 - Classificação dos empréstimos e estrangeirismo nas receitas em inglês 

2. Beurre blanc 2. Concassé 2. Macedonia 2. Parmentier(cubos 

de 2x2cm) 

3. Brunoise 3. Glasé  3.Roux una especia de 

masa para que liguen 

diferentes tipos de de 

salsa. 

4.Chiffonade 4. Paté   

5. Choux    

6. Coulis    

7.Dijon    

8.Fumet    

9.Mirepoix    

10. Papillote    

11. Parmentier    

12.Paysanne    

13. Quenelle    

14. Rondelle    

15.Tapenade    

16. Tome fraîche    

Estrangeirismos Empréstimo 

com alteração 

de grafia  

Empréstimo 

por decalque  

Estrangeirismo+ 

explicação do seu 

significado 

1.Baguette 1.Aioli  1. Melt the butter in a 

small pan until it turns 

a pale hazelnut colour 
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Fonte: elaboração própria 

 

Os termos bechamel, aioli, baton, concasse, creme fraiche, crouton e julienned são 

classificados como empréstimos devido ao fato de que sofreram adaptação de grafia. A forma 

original dos termos em francês, como verificado na enciclopédia Larousse Gastronomique, é 

respectivamente: aïoli, bâton, concasser, crème fraîche, croûton e julienne. 

 

– this is called a 

beurre noisette 

2.Batonnet 2. Baton  2.  Chinois (conical 

sieve/ strainer 

3.Bavarois 3. Concasse   

4.Bouquet garni 4. Creme 

fraiche 

  

5. Brioche 5. Crouton   

6. Brunoise 6.Julienned   

7. Chiffonade    

8. Confit    

9. Coulis    

10. Dijon    

11. Fondant    

12. Grand marnier    

13.Julienne    

14.Meringue    

15.Mirepoix    

16. Pâte à bombe    

17. Paysanne    

18. Quenelle    

19. Roux    

20. Sauté    
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando as teorias utilizadas para a elaboração deste trabalho e os dados que 

levantamos e analisamos é indiscutível a influência da culinária francesa na culinária de 

diversas outras partes do mundo, dado que a presença de termos franceses em receitas não se 

limita apenas a receitas de origem francesa, igualmente podemos verificar a presença de termos 

da culinária francesa em receitas de diversas origens. Podemos constatar também que os termos 

da culinária francesa são modificados de acordo com o contexto em que estão inseridos, por 

vezes um mesmo termo se apresenta na sua forma original e em um diferente contexto apresenta 

adaptações, evidenciando a afirmação de Cabré (1999) sobre o aspecto mutável dos termos que 

sofrem variação e todo tipo de transformação pelo uso. 

 

Vale ressaltar ainda que, através dos estudos terminológicos desenvolvidos, é possível 

não apenas uma compressão sobre os termos especializados, mas também uma observação das 

relações entre língua e cultura, que podem interferir, modificando ou adaptando a forma de uma 

terminologia no decorrer do tempo. 

 

Em relação a possíveis passos futuros, podemos citar a construção de um glossário de 

termos da culinária francesa que incluem os termos em sua forma original e as possíveis 

adaptações realizadas a partir da incorporação dos termos no léxico da língua portuguesa, 

espanhola e inglesa. Para esta pesquisa não foi possível a criação deste glossário, porém com 

os levantamentos preliminares realizados dos termos pode ser futuramente desenvolvida uma 

pesquisa neste sentido, com o intuito de criar um glossário de acordo com os princípios de 

elaboração necessários. 

 

Para concluir, empréstimos e estrangeiros podem ser observados de duas formas. Por 

um lado, o fato de incorporar palavras provenientes de outras línguas altera a estrutura da língua 

importadora e se pode considerar que a língua perde parte de sua identidade com a utilização 

de novas palavras estrangeiras, por outro lado, pode ser visto como uma ocorrência positiva, 

pois enriquece a língua no sentido de que expande o vocabulário com novos termos 

característicos de algumas culturas estrangeiras.  
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APÊNDICE I 

 

 

  DADOS RECEITAS EM PORTUGUÊS 

  

Título Receita :Filé de robalo com purê de cará, vinagrete de banana e bacon 

Categoria: Peixes  

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): brunoise, chinoy  

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): cortar a banana em brunoise; coar no passador 

chinoy com papel 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Receitas Band  

Local de publicação: https://receitas.band.uol.com.br/receita/file-de-robalo-com-pure-de-

cara-vinagrete-de-banana-e-bacon-band-receitas-id-12506 

Nome autor: Isabella Scherer 

Título Receita: Molho béarnaise original 

Categoria: Molhos 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): fouet 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Bata com um fouet até estar tudo bem misturado 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Tudo Receitas 

Local de publicação: https://www.tudoreceitas.com/receita-de-molho-bearnaise-original-

3019.html 

Nome autor: Sara Silva 

Título Receita: Salada Caesar 

Categoria: Saladas  

Origem receita: Incerta 

Termo(s) encontrado(s): fouet 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Bata com um fouet até estar tudo bem misturado 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Tudo Receitas 

Local de publicação: https://www.tudoreceitas.com/receita-de-molho-bearnaise-original-

3019.html 

Nome autor: Sara Silva 
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Título Receita: Molho béchamel 

Categoria: Molhos 

Origem receita: Francesa 

Termo(s) encontrado(s): fouet 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): utilize um batedor (fouet) 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Tudo Gostoso 

Local de publicação: https://www.tudogostoso.com.br/receita/42288-molho-

bechamel.html 

 Nome autor: TudoGostoso 

 

Título Receita: Costeleta de vitela com salada e molho de tomate confit 

Categoria: Carnes; Molhos 

Origem receita: Francesa 

Termo(s) encontrado(s): confit 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): coloque a fava e o tomate confit 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Receitas band 

 Local de publicação: https://receitas.band.uol.com.br/pesadelo-na-

cozinha/receita/costeleta-de-vitela-com-salada-e-molho-de-tomate-confit-17546 

Nome autor: Erick Jacquin 

 

Título Receita: Bife rolê recheado com ameixa 

Categoria: Carnes 

Origem receita: Francesa 

Termo(s) encontrado(s): roux 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): essa mistura de manteiga e farinha, chamada roux 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Panelinha 

Local de publicação: https://www.panelinha.com.br/receita/Bife-role-recheado-com-

ameixa 

 Nome autor: Panelinha 
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Título Receita: Croque monsieur 

Categoria: Sanduíches  

Origem receita: Francesa 

Termo(s) encontrado(s): brioche, dijon, bechamel, fouet 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 2 fatia(s) brioche; batendo com um fouet; 1 

colher(es) de sopa mostarda Dijon; modo de preparo do molho bechamel 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Receitas band 

Local de publicação: https://receitas.band.uol.com.br/masterchef/receita/croque-

monsieur-band-receitas-id-12482 

Nome autor: José Sergio 

 

Título Receita: Arroz birobiro 

Categoria: Arroz, Cereais 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): mise en place 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Prepare os ingredientes (mise en place) 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Cozinha técnica 

Local de publicação: https://www.cozinhatecnica.com/2021/04/arroz-biro-biro/ 

Nome autor: Cozinha técnica 

 

 

Título Receita: Risoto de feijoada 

Categoria: Acompanhamentos 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): chiffonade 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Couve cortada fina (em chiffonade) 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/risoto-de-feijoada/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 

 

Título Receita: Molho de mostarda e mel 

Categoria: Molhos 

Origem receita: Incerta 

Termo(s) encontrado(s): fouet,dijon 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Misture bem com uma espátula ou fouet; 1 colher de 

chá de mostarda tipo Dijon ou similar 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Cozinha técnica 

Local de publicação: https://www.cozinhatecnica.com/2021/02/molho-de-mostarda-e-

mel/#more-27358 
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Nome autor: Cozinha técnica 

 

Título Receita: Cocadinha branca 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: Brasil 

Termos encontrados: quenelles 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/cocadinha-branca/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 

 

Título Receita:  Caldo de galinha 

Categoria: Caldos e sopas 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): mirepoix 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): lave vegetais e corte cebola e salsão em pedaços 

médios (2 a 3 cm); corte a cebola em 4 pedaços; estes são os vegetais típicos do mirepoix 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Cozinha técnica 

Local de publicação: https://www.cozinhatecnica.com/2020/08/caldo-de-galinha/#more-

22324 

Nome autor: Cozinha técnica 

 

Título Receita: Carne de panela com purê de batata, legumes e farofa de bacon com 

castanha 

Categoria: Carnes 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): mirepoix 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): mirepoix (termo culinário francês para a 

combinação de cenouras, cebolas e salsão cortados em cubos) 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Receitas band 

Local de publicação: https://receitas.band.uol.com.br/receita/marmita-de-carne-de-panela-

com-pure-de-batata-legumes-e-farofa-de-bacon-com-castanha-band-receitas-id-12477 
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Nome autor: Band receitas 

 

Título Receita: Caldo de legumes caseiro 

Categoria: Sopas e caldos 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): bouquet garni, chinois 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 bouquet garni (amarrado com louro, alho-poró, 

tomilho, salsa, alecrim); Coe em uma peneira fina ou cônica (chinois) 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/caldo-de-legumes/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 

 

Título Receita: Salada Juliana com tahine 

Categoria: Saladas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): Dijon, julienne 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): maçãs em julienne (tiras finíssimas); 2 colheres 

(chá) de mostarda de Dijon 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Paladar Estadão 

Local de publicação: https://paladar.estadao.com.br/noticias/receita,salada-juliana-com-

tahine,70003461263 

Nome autor: Patrícia Ferraz 

 

Título Receita: Contra filé ao molho de vinho tinto 

Categoria: Carnes  

Origem receita: França 

Termos encontrados: aligot 

Data de acesso: 25/08/2021 

Publicado por: Tudo receitas 

Local de publicação: https://www.tudoreceitas.com/receita-de-contra-file-ao-molho-de-

vinho-tinto-7455.html 

Nome autor: Stelamaia 
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Título Receita: Tilápia recheada 

Categoria: Peixes  

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): brunoise 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 Cebola brunoise 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/br/receitas/8324991-tilapia-recheada 

Nome autor: Braulio Costa 

 

Título Receita: Frango com mostarda ancienne 

Categoria: Aves e frangos  

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): ancienne 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 2 colheres de sopa de mostarda à l'ancienne 

Data de acesso: 06/08/2021 

Publicado por: Tudo receitas 

Local de publicação: https://www.tudoreceitas.com/receita-de-frango-com-mostarda-

ancienne-2947.html 

Nome autor: Lucas Lima 

 

Título Receita: Cozido diferente 

Categoria: Carnes 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): bouquet garni 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 bouquet garni (= amarrado de salsão, alho-poró e 

ervas de sua preferência) 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/cozido-diferente/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 

 

Título Receita: Pudim de leite ninho com coulis de morango 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): coulis 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): deixará seu coulis mais brilhoso; misture tudo com 

um fouet 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/pudim-de-leite-ninho-com-

cullis-de-morango/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 
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Título Receita: Picanha Recheada 

Categoria: Carnes 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): noisette 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 200 g de cenoura noisette (boleadas) 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/picanha-recheada-2/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 

 

Título Receita: Filet à moutarde 

Categoria: Carnes 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): Dijon, ancienne 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 colher (sopa) de mostarda Dijon; 1 colher (sopa) 

de mostarda à l’ancienne 

Data de acesso: 09/08/2021 

Publicado por: Mesa completa 

Local de publicação: https://www.mesacompleta.com.br/filet-a-la-moutarde/ 

Nome autor: Solange Souza 

 

Título Receita: Terrine de salmão 

Categoria: Peixes  

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): fumê 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Para o fumê (caldo/molho) de peixe 

Data de acesso: 09/08/2021 

Publicado por: Band receitas 

Local de publicação: https://receitas.band.uol.com.br/masterchef/receita/terrine-de-

salmao-band-receitas-id-4928 

Nome autor: Paulo Henrique 

 

Título Receita: Ragu de filé mignon e nhoque de mandioquinha 

Categoria: Carnes; Massas 

Origem receita: Itália 

Termo(s) encontrado(s): ragu 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Modo de preparo do ragu 

Data de acesso: 09/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação:https://gq.globo.com/Prazeres/Gastronomia/noticia/2017/08/receita-

ragu-de-file-mignon-e-nhoque-de-mandioquinha-ideal-para-o-frio.html 

Nome autor: Felipe Blumen 
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Título Receita: Pintado ao molho com mexido de feijões 

Categoria: Peixes  

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): brunoise 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 7 colheres (sopa) de cebola brunoise; 7 colheres 

(chá) de gengibre brunoise; pique a brunoise 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/pintado-ao-molho-com-

mexido-de-feijoes/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 

Título Receita: Costela recheada 

Categoria: Carnes 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): sauté 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): sirva com cenoura sauté 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/costela-recheada-0001/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 

 

Título Receita: Salmão em papillote assado com manteiga de alho e endro 

Categoria: Peixes  

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): papillote 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Sirva o salmão em papillote assado 

Data de acesso: 25/08/2021 

Publicado por: Tudo receitas 

Local de publicação: https://www.tudoreceitas.com/receita-de-salmao-em-papillote-

assado-com-manteiga-de-alho-e-endro-218.html 

Nome autor: Nélia Oliveira 

 

Título Receita: Salmão com salada napa valley 

Categoria: Peixes; Saladas 

Origem receita: Incerta 

Termo(s) encontrado(s): court bouillon, bouquet garni, chinois 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Court bouillon caldo de peixe; 1 bouquet garni 

(amarrado de ervas); Coe através do chinois (coador muito fino) 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/salmao-com-salada-napa-

valley/ 

Nome autor: Laka Brandão 



59 
 

Título Receita: Surubim a escabeche 

Categoria: Peixes e frutos do mar 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): juliana 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 100 g de pimentão em juliana;100 g de cebola em 

juliana 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/surubim-a-escabeche/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 

 

 

Título Receita: Galinha caipira com polenta 

Categoria: Aves e frangos 

Origem receita: Brasil 

Termo(s) encontrado(s): fouet, roux 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): batedor de arame (fouet); junte o creme de leite e o 

roux e misture; 

Data de acesso: 10/08/2021 

Publicado por: Globo 

Local de publicação: https://anamariabraga.globo.com/receita/galinha-caipira-com-

polenta/ 

Nome autor: Equipe Gold 360 
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APÊNDICE II 

 

                   DADOS RECEITAS EM ESPANHOL 

 

Título Receita: Tartar de salmon com aguacate 

Categoria: Peixes  

Origem receita: Espanha 

Termo(s) encontrado(s): brunoise 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): cebollino y una cebolleta cortada en brunoise 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Recetas Gratis 

Local de publicação: https://www.recetasgratis.net/receta-de-tartar-de-salmon-con-aguacate-

paso-a-paso-63081.html 

Nome autor: Edytor 

Título Receita: Hojaldre de verduras y queso 

Categoria: Massas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): mirepoix 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): añadimos los pimientos y la cebolla cortados en 

mirepoix 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Recetas Gratis 

Local de publicação: https://www.recetasgratis.net/receta-de-hojaldre-de-verduras-y-queso-

62526.html 

Nome autor: Josemipilpil 

 

Título Receita: Ensalada Juliana 

Categoria: Saladas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): juliana 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Lavamos bien la lechuga y la cortamos muy menudita, 

en juliana 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Divina Cocina 

Local de publicação: https://www.divinacocina.es/ensalada-juliana/ 

Nome autor: Divina Cocina 
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Título Receita: Arroz salteado com vegetales 

Categoria: Arroz, Cereais 

Origem receita: Equador 

Termos encontrados: macedonia, juliana, chiffonade 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 40 gr pimiento verde en juliana; 70 gr Zanahoria 

blanqueadas y en macedônia; 5 gr cebollín en chiffonade 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/14083499-arroz-salteado-con-vegetales 

Nome autor: Javier Alarcon 

 

Título Receita: Cazuela de Mariscos com arroz y verduras 

Categoria: Frutos do mar; Arroz e Cereais 

Língua: Espanhol 

Origem receita: Argentina 

Termo(s) encontrado(s): mise en place, brunoise 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Lo primero es armar la mise en place con todos los 

ingredientes; todo cortado en brunoise 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Recetas Gratis 

Local de publicação: https://www.recetasgratis.net/receta-de-cazuela-de-mariscos-con-arroz-

y-verduras-58926.html 

Nome autor: Oski Molteni 

 

Título Receita: Garbanzos com bacalao de la abuela 

Categoria: Peixes 

Origem receita: Espanha 

Termo(s) encontrado(s): roux 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Cuando esté el roux bien integrado 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Recetas Gratis 

Local de publicação: https://www.recetasgratis.net/receta-de-garbanzos-con-bacalao-de-la-

abuela-75088.html 

Nome autor: Hector Carmona 
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Título Receita: Pollo al conac 

Categoria: Aves e Frangos 

Origem receita: Espanha 

Termo(s) encontrado(s): paysanne 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 2 zanahorias en paysanne no muy gruesas 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/9394508-pollo-al-conac 

Nome autor: Afonso Arias 

 

Título Receita: Pastel de puerros fácil y rápido 

Categoria: Bolos 

Origem receita: Colômbia 

Termo(s) encontrado(s): quenelle 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): degustar con una quenelle de queso crema 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Recetas Gratis 

Local de publicação:   https://www.recetasgratis.net/receta-de-pastel-de-puerros-facil-y-

rapido-51972.html 

Nome autor: María Angélica Manrique 

 

Título Receita: Paella de pollo y gambas 

Categoria: Aves e frangos 

Origem receita: Espanha 

Termo(s) encontrado(s): fumet, mirepoix 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): pelamos y cortamos la cebolla en mirepoix, 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Recetas Gratis 

Local de publicação: https://www.recetasgratis.net/receta-de-paella-de-pollo-y-gambas-

60228.html 

Nome autor: Olga Gallego 
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Título Receita: Pavo deshuesado y relleno con gravy 

Categoria: Aves 

Origem receita: México 

Termo(s) encontrado(s): batonnet 

Data de acesso: 12/08/2021 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 6 piezas Zanahoria en batonnet 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/481501-pavo-deshuesado-y-relleno-con-

gravy 

Nome autor: José Cuevas 

 

 

Título Receita: Papas fritas com hamburguesa caseras 

Categoria: Hambúrgueres; Acompanhamento 

Origem receita: Uruguai 

Termo(s) encontrado(s): baton 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Papas baton a gusto 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/7693956-papas-fritas-con-hamburguesa-

caseras 

Nome autor: Victor 

 

Título Receita: Magdalenas clásicas francesas  

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): glasé 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Azúcar glasé 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Bom Viveur 

Local de publicação: https://www.bonviveur.es/recetas/magdalenas-clasicas-francesas-

madeleines 

Nome autor: Mónica Prego 
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Título Receita: Magret de Pato al oporto 

Categoria: Aves e frangos 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): noisette 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Formar bolitas (con la cuchara de papas noisette) de 

zucchini, zanahorias y calabaza. 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Recetas Gratis 

Local de publicação: https://www.recetasgratis.net/receta-de-magret-de-pato-al-oporto-

6490.html 

Nome autor:Recetas Gratis 

 

Título Receita: Salmon al papillote al horno con verduras 

Categoria: Peixes  

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): papillote 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Preparamos los ingredientes y los colocamos en el 

«papillote» 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Que viva la cocina 

Local de publicação: https://www.cocinacaserayfacil.net/salmon-al-papillote-al-horno/ 

Nome autor: Gorka Barredo 

 

 

Título Receita: Velouté 

Categoria: Molhos 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): roux 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): preparar lo que se conoce como roux, una especia de 

masa para que liguen diferentes tipos de de salsa 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Bekia Cocina 

Local de publicação: https://www.bekiacocina.com/recetas/receta-veloute/ 

Nome autor: Tamara García Copado 
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Título Receita: Gougères 

Categoria: Massas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): choux 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Prepara la pasta choux 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Bekia Cocina 

Local de publicação: https://www.bekiacocina.com/recetas/gougeres/ 

Nome autor: Lucía Mejuto de Villar 

 

Título Receita: Profiteroles 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): paté 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): rellenos de queso de untar o paté 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por:  Bekia cocina 

Local de publicação: https://www.bekiacocina.com/recetas/profiteroles/ 

Nome autor: Fran Gómez 

 

Título Receita: Merluza al beurre blanc 

Categoria: Peixes  

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): beurre blanc 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Para comenzar a preparar la beurre blanc hay que pelar 

las cebollas y cortarlas en trocitos muy pequeños. 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Bekia Cocina 

Local de publicação: https://www.bekiacocina.com/recetas/merluza-beurre-blanc/ 

Nome autor: Lidia Antúnez Martín 
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Título Receita: Crudité 

Categoria: Entrada 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): tapenade 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): tapenade de aceitunas 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Bekia Cocina 

Local de publicação: https://www.bekiacocina.com/recetas/crudite/ 

Nome autor: Lucía Mejuto de Villar 

 

Título Receita: Ensalada Niçoise 

Categoria: Saladas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): Dijon, juliana 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Mostaza de Dijon; Cortamos en juliana la cebolla 

morada. 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Bon Viveur 

Local de publicação: https://www.bonviveur.es/recetas/ensalada-nicoise 

Nome autor: María Ángeles Fernández 

 

Título Receita:  Papas Fritas perfectas 

Categoria: Acompanhamentos 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): bastón 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Pelamos y cortamos las patatas en forma de bastón 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Bom Viveur 

Local de publicação: https://www.bonviveur.es/recetas/patatas-fritas 

Nome autor: Mónica Prego 
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Título Receita: Pollo al ajo con papas noisette 

Categoria: Aves e Frangos 

Origem receita: Espanha 

Termo(s) encontrado(s): noisette 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Para hacer las papas noisette 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/15210664-pollo-al-ajo-con-papas-

noisette-de-bigote-cocina 

Nome autor: Jorge Merlo 

 

 

Título Receita: Crepes de salmon 

Categoria: Massas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): bechamel 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): salsa bechamel con champiñones 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Cook pad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/14336599-crepes-de-salmon 

Nome autor: Claudia Isabel 

 

Título Receita: Omelette de vegetales 

Categoria: Acompanhamentos 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): brunoise 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Cortar tomate y palta en brunoise 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/15104272-omelette-de-vegetales 

Nome autor: Nadia Soto  
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Título Receita: Ratatouille 

Categoria: Acompanhamentos 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): parmentier, rondelle 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): berenjena en cuarto rondelle; Corta el pimentón, los 

tomates y la cebolla en parmentier (cubos de 2x2cm) 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/15325091-ratatouille 

Nome autor: Mario Nuñez 

 

 

Título Receita: Hojaldre de verduras y queso 

Categoria: Massas 

Origem receita: Incerta  

Termo(s) encontrado(s): mirepoix 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): añadimos los pimientos y la cebolla cortados en 

mirepoix 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Recetas Gratis 

Local de publicação: https://www.recetasgratis.net/receta-de-hojaldre-de-verduras-y-queso-

62526.html 

Nome autor: Josemipilpil 

 

 

Título Receita: Salpicon de cuarentena 

Categoria: Aves e frangos 

Origem receita: Chile 

Termo(s) encontrado(s): brunoise,concasse 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 6 tomates pomodoro picados concassé; 1/2 pimiento 

verde picado en brunoise 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/11880743-salpicon-de-cuarentena 

Nome autor: Patricia Quiroga Newbery  
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Título Receita: Guiso de lentejas y arroz 

Categoria: Arroz e Cereais 

Origem receita: Argentina 

Termo(s) encontrado(s): rondelle 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 zanahoria cortada en rondelle 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/14793852-guiso-de-lentejas-y-arroz 

Nome autor: Maria Cielo 

 

 

Título Receita: Ensalada Apio – Manzana verde y pina 

Categoria: Saladas 

Origem receita: Chile 

Termo(s) encontrado(s): parmentier 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): de preferencia corte parmentier 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: CookPad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/15125229-ensalada-apio-manzana-verde-

y-pina 

Nome autor: Nadia Soto 

 

Título Receita: Mousse de chocolate amargo y chile ancho com coulis de fresa 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: Colômbia 

Termo(s) encontrado(s): coulis 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Para el coulis, añadimos todos los ingredientes 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cook Pad 

Local de publicação: https://cookpad.com/cl/recetas/15243590-mousse-de-chocolate-amargo-

y-chile-ancho-con-coulis-de-fresa 

Nome autor: Sebastian Núñez 
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APÊNDICE III 

   

             DADOS RECEITAS EM INGLÊS 

 

Título Receita: Chocolate peanut bar at home 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: Grã- Bretanha 

Termo(s) encontrado(s): patê a bombe 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Turn mixer up to full speed and mix until thick and 

glossy to form a pâte à bombe 

Data de acesso: 11/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/recipes-took-crack-masterchef-

Austrálias-top-24/daee8cdd-a75a-489d-abde-47fbc31bfeff?r=recipes/group/sn6ldpbr 

Nome autor: Shannon Bennett 

Título Receita: Pan-roasted pears with kyobancha cream and salted walnuts 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: Austrália 

Termo(s) encontrado(s): quenelle 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Place pear halves in a bowl, add a quenelle 

Data de acesso: 11/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/pan-roasted-pears-kyobancha-

cream-salted-walnuts/f6639966-c86c-4b8f-8610-4b1c8a206bb3?current_section=recipes 

Nome autor: Deliciousteam 

 

Título Receita: Sausage and spinach braised lentils with wild garlic aioli 

Categoria: Acompanhamentos 

Origem receita: Inglaterra 

Termo(s) encontrado(s): aioli, Dijon 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): For aioli, whisk egg yolk; 1 1/2 tsp Dijon mustard 

Data de acesso: 11/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/sausage-spinach-braised-lentils-

wild-garlic-aioli-recipe/e5gws2g3  

Nome autor: Deliciousteam 
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Título Receita: Rotisserie Chicken gnoccchi soup 

Categoria: Sopas e caldos 

Origem receita:  Itália 

Termo(s) encontrado(s): mirepoix, roux 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): with a flavorful base of aromatics sautéed in butter and 

olive oil; in this case, a modified mirepoix; Make a roux by stirring in flour 

Data de acesso: 11/08/2021 

Publicado por: Striped Spatula 

Local de publicação: https://stripedspatula.com/chicken-gnocchi-soup/ 

Nome autor: Amanda Biddle 

 

Título Receita: Chocolate and passion fruit bavarois 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: Francesa 

Termo(s) encontrado(s): bavarois 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): For the chocolate bavarois 

Data de acesso: 11/08/2021 

Publicado por: Great British Chefs 

Local de publicação: https://www.greatbritishchefs.com/recipes/chocolate-bavarois-recipe 

Nome autor: Rukmini Iyer 

 

 

Título Receita: Basque cheesecake 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: Espanha 

Termo(s) encontrado(s): chinois 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Pass through a fine chinois (conical sieve/ strainer) 

Data de acesso: 11/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/basque-cheesecake-

recipe/f2am2iq8 

Nome autor: Deliciousteam 
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Título Receita: Sweet and Sour Tilapia 

Categoria: Peixes  

Origem receita: Filipinas 

Termo(s) encontrado(s): julienne 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 carrot julienne cut 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cook Pad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/14964285-sweet-and-sour-tilapia 

Nome autor: Shey Cadavero 

 

Título Receita: Sweet Potato Chips 

Categoria: Acompanhamentos 

Origem receita: Filipinas 

Termo(s) encontrado(s): batonnet, julienned 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 450 Grams Sweet Potatoes, Julienned/Batonnet cut 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por:  Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/14803462-kamote-chips-sweet-potato-

chips 

Nome autor: Reyyourchef 

 

Título Receita: Three Ingredient Sandwich 

Categoria: Sanduíches 

Origem receita: Estados Unidos 

Termo(s) encontrado(s): brioche 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 2 slices brioche bread 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cook Pad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/15256184-three-ingredient-sandwich 

Nome autor: Kit 
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Título Receita: Beet and carrot salad 

Categoria: Saladas 

Origem receita: Estados Unidos 

Termo(s) encontrado(s): chiffonade, baton 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 4 mint leaves chiffonade; 2 radishes baton cut 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/552507-beet-carrot-salad 

Nome autor: ChefDoogles 

 

Título Receita: Braised Wagyu Beef, Shallot, Tomato, and Basil Skillet 

Categoria: Carnes  

Origem receita: Austrália 

Termo(s) encontrado(s): chiffonade 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 2 OZ Fresh Basil Leaves (chiffonade) 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/15238582-braised-wagyu-beef-shallot-

tomato-and-basil-skillet 

Nome autor: Double8CattleCompany 

 

 

Título Receita: Minestrone 

Categoria: Sopas e caldos 

Origem receita: Itália 

Termo(s) encontrado(s): paysanne 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 30 g Carrots, cut into paysanne 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/4015237-minestrone 

Nome autor: Chef KLP 
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Título Receita: French onion soup 

Categoria: Sopas e caldos 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): bouquet garni 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): bouquet garni:0.25 tsp. thyme, 1 bay leaf, 6 parsley 

sprigs, 2 unpeeled garlic cloves, 2 whole cloves 

Data de acesso: 30/09/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/13093216-french-onion-soup-wsome-

pics 

Nome autor: Paul Rybak 

 

Título Receita: Chocolate and chestnut fondants 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: Austrália 

Termo(s) encontrado(s): fondants 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Bake for 10–12 minutes until the fondants are risen and 

firm 

Data de acesso: 11/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/chocolate-chestnut-

fondants/a9fdedca-1593-479e-a18f-cff7e456a718 

Nome autor: Deliciousteam 

 

Título Receita: Baguette with tuna & avocado tartare 

Categoria: Acompanhamentos  

Língua: Inglês 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): baguette 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 French sourdough baguette 

Data de acesso: 30/09/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/14657709-brads-baguette-with-tuna-

avocado-tartare 

Nome autor: wingmaster835 
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Título Receita: Maple macarons with marbled maple filling 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): meringue 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Make a well in the centre and fold through vanilla paste, 

remaining eggwhite and one-third meringue to loosen 

Data de acesso: 30/09/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/maple-macarons-marbled-maple-

filling/179a94d8-e290-4ae1-9d57-63cd2b8dbb40 

Nome autor: Deliciousteam 

 

Título Receita: French Cruller Donuts 

Categoria: Doces e Sobremesas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): choux 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Pipe the choux pastry into circular shapes 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Baker Bettie 

Local de publicação: https://bakerbettie.com/french-cruller-donuts/ 

Nome autor: Kristin “Baker Bettie” Hoffman 

 

 

Título Receita: Lamb belly brioche sliders 

Categoria: Sanduíches 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): aioli, brioche 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Aioli, to serve; Split brioche buns 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/lamb-belly-brioche-

sliders/c4858c08-fe8e-415e-8b25-6e6b5f7b850b 

Nome autor: Deliciousteam 
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Título Receita: Summer pudding French toast 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): grand marnier 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 tablespoon Grand Marnier 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/summer-pudding-french-

toast/4546f016-3c1c-4bb1-bfc5-e88a53a20105? 

Nome autor: Deliciousteam 

 

Título Receita: French duck confit with French dressing 

Categoria: Aves e frangos 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): Dijon 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 tablespoon Dijon mustard 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/french-duck-confit-french-

dressing/f48804d3-7d10-48fc-91e6-5ff949b076eb? 

Nome autor:Deliciousteam 

 

Título Receita: Tartiflette  

Categoria: Prato único 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): creme fraiche 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1/4 cup (60g) creme fraiche or sour cream 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/tartiflette-french-style-cheese-

potato-bake/c7b7012d-556c-4dc5-856a-757af2f23715? 

Nome autor: Valli Little 
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Título Receita: Brioche french toast with caramelised peaches 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): brioche 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 4 thick slices brioche 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/brioche-french-toast-roasted-

peaches-yoghurt-mint/81c23b0b-cda2-45a9-ae5e-1461117de22f 

Nome autor: ALLA WOLF-TASKER 

Título Receita: Gratinée des halles  

Categoria: Sopas e caldos 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): baguette, croutons 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): To make the croutons; 1 baguette 

Data de acesso: 16/08/2021 

Publicado por: Great British Chefs 

Local de publicação: https://www.greatbritishchefs.com/recipes/gratinee-des-halles-french-

onion-soup-recipe 

Nome autor: Martin Wishart 

 

Título Receita: Cherry Clafoutis 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: França 

Termo(s) encontrado(s): beurre noisette 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): melt the butter in a small pan until it turns a pale 

hazelnut colour – this is called a beurre noisette  

Data de acesso: 11/08/2021 

Publicado por: Delicious 

Local de publicação: https://www.delicious.com.au/recipes/raymond-blancs-cherry-

clafoutis/YlcdAfLg 

Nome autor: Raymond Blanc 
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Título Receita: Turkey Meatloaf 

Categoria: Aves e frangos 

Origem receita: Estados unidos  

Termo(s) encontrado(s): mirepoix 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): When mirepoix is finished add to the seasoned turkey 

meat and stir well 

Data de acesso: 30/09/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/15064921-best-damn-turkey-meatloaf 

Nome autor: Neal Lagatta 

 

 

Título Receita: Roasted Sweet Potato & Carrot Soup with Marble Rye Croutons 

Categoria: Sopas e caldos 

Origem receita: Estados unidos  

Termo(s) encontrado(s): croutons 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Serve soup with croutons & vegan parmesan 

Data de acesso: 30/09/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/14607016-roasted-sweet-potato-carrot-

soup-with-marble-rye-croutons 

Nome autor: Angela McWilliams 

 

Título Receita: Vanilla Panna Cotta & Berry Coulis 

Categoria: Doces e sobremesas 

Origem receita: Itália  

Termo(s) encontrado(s): coulis 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): you can get started on the berry coulis 

Data de acesso: 30/09/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/2020870-vanilla-panna-cotta-berry-

coulis 

Nome autor: The 20 Something Cook 
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Título Receita: Potato Gratin With Chicken Strips 

Categoria: Acompamentos 

Origem receita: Incerta 

Termo(s) encontrado(s): sauté 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Sauté the chicken meat pieces well with garlic 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/14015647-potato-gratin-with-chicken-

strips 

Nome autor: االميرات أم مع روتينات و طبخ  Maman Des Princesses 

 

Título Receita: Indonesian stir fry mihun with sardines 

Categoria: Peixes  

Origem receita: Indonésia 

Termo(s) encontrado(s): concasse 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): 1 tomato concasse cut 1/4 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/9513682-indonesian-stir-fry-mihun-

with-sardines 

Nome autor: Yiesabell 

 

Título Receita: Lamb Stew 

Categoria: Carnes  

Origem receita: Austrália 

Termo(s) encontrado(s): brunoise, sauté 

Trecho(s) que contém o(s) termo(s): Onion brunoise; Celery brunoise; Carrot brunoise; 

Sauté onions, celery, carrots 

Data de acesso: 12/08/2021 

Publicado por: Cookpad 

Local de publicação: https://cookpad.com/us/recipes/11776539-lamb-stew 

Nome autor: Tapioca 

 

 


