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São utensílios que não podem faltar na cozinha e que vão te

ajudar com quase todas as necessidades, seja na hora de

preparar uma refeição para a família, um simples lanche,

receitas mais elaboradas ou um rápido suco.

 

Mesmo não trabalhando numa cozinha profissional, devemos

saber para que serve cada utensílio presente na nossa cozinha.

Com esse conhecimento, podemos identificar quando utilizá-los

e como fazer isso da maneira correta.

 

Nesse E-Book, você aprenderá para que serve cada objeto e

esclarecerá todas as dúvidas!



CAPITULO 01

EQUIPAMENTO
PARA PREPARAÇÃO

DE ALIMENTOS
Utensilhos Indispensaveis na Hora do Preparo Alimentar!!



Existem muitos tipos diferentes de facas que você pode

comprar. Mas, na realidade, você realmente só precisa de uma

ou duas. A faca de um chef é sem dúvida a mais versátil das

facas. Você poderá usá-la para a maior parte de suas

necessidades básicas de corte. Certifique-se de comprar a faca

de um chef de aço inoxidável para garantir que ela não

enferruja facilmente.

 

E como você pode usar a faca de um chef para todas as suas

necessidades de corte (e usá-la sempre que cozinhar), uma

compra de alta qualidade o atenderá nos próximos anos.

Faca do Chef ou Faca Multiuso



Com cerca de 15 a 30 cm de lâmina e com a ponta ligeiramente

curvada, esta faca é a mais utilizada nas cozinhas. Serve tanto

para picar, filetar e cortar legumes, verduras e carnes (tanto

cruas quanto cozidas). Dividimos essa faca em regiões, para

facilitar a compreensão de sua função:

 

1. A parte do meio de faca é usada para cortar materiais duros e

macios. A forma ligeiramente convexa da faca é ideal para

cortar folhosos e temperos

 

2. Com a frente da faca, você corta alimentos que necessitam

de um corte fino.

 

3. A resistência da parte de trás da cabeça da faca pode

quebrar pequenos ossos ou abrir as conchas de crustáceos.

 

4. Com a parte de trás da lâmina da faca, você pode cortar os

alimentos mais duros ou congelados, por exemplo.

 

5. Esta parte larga da lâmina serve para achatar alimentos

como alho e nozes. Você também pode utilizá-la também como

espátula para manipular e movimentar ingredientes cortados.
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Com uma lâmina de até 17cm, estreita e de ponta bem fina, é

uma faca utilizada para alcançar lugares difíceis. Seu formato

longo e ligeiramente curvo facilita a passagem rente ao osso.

As serrilhas auxiliam no corte, não só de pães como o nome

sugere, mas de bolo, vegetais com cascas mais duras ou muito

lisas. A ponta serrilhada de uma faca de pão permitirá que você

a atravesse, enquanto uma faca chata esmagaria o pão.

Atenção!! Nunca deve ser utilizada no corte de carnes.

Possui uma lâmina de 5 a 10 cm, rígida e corte liso. É ideal para

cortar pequenos legumes, vegetais e fazer outras coisas em que

as outras facas se provam ser muito grande. Apesar do

tamanho, é a segunda mais utilizada.

Faca de Desossar

Faca de cortar Pão

Faca de Legumes ou de Ofício



Com 12 a 26 cm de lâmina retangular é praticamente o

machado da cozinha. Usada principalmente para cortar

grandes pedaços de carne com ossos e/ou congelados. Serve

também para abrir carcaças e alimentos resistentes.

Cutelo



Superfície utilizada para cortar ou realizar outros tipos de

preparos. Para cada tipo de alimento existe uma tábua

específica, o que evita que um alimento contamine o outro.

 

Evite tábuas de madeira. Elas acumulam
microorganismos mais facilmente.
 

• Para legumes, verduras e frutas: Tábua Verde;

• Para peixes e frutos do mar, Tábua Azul;

• Para carnes, Tábua Vermelha;

• Para frango, Tábua Amarela;

• Para laticínios e outros Tábua Branca.

 

Tudo bem se na sua casa você utilizar somente uma tábua. Mas

fique sempre atento na hora de higienizar. Lave sempre com

água sanitária quando for cortar um alimento diferente do que

estava na tábua.

Tábua de Corte



São incrivelmente versáteis e

podem facilitar muito a sua

preparação de alimentos. Use-os

para cortar tiras de carne ou cortar

rapidamente frutas secas ou

vegetais

Tesouras de Cozinha

Fatiador de frutas e legumes que

permite fazer cortes exatos com

diferentes espessuras. As fatias ficam

mais uniformes e arrumadas, o que

traz mais beleza ao seu prato.

Todas as facas tornam-se cegas com o tempo, e o afiador

certamente colocará um pouco de nitidez nelas. Isso é

importante se você não tiver dinheiro suficiente para

realmente comprar uma boa faca ou um conjunto de facas, pois

as facas mais baratas tendem a desafinar mais rapidamente.

Mandolin ou mandoline

Afiador de Facas



Utensílio utilizado para ralar alimentos

variados, que vão desde o queijo ao

chocolate. Apesar de existirem raladores

mais específicos, o mais comum encontrado

é o multiúso. Este apresenta quatro faces

com diferentes características cortantes.

Podem ser de colheres ou de xícaras.

Auxiliam a quantificar o alimento. Isso

facilita bastante na hora de separas os

ingredientes para preparar um bolo,

por exemplo

Utilizado para escorrer a água

naturalmente, temos três essenciais: o

de macarrão, o de arroz e o de louças.

Como próprio nome já explica,

descasca qualquer legume sem esforço

nenhum e rapidamente retira cascas

finas e uniformes. Importantes, pois

evitam o desperdício de alimento. 

Ralador

Jogo de medidores

Escorredores

Descascador de legumes



Aquela peça de cabo comprido com

uma grande superfície redonda na

ponta. Geralmente é de metal, mas há

modelos em náilon e plástico também.

Serve para separar um alimento do

líquido onde ele foi cozido; e também

para tirar a espuma que se forma ao

fritar ou cozinhar algo. Seu cabo

alongado mantém uma distância mais

segura da panela, evitando que os

respingos de óleo queimem a pele.

Enquanto cortar o alho é bem direto,

usar uma espremedor de alho pode

picar finamente o alho para extrair

todo o seu sabor. Isso também reduz o

risco de morder inesperadamente um

grande pedaço de alho na sua comida!

Podem ser daquelas mais simples de

nylon, como também pode ser utilizado

o Chinoir (se pronuncia chinoá) peneira

profissional, rígida e feita de inox,

serve para extrair líquidos de preparos

como frutas ou legumes cozidos

Espremedor de Alho

Escumadeiras

Peneiras



Peça com duas partes que funciona mais ou

menos como uma pinça. Existem vários tipos e

modelos, mas todos servem basicamente para a

mesma coisa: alcançar, agarrar e servir

alimentos. Os de macarrão, por exemplo, têm

dentes que evitam que o espaguete escorregue e

volte para a travessa. Os de salada garantem que

todas as folhas, mesmo as menores sejam

alcançadas.

Você precisará de uma para mexer sua

comida. Recomendamos uma colher de pau

tradicional, pois é menos provável que ele entorte

ou derreta em calor direto. No entanto, se ela

estiver muito áspera, ou for bastante antiga, eles

podem se partir ou tirar lascas.

Ela é ótima para remover alimentos de

frigideiras. As fendas na espátula permitirão que

o excesso de gordura caia durante a remoção.

Conchas

Colher de Mistura

Espatula



Utensílio usado para bater claras em neve e

misturar cremes. Deixa as misturas mais

aeradas e homogêneas.

Se você planeja fazer alguma coisa com

pastelaria, isso é essencial para nivelar

uniformemente sua massa.

Ajudam a evitar queimaduras desagradáveis

  ao remover coisas do forno

Esses pedaços quadrados de tecido facilitam

a remoção de panelas quentes do fogão e

protegem as mãos durante o processo. Além

disso, você pode colocar panelas nelas para

evitar que a superfície quente danifique suas

bancadas.

Rolo de Massa

Luva de Forno

Suportes para panelas

Fouet ou batedor de arame



São ótimas para retirar coisas

da água ou virar carne grossa

em uma frigideira, como filetes

de salmão. Usar um pegador

significa reduzir o risco de

danificar a carne, como você

faria ao tentar deslizar uma

espátula por baixo dela. Os

melhores para comprar são

aqueles com pontas de silicone

que são resistentes ao calor e

não danificam suas

panelas. Eles também podem

dobrar como pinças para servir

salada.

Especialmente bom para

batatas, mas ótimo para

despolpar outros alimentos,

como o abacate. Enquanto um

garfo pode ser usado para

fazer isso, um espremedor é

muito mais rápido e eficaz. No

entanto, eles podem ser difíceis

de limpar manualmente

depois.

Pegador

Espremedor



CAPITULO 02

EQUIPAMENTOS DE
COZINHA

Panelas e Acessorios



Enquanto você estiver cozinhando muito na frigideira, também

precisará de uma panela alta, especialmente para

molhos. Recomendamos a compra de pelo menos duas, porque

é altamente provável que, enquanto você estiver fazendo o

molho, você precisará cozinhar alguns carboidratos, como

arroz ou macarrão, em outras panelas. Para maior flexibilidade

na cozinha, compre panelas de tamanhos variados. 

 

 

 

 

 

 

 

O tipo de panelas que você deve comprar depende do tipo de

fogão que você possui. A maioria das panelas é adequada para

a maioria dos fogões. No entanto, os fogões de indução ou

halogênio precisarão de panelas com superfícies foscas e com

base espessa, ou de panelas de metal magnetizadas.

Serve para fritar, tanto os alimentos que

precisam fritar imersos, quanto para

aqueles que precisam de pouca gordura.

Você pode usá-lo para fritar uma

variedade de ingredientes.

Frigideira

Panela Clássica



As panelas de pressão convencionais possui uma tampa que

veda hermeticamente o interior, além de válvulas para o

escape do vapor. Essa panela cozinha os alimentos acima do

ponto de ebulição da água (100o C) à pressão ambiente, o que

traz mais agilidade no preparo. Auxilia no preparo de carnes

mais “duras”, feijoada entre outras.

 

 

 

 

 

 

A diferença entre uma panela de pressão padrão e o
"Instant Pot" se resume a usabilidade, tecnologia e

controle. Enquanto as panelas de pressão dos velhos tempos

eram frequentemente sujeitas a explosão, causando confusão e

muitas vezes ferimentos, o "Instant Pot" foi projetado com

mecanismos de segurança que o tornam muito mais seguro de

usar. Atualmente, existem quatro gerações do Instant Pot no

mundo, cada uma mais avançada que a anterior. Ao incorporar

controles digitais no design do Instant Pot, os usuários têm uma

quantidade aparentemente infinita de controle sobre o café da

manhã, almoço ou jantar. 

 

Então, o que especificamente se pode fazer com um desses

dispositivos engenhosos? Qualquer coisa. De acordo com

a descrição do produto, com o pressionar de um botão, os

usuários podem fazer "costelas, sopas, feijões, arroz, aves,

iogurte, sobremesas e muito mais" a uma taxa de até seis vezes

mais rápida do que um método padrão de cozimento.

Panela de Pressão ou Panela instantânea?



Possui tampa, duas alças laterais, e boa profundidade. Indicada

principalmente para receitas de ensopados e cozidos, pois deixa os

pratos ainda mais saborosos e o tempo de preparo muito menor.

Pode ser feita com diferentes materiais, desde o alumínio ate a

cerâmica, mas suas características clássicas sempre são mantidas.

Frigideira com borda bem rasa, para

facilitar o cozimento da massa fina da

panqueca.

Distribui o calor por igual por toda a

extensão da panela, muito utilizada para

preparar comidas orientais.

Distribui o calor uniformemente, e em

muitos casos não precisa utilizar

gordura para o alimento não grudar.

Panquequeira

Wok

Chapa

Caçarola



Não apenas para biscoitos, mas para qualquer coisa que exija

fácil acesso deslizante para remover uma vez depois de

cozido. Isso também pode ser usado embaixo de uma forma

refratária para facilitar a remoção e a captura de qualquer

alimento

Se você tiver um forno, precisará de algo para assar alimentos.

Forma de porcelana, pode ser utilizada para seu buffet de

saladas, legumes, massas e muito mais. Produto refratário,

podendo ir ao forno e microondas.

Esta lata de fundo baixo é ótima para assar coisas, pois permite

que os molhos se acumulem na parte inferior.

Forma refratária

Forma Funda

Forma Rasa



Devem ser usadas por pessoas

que tem anemia, pois

desprendem ferro durante o

cozimento. Mas atenção!! De

acordo com nutricionistas, é

recomendado que apenas uma

refeição diária seja preparada

nesse tipo de panela. (Em altas

doses, o ferro pode elevar o

colesterol e os triglicerídeos).

Para evitar a corrosão, deve-se

secar por completo antes de

serem guardadas.

São de ferro fundido esmaltado, tanto na parte interior como

no exterior. Elas possuem a mesma espessura no fundo, nas

laterais e na tampa, e por conta disso proporcionam um

cozimento uniforme, mantendo os nutrientes dos alimentos.

Possuem alta durabilidade, não fazem mal a saúde e tem a

praticidade de sair do fogo e ir direto para mesa. A única

desvantagem é o seu alto valor de custo.

Panelas de Ferro

Panelas de Ferro Fundido



Encontradas em abundância no

mercado, podem ser

diferenciadas pelo seu fundo.

Algumas possuem um fundo

mais grosso, ou seja, com uma

dupla camada de inox

recheada por alumínio. Essas

proporcionam um cozimento

uniforme, demoram a aquecer,

mas mantém o calor por mais

tempo.

Podemos encontrar também as

de fundo mais fino, que não são

tão duráveis quanto às outras.

Panelas de Aço

Inox

São as mais comuns nos lares brasileiros. Têm um preço

razoável e um apelo enorme de facilidade de limpeza. Precisam

de alguns cuidados tanto na hora da limpeza quanto no uso:

uso de materiais abrasivos podem romper a camada

antiaderente, deixando exposta a camada de alumínio.

Panelas de Ferro Fundido



São duráveis e o preço é bem

acessível. Não oferecem riscos

à saúde caso sejam de boa

procedência (podem conter

níquel ou chumbo) e se foram

conservadas corretamente (por

ser um material poroso, não é

indicado o uso de produtos

químicos, nem abrasivos para

sua limpeza). São ideais para o

preparo de peixes, pois confere

um sabor agradável. Também

retém o calor por tempo

prolongado, mantendo assim a

temperatura por muito mais

tempo

Panelas de Barro

Não são muito populares como as outras panelas, porém, são

bonitas, têm bom preço e permitem a visualização completa do

alimento sendo cozido. Além disso, as esmaltadas são as únicas

que permitem armazenar o alimento após o cozimento.

Panelas de Vidro



CAPITULO 03

EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS PARA

A COZINHA
Liquidificadores, Fornos, Microondas e mais...



Como possui lâminas, ele é

ideal para picar, triturar, fazer

sucos, caldos e massas úmidas

ou que não exijam textura fofa

depois de assadas.

• sucos,

• caldos,

• sopas,

• molhos,

• massa de torta específica para 

liquidificador,

• gelo,

• massa de pudim,

• massa de 

panqueca.

• alimentos muito quentes,

• massa de bolo fofinho,

• chantili,

• massas densas como massa de

pão.

Liquidificador

Pode Bater:

Não Pode Bater:



É bastante útil para mexer ou misturar massas, molhos e

pudins, mas não consegue realizar tarefas que exijam mais

força. Bem mais adequado para tarefas que envolvam a

aeragem, ou seja, o aumento do volume das misturas por meio

da incorporação de ar. É ideal para preparar pequenas porções

sem fazer muita bagunça.

• sucos,

• caldos,

• sopas,

• molhos,

• purês,

• mousses,

• massa de pudim,

• massa de panqueca,

• massas que precisem de “ar” 

(massas fofinhas),

• chantilly.

• alimentos muito quentes,

• massas densas como

massa de pão,

• alimentos muito duros,

• gelo.

Mixer

Pode Bater:

Não Pode Bater:



Como ela não possui lâminas, não destrói as moléculas dos

alimentos, sendo ideal para fazer misturas, bater massas

aeradas, claras em neve e deixar o bolo bem fofinho. Para

bater massas mais pesadas, é preferível o uso da batedeira

planetária (seu batedor também alcança as bordas da tigela,

proporcionando uma mistura mais homogênea dos

ingredientes).

• massas que precisam de “ar” 

(massas fofinhas),

• claras em neve,

• chantilly,

• massas densas (só no modelo 

“planetário”)

• alimentos que precisem

ser triturados,

• massas de bolo

específicas para

liquidificador,

• massas já acrescidas de

fermento.

Batedeira

Pode Bater:

Não Pode Bater:



Se você precisar cortar muitos legumes em um curto espaço de

tempo, um processador de alimentos é seu melhor

amigo. Muitas unidades vêm com uma variedade de acessórios

para blade, para que você possa escolher qual blade

funcionará melhor para suas necessidades de processamento.

• frutas

• legumes

• temperos em geral

• ajuda a fazer massa e

moer pão velho em

migalhas

• moer nozes

• alimentos muito

quentes,

• massas densas como

massa de pão,

• alimentos muito duros,

• gelo.

Processador de Alimentos

Pode Bater: Não Pode Bater:



As cafeteiras são um pequeno aparelho indispensável. Ao

contrário de muitos outros pequenos aparelhos, as cafeteiras

são encontradas fora da cozinha. Você pode ver esses

aparelhos nos escritórios e nos quartos de hotel, porque quase

todo mundo adora uma xícara de café quente no início do dia.

Fácil de usar

Fácil de limpar

O design é agradável e

elegante.

Fácil armazenar

grande quantidade de

café

Você estará restrito

aos cafés oferecidos

em cápsulas

Cada xícara de café

custa mais

Cafeteira

Prós: Contras:



Torradeiras e forninhos são um requisito básico em muitas

cozinhas. Torradeiras são rápidas e eficientes, deixa os pães

mais crocantes e massas sequinhas, enquanto os fornos são

ótimos para derreter queijo e aquecer alimentos.

Os forninhos por convecção fornecem cozimento e

douramento mais rápidos e uniformes.

Se você tiver pouco espaço, poderá usar um forninho e ficar

sem microondas, torradeira e forno convencional.

Tem uma capacidade muito menor do que um forno

convencional

Levará um pouco de tentativa e erro para descobrir como

cozinhar adequadamente uma refeição congelada em uma

torradeira.

Torradeiras e Forninhos

Prós:

Contras:



Leva menos tempo para aquecer os alimentos

Nenhuma alteração no paladar e nutrição

Fácil de limpar

Ajuda no descongelamento

Menos consumo de energia - liga / desliga automático

Seguro para crianças

Vazamento de radiação por microondas quando danificado

Não há opções para fritar

Culinária irregular (partes do alimento fria e outras quente)

Prós:

Contras:

Nenhum aparelho pequeno é mais amado que o forno de

microondas. De fato, para muitos, um microondas é toda a

experiência da cozinha. O microondas aquecem os alimentos

em menos da metade do tempo de um forno convencional. O

microondas são fáceis de operar e extremamente duráveis.

Microondas



Seguras de usar

fáceis de limpar

Sem uso de óleo 

têm menos calorias e gordura

não ocupam muito espaço na bancada

tem um sabor diferente dos 

fritos tradicionais

podem não ser tão

crocantes quanto alimentos

fritos tradicionais

Os tempos de cozedura da

fritadeira são mais longos

que as fritadeiras

não são boas para grandes

grupos ou famílias

Prós:

Contras:

Batatas fritas e frango empanado são todos feitos com

perfeição por uma fritadeira. Embora não sejam tão saudáveis   

quanto uma churrasqueira, as fritadeiras domésticas são

aparelhos muito populares porque trazem o sabor do

restaurante à sua mesa de jantar.

Fryer



Sem vazamentos de gás ou possíveis acidentes de fogo com

que se preocupar

Pode ser usado em ambientes internos ou externos

Não requer muito espaço

Monitoramento mais fácil dos alimentos enquanto grelhados

Placas de grelha fáceis de limpar

Não é possível oferecer o mesmo nível de autenticidade de

sabor oferecido pelas churrasqueiras a gás ou carvão

A temperatura de aquecimento é limitada

Prós:

Contras:

Seja uma churrasqueira em concha, uma panini ou uma

assadeira elétrica, churrasqueiras elétricas de todos os tipos

são bem-vindas na cozinha hoje em dia. As churrasqueiras

elétricas são pequenas, não fumantes e fáceis de limpar. Os

alimentos cozidos em uma grelha elétrica são muito saborosos

e podem ser muito mais saudáveis   do que os alimentos fritos.

Churrasqueira Elétrica



 

Equipamento para preparação 

de alimentos

• Faca do Chef ou Faca Multiuso

• Faca de Desossar

• Faca de cortar Pão

• Faca de Legumes ou de Ofício

• Cutelo

• Tábua de Corte

• Tesoura de cozinha

• Mandolin ou mandoline

• Afiador de facas

• Ralador

• Descascador de legumes

• Escorredores

• Jogo de medidores

• Espremedor de Alho

• Peneiras

• Escumadeiras

• Espatula

• Concha

• Colher de Mistura

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

LISTA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA



• Fout

• Rolo de Massa

• Luvas

• Suporte para Panelas

• Pegador

• Espremedor

Equipamento de Cozinha

• Frigideira

• Panelas

• Panela de Pressão ou Instantânea

• Panquequeira

• Wok

• Chapa

• Caçarolas

• Forma Refratária

• Forma Funda

• Forma Rasa

 

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

 

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

Tenho

 

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

 

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

 



Equipamento Eletrônico para 

a Cozinha

• Liquidificador

• Mixer

• Batedeira

• Processador de alimentos

• Cafeteira

• Torradeira e/ou forninho

• Microondas

• Fryer

• Churrasqueira Eletrica
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Nutra Sua Vida
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