
UNIÃO DOS ESLOVENOS DO BRASIL 
ZVEZA SLOVENCEV BRAZILIJE 

JUBILEU DE 25 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DA ESLOVÉNIA 

II CARDÁPIO II 

ENTRADAS 
• Pastéis mistos (mini pastéis caseiros de carne, 

queijo, palmito e camarão) 
• Canapés Variados 

SALADAS 
• Mix de folhas verdes (alface, agr ião, rúcula) 

• Salada americana (alface americana, lascas de parmesão, 
tomate cereja e mussarela de búfala regada ao 

molho de azeite, ervas e l imão) 

CARNES 

• Kronjska Klobasa 
• Goveji Golaz 

• Fricassé de frango cremoso 
• Salmão grelhado ao molho de limão siciliano 

ARROZ 
• Arroz Branco 

MASSAS 
• Tortelone de queijo branco com damasco c/molho branco 

• Idrijski Zlikrofi 

ACOMPANHAMENTOS 

• Legumes na manteiga 
• Batata rústica ao alecrrm 

• Couscus marroquino c/frutas secas 
• Kislo Zeije 

SOBREMESAS 

• 2 opções- Pudim de Leite condensado 
• Skutni Strukiji 

• Mesa de frutas da época ^ 

BEBIDAS 
Será cobrado o consumido à parte 

C A F É 
• Mesa de café 

Kranjska Klobasa - é um dos produtos mais 
emblemáticos da gastronomia eslovena, sua 
produção e comercial ização remontam ao 
século XVIII. Trata-se de uma linguiça suína 
defumada, semisseca, que idealmente é 
consumida com Kislo ZeIje (chucrute). 
Possui certificação da União Europeia como 
produto de origem. Ressalve-se que as que 
serão servidas no almoço foram 
produzidas artesanalmente no Brasil, mas 
seguindo o rigor da receita e processo 
originais de produção. 

Idrijski Zlikrofi - originário da Idria no 
século XIX, é declarado como Produto de 
Especialidade Tradicional Garantida (TSG) 
pela União Europeia. Trata-se de um 
pequeno pastel, moldado no formato de 
bibico, recheado com massa de batatas 
refogadas com pequenos pedaços de 
toucinho defumado. É servido ao molho de 
cogumelo puxado na manteiga. 

Skutni strukij i - criado na região de Graz 
(hoje Áustria) no século XVI, tornou-se mais 
comum e mais consumido no século XX. 
Preparado a partir de uma massa fina de 
farinha de trigo e ovos, enrolada em 
recheio de ricota, raspa de casca de limão e 
açúcar, depois cozida em água. É servida 
cortada em fatias transversais com 
cobertura de manteiga, mel, farinha de 
rosca e canela. 

Goveji Golaz - criado por pastores 
Húngaros, sua origem remonta ao século IX, 
é um prato elaborado or g nalmenie C Q -
pequenos cubos de carne cozida lentamente 
e por horas ao molho de paprika, cebola e 
diversos condimentos. É comumente servido 
em festas Eslovenas, com diferentes 
acompanhamentos, tais como: batatas, 
massas, bolinhos a base de diversos tipos de 
farinhas, pão e outros. 

Kislo ZeIje - tem sua origem na Ásia, é 
consumido até hoje em diversos países da 
Europa, seja como acompanhamento de 
pratos, seja como ingrediente para preparo 
de outros. É obtido pela fermentação 
natural do repolho com sal e especiarias. 
Muitos benefícios à saúde são atribuídos a 
esse alimento. 
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