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Dr. Paulo Feitosa, Chefe da pneumologia 
do HRAN fala sobre o Coronavírus

Receita da Chef Alexandra 
Alcoforado: risoto com arroz negro
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E D I T O R I A L

AINDA NA QUARENTENA
Ainda em casa. Difícil, mas necessário. O virus atingiu o mun-
do em cheio, de uma hora para outra. Não atinge a natureza, 
os animais, atingiu direto no homem.

Pode ser um tipo de revolta ou de alerta da natureza?! Pode ser 
uma grande “sacudida” na humanidade, nos mostrando o so-
frimento da Terra, em suas águas, atmosfera e céu. O fato é que, 
isolados, poupamos a Terra de nossas agressões. É pra pensar.

Todos fomos atingidos em nossa rotina e em nosso trabalho. 
Com o SW não foi diferente. Será necessária uma profunda 
mudança em seu formato, distribuição e conteúdo. Mas es-
peremos ver o rumo que tudo vai tomar. Por enquanto, calma 
e informação.

Nessa edição trazemos um longo e completo artigo escrito 
pelo especialista Dr Paulo Feitosa, pneumologista. O texto é 

claro e completo, sobre o que é o virus, sua infectividade, sin-
tomas e até mesmo as incertezas. Vale ler. 

Um segmento que foi fortemente atingido, nessa pande-
mia, foi o setor de bares e restaurantes. Tudo fechado, 
despesas altas, funcionários em quarentena, como fazer? 
Muitos buscaram a criatividade e, em parceria com parte 
da equipe, disponibilizam comidas, aperitivos e até drinks 
via Delivery. A Chef Alexandra Alcoforado já trabalha des-
sa maneira há um bom tempo e, por ora, seu atendimento 
tem sido mais procurado e a entrega, reforçada. É ela que 
nos envia uma deliciosa –prática- receita de um arroz ne-
gro que vale fazer.

Esperamos que sua leitura seja em momento de paz, tranqui-
lidade e… em casa. Preserve-se. Siga a orientação de “ficar 
em casa” e descubra o lado bom desse hábito. Até.
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Os coronavírus geralmente causam sintomas comuns 
de resfriado, mas dois betacoronavírus - SARS-CoV-1 
e coronavírus da síndrome respiratória do Oriente 
Médio (MERS-CoV) - podem causar pneumonia grave, 
insuficiência respiratória e morte.  No final de 2019, 
foi relatada infecção por um novo betacoronavírus, 
posteriormente denominado SARS-CoV-2, em pessoas 
expostas a um mercado de frutos do mar em Wuhan, 
na China, onde eram vendidos animais vivos.  Desde 
então, houve uma rápida disseminação do vírus, le-
vando a uma pandemia global do Covid-19. 

Em dezembro, 31 de 2019, a China comunicou à Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) a existência de um novo 
vírus, da classe do Coronavírus, circulando e provocando 
pneumonias e mortes no estado de Wuhan. A China foi 
pega de surpresa com essa nova infecção e não teve 
tempo de se preparar para o caos sanitário que a mesma 
provoca. Desde então, os casos começaram a se espa-
lhar rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente 
asiático, e depois por outros países.

Em fevereiro, a transmissão da  Covid-19, nome dado 
à doença causada pelo SARS-CoV2, no Irã e na Itá-
lia chamaram a atenção pelo crescimento rápido de 
novos casos e mortes, fazendo com que o Ministério 
da Saúde alterasse a definição de caso suspeito para 
incluir pacientes que estiveram em outros países. No 
mesmo dia, o primeiro caso do Brasil foi identificado, 
em São Paulo.

Em março, a OMS definiu o surto da doença como pande-
mia. Poucos dias depois, foi confirmada a primeira mor-
te no Brasil, também em São Paulo. No mesmo dia, dois 
pacientes que haviam testado positivo para coronavírus, 
do Rio de Janeiro, vieram a óbito, mas laudos das mortes 
ainda não foram divulgados.

POR DR PAULO FEITOSA

A TRANSMISSÃO

O SARS-CoV-2 é transmitido principalmente de pessoa para 
pessoa através de gotículas respiratórias, que geralmente 
são liberadas quando uma pessoa infectada tosse ou es-
pirra. Como as gotículas geralmente caem a alguns metros, 
a probabilidade de transmissão diminui se as pessoas per-
manecerem a, pelo menos, 2 m de distância. Pensa-se que 

O QUE SABEMOS, AS DÚVIDAS E CERTEZAS EM  
UMA PANDEMIA AGUDA QUE ASSOLA TODO O MUNDO



4

C O V I D - 1 9

a transmissão não ocorra normalmente através da inalação 
de aerossóis (virus suspensos no ar), mas há preocupa-
ções de que o vírus possa ser aerossolizado durante cer-
tas atividades (por exemplo, canto) ou procedimentos (por 
exemplo, intubação ou uso de nebulizadores) e que pode 
permanecer em aerossóis por mais de 3 horas.   O RNA da 
SARS-CoV-2 foi detectado no sangue e nas fezes, embora a 
disseminação fecal-oral não tenha sido documentada, com 
grande evidência científica.  O SARS-CoV-2 pode persistir 
em papelão, plástico e aço inoxidável por dias.  Como re-
sultado, a contaminação de superfícies inanimadas pode 
desempenhar um papel na transmissão.  

Um grande desafio para conter a disseminação da SAR-
S-CoV-2 é que as pessoas pré-sintomáticas são infeccio-
sas.   Relatórios recentes sugerem que os pacientes podem 
ser infecciosos 1 a 3 dias antes do início dos sintomas e que 
até 40 a 50% dos casos podem ser atribuídos à transmissão 
de pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas.  Logo antes 
ou logo após o início dos sintomas, os pacientes apresentam 
altos níveis virais nasofaríngeos, que caem ao longo de apro-
ximadamente 1 semana.  Pacientes com doença grave podem 
liberar o vírus por períodos mais longos, embora a duração 
do derramamento viral infeccioso não seja clara.  
 

A INCUBAÇÃO, SINTOMAS 
E FATORES DE RISCO

O período médio de incubação, da exposição ao início dos 
sintomas, é de aproximadamente 4 a 5 dias, e 97,5% dos pa-
cientes sintomáticos terão sintomas dentro de 11,5 dias após 
a infecção.  Os sintomas podem incluir febre, tosse, dor de 
garganta, mal-estar e mialgias.  Alguns pacientes apresen-
tam sintomas gastrointestinais, incluindo anorexia, náusea e 
diarréia.  Anosmia( não sente cheiro) e ageusia( sem paladar) 
também foram relatados. Em algumas séries de pacientes 
hospitalizados, a falta de ar desenvolveu uma mediana de 5 
a 8 dias após o início inicial dos sintomas; sua ocorrência é 
sugestiva de agravamento da doença.

Os fatores de risco para complicações do Covid-19 incluem idade 
avançada (por exemplo,> 65 anos), doença cardiovascular, do-
ença pulmonar crônica, hipertensão, diabetes e obesidade. Não 
está claro se certas outras condições (doença renal, imunossu-
pressão, câncer e infecção pelo vírus da imunodeficiência hu-
mana não controlada [HIV]) conferem um risco aumentado de 
complicações, mas porque essas condições podem estar asso-
ciadas a piores resultados após a infecção por outras doenças 
respiratórias. É necessária uma monitoração cuidadosa dos pa-
cientes com Covid-19 que têm essas condições.

O DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo 
profissional de saúde que deve avaliar a presença de crité-
rios clínicos:

• Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado 
por sensação febril ou febre, que pode ou não estar 
presente na hora da consulta (podendo ser relatada ao 
profissional de saúde), acompanhada de tosse OU dor 
de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, o que 
é chamado de Síndrome Gripal.

• Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para 
respirar OU pressão persistente no tórax OU saturação 
de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente OU colo-
ração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saú-
de poderá solicitar exames laboratoriais:

• De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diag-
nostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de 
Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

• Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a pre-
sença de anticorpos em amostras coletadas somente 
após o sétimo dia de início dos sintomas.

O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir 
de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, 
nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com 
caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual 
não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, 
também observados pelo profissional durante a consulta.

No ambiente hospitalar, a Tomografia de tórax tem uma grande 
importância no diagnóstico da pneumonia por Covid-19. Ela tem 
uma característica especial, chamada de lesões em vidro fosco. 
Isso vai ajudar muito a identificar a doença e sua gravidade.

Exames laboratoriais específicos são necessários para 
acompanhamentos e como detectores de gravidade e 
prognóstico. Entre os principais estão: Proteína C reativa, 
Dímeros D, Ferritina, hemograma entre outros. Gasometria 
e oximetria de pulso têm grande importância na identifi-
cação da hipoxemia (baixa de oxigênio no sangue) e isso 
é importante para identificar os casos de insuficiência 
respiratória de forma precoce. 
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ÁREAS DE INCERTEZA

Muitas incertezas permanecem em nossa compreensão da 
disseminação do Covid-19 e de sua administração.  A contri-
buição da transmissão de pessoas assintomáticas e pré-sin-
tomáticas para a comunidade e a disseminação hospitalar de 
SARS-CoV-2, e até que ponto os fomitos e aerossóis (aqueles 
que não são gerados por procedimentos médicos) contribuem 
para a transmissão, não são claros. Os dados para informar o 
tratamento permanecem limitados. Estão em andamento es-
tudos para avaliar os efeitos de vários medicamentos - como 
a hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, remdesivir e 
favipiravir (que possui atividade anti-influenza)   no curso da 
doença em pacientes com diferentes gravidades da doença, 
bem como avaliar a hidroxicloroquina como profilaxia em pes-
soas de alto risco ou expostas. Estão em andamento estudos 
para desenvolver uma vacina eficaz. Não se sabe se a infecção 
confere imunidade parcial ou completa (e, em caso afirmativo, 
por quanto tempo) e se os resultados dos testes sorológicos 
podem ser usados   para informar quando os profissionais de 
saúde e outros podem retornar ao trabalho com segurança.

COMO SE PROTEGER

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou 
com o braço, e não com as mãos.

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

• Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.

• Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros 
de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um com-
portamento amigável sem contato físico, mas sempre 
com um sorriso no rosto.

• Higienize com frequência o celular e os brinquedos das 
crianças.

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, 
toalhas, pratos e copos.

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

• Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, te-
atros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, 
fique em casa.

• Se estiver doente, evite contato físico com outras pes-
soas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique 
em casa até melhorar.

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

• Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido 
em situações de saída de sua residência. 

*Dr Paulo Feitosa é médico pneumologista, Chefe da Unidade de 
Pneumologia do HRAN, hospital referência no tratamento do Coronavírus.
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Amanhecí pensando no caminho da humanidade, nas gran-
des transformações, revoluções, guerras e pandemias. Daí, 
me veio à cabeça o marco cronológico que tivemos.

A história da humanidade foi dividida em antes de Cristo (a.C) e 
depois de Cristo (d.C). Os anos passaram a ser contados a par-
tir da data determinada como a do nascimento de Cristo, 25 de 
dezembro, estabelecida pelo monge Dionísio, o Pequeno. Foi ele 
que, no século VI, estabeleceu a data de nascimento do Salvador. 

Assim começou nosso calendário cronológico, a partir 
do ano zero. Curiosamente, pensei, estamos vivendo o 
mesmo marco, atualmente: A.C e D.C. Antes do Coronaví-
rus e Depois do Coronavírus. Isso. Não se engane. Vamos 
ter uma mudança grande no mundo. No comportamento, 

nas relações, no mercado de trabalho, nos valores. Não se 
sabe, exatamente, a extensão dessa mudança, mas ela vai 
ocorrer. Além de buscar confrontar minhas deficiências 
–e tentar eliminar muito de minha chatice, impaciência, 
arrogância- cá estou eu, pensando em me ajustar aos no-
vos tempos que se avizinham.

Divido com vocês minha estratégia: estou procurando ajustar 
minha expertise ao que o cenário profissional passa a exigir. 
E mais: passa a necessitar. O momento exige novas lingua-
gens, novo ritmo e mais verdade. 

Fica a minha experiência e a minha  convicção: nós podemos 
criar esse novo caminho, ressignificando ações A.C. Estamos 
na porta da era D.C. Até.

POR MÔNICA NÓBREGA

@monica_nobrega

A.C  -  D.C

C R Ô N I C A
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A HISTÓRIA E OS  
NOVOS RUMOS

Há cinco anos o SW Jornal do Sudoeste e Octogonal circula, 
mensalmente, nas ruas, quadras e comércio do bairro. Foram 
cinco anos de dedicação às boas práticas do jornalismo co-
munitário, bem feito e pensado, carinhosamente.

Foram 52 edições até sermos surpreendidos, juntamente 
com toda a população mundial, por um virus capaz de pro-
duz estragos jamais pensados. Ainda estamos, todos, sob o 
impacto do desconhecido, mas atemorizados com tamanha 
capacidade de propagação e ataque. O Coronavírus revirou 
a rotina de todos, forçando-nos a um isolamento necessá-
rio e a mudanças de hábitos, costumes e, por que não, de 
formas de comunicação.

Vimos a internet dar um salto em sua capacidade de chegar 
a todos os cantos, sua rapidez na informação e seu número 
de acessos. Importante citar que as compras por internet 
nos meses de março e abril cresceram 100% com relação ao 
mesmo período de 2019. E mais: você, certamente, nunca ou-
viu falar de tantas Lives, de tanta gente, famosa ou não, nos 
mais diversos canais.

Bem, como você já percebeu, a comunicação será direta-
mente atingida em seu formato, modelo e dinamismo. Isso 
afetará os veículos impressos, como o SW. Hoje, pouquís-
sima gente nas ruas e, mesmo quando retornarem, pesso-
as não terão o hábito de receber ou apanhar papéis para 
ler ou levar para casa. 

FICAMOS POR AQUI

Depois de expor esse contexto, é preciso comunicar a você, 
leitor, parceiro, que o SW não continuará, ao menos nesse 
formato que existe até hoje. Essa edição de número 52 é o 
nosso encerramento.

Não estamos “fechando as portas”, estamos apenas nos 
ajustando ao que o momento exige. Momentos como esse 
exigem análise crítica, visão de futuro e firmeza na decisão. 
Não podemos permanecer com um veículo que não cumprirá 
sua função. E nossa função, a partir de agora, é formatar um 
novo veículo, que atenda ao novo cenário da comunicação, 
do leitor e do anunciante. Hoje, vimos agradecer.

O SW 
SUSPENDE 
SUAS 
ATIVIDADES
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GRATIDÃO

Essa é a palavra mais adequada para hoje. Agradecer a cada 
um que leu, recebeu ou guardou o SW. Agradecer a todos 
os profissionais que, desde o número 01 estiveram conosco, 
mesmo que por apenas um período. Cada um contribuiu com 
sua energia, seu conhecimento e seu trabalho. Agradecer aos 
que estão conosco até hoje, com suas colunas, comentários e 
atuação nas nossas redes sociais.  Agradecer a todos os pa-
trocinadores, empresários que “assinaram em baixo”, quando 
registraram suas marcas em nossas páginas. Alguns deles, 
como o Sabin e Big Box, conosco desde a primeira edição.

Queremos agradecer a todos os entrevistados e colabo-
radores. Foram tantos, que não podemos citar um a um. 
Empreendedores, jornalistas, médicos, artistas, politicos, 
moradores, escritores, todas as entrevistas estarão em 
nossa memória e na história do bairro. Sim, porque o SW 
fica na história do Sudoeste e da Octogonal. Afinal, foi 
criado e mantido para a comunidade.

FOCADOS NA COMUNIDADE

O jornalismo é ferramenta de cobrança, de informação, de 
debates, de cultura. E o jornal, quando produzido sob valores 
éticos e voltados para seu público, fala por ele. 

Assim fez o SW. Falou pela comunidade, falou sobre a 
comunidade. Fizemos apelos e obtivemos resultados 
importantes, como a atenção de politicos ao Parque do 
Bosque e o Lian Goong lá praticado; a ação do Detran no 
atalho perigoso feito na quadra 106 comercial; a retirada 
de carcaças de veículos deixados no Setor de Oficinas do 
Sudoeste e, com muito orgulho, a construção de rampas 
de acesso a cadeirantes no bairro.

O QUE VIRÁ?

Não sabemos responder a essa questão, mas afirmamos que 
um novo modelo de informação está sendo desenhado por nós. 
Um modelo que acompanhe as linhas da construção desse 
novo mundo, que nós estamos sendo testemunhas oculares.

Virá, em breve, uma nova ferramenta de comunicação que 
se encaixe no que temos definido para nossa proposta de 
trabalho: informação ágil, conteúdo relevante, design moder-
no, acesso fácil e de baixo custo aos parceiros anunciantes. 

Nosso até breve. Em meu nome e de todos os que compõem, 
direta ou indiretamente, essa marca chamada SW!

MÔNICA NÓBREGA
Direção Geral



9

www.swjornaldosudoeste.com.br   @jornalsw

5 
ANOS 52 

EDIÇÕES 250 MIL
EXEMPLARES 
IMPRESSOS

Chegamos a mais de 

6.000
seguidores no instagram. 
Agradecemos a cada um que nos 
acompanhou  @swjornaldosudoeste

Foram 

10 
episódios do quadro SW Entrevista, que 
levou nomes importantes da política 
ao restaurante San Lorenzo Bistrô, na 
Octogonal 4. Entrevistados como o 
Senador Reguffe, General Paulo Chagas, 
os jornalistas José Maria Trindade e Carlos 
Monforte, Leila do Vôlei, entre outros que 
abrilhantaram nosso jornal.

NÚMEROS 
SW JORNAL 
DO SUDOESTE

PERFIL SUDOESTE: Nossas entrevistas para o 
quadro PERFIL SUDOESTE chegaram a mais de 

200.000
vizualizações no Youtube e Facebook. Vários moradores da região passaram 
pelo Ateliê de Doces e Café, incluindo a síndica mais velha do Brasil!



APRENDENDO A ENVELHECER
Por isso o evento Brasilia, Capital do Idoso, poderá sofrer 
alteração em sua data de realização, marcada para 24 e 25/07.
 
Tudo vai depender da evolução da pandemia do Coronavírus. 
Estamos atentos às orientações das autoridades de saúde e 
confirmaremos ou adiaremos a data, priorizando a integridade 
física dos nossos idosos.
 
Tem muita vida pela frente. Por isso, cuide-se. 
Nós temos muitas surpresas nesse encontro. Até já.

Lugar de 
idoso é 
na vida 

da gente



A AMBr – Associação Médica de Brasília – foi criada para zelar pela qualidade do exercício 
da medicina e pela valorização da classe médica do Distrito Federal. 
 
Outro foco importante é promover a saúde integrando a classe médica à comunidade 
através do esporte, como um dos focos.
 
A Corrida do Médico 2020, evento aguardado pela classe médica, corredores profissionais 
e amadores, tinha data confirmada para 31/05. Mas, surpreendidos com a pandemia do 
Coronavírus, é preciso, necessário e responsável o seu adiamento. 
 
Nossa profissão é zelar pela saúde! Nesse momento, em consonância com o CFM 
(CRM-DF), Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do GDF e Academia de Medicina 
de Brasília, adotamos todas as medidas de prevenção e proteção do ser humano, o 
que há de mais valioso em nossa prática profissional.
 

A Corrida do Médico 2020 teve sua data divulgada. Será no dia 20 de agosto. 
Até lá, vamos nos cuidar. O momento, agora, é de correr para a saúde! 

Informações: 9982-7398
 
*todas as inscrições efetuadas permanecem válidas e garantidas.

20
agosto
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A atenção com a alimentação é muito 
importante para garantir a saúde do 
nosso animal de estimação. Muitos 
donos estão optando por deixar a 
ração industrializada de lado e ofe-
recer algo mais saudável e caseiro. A 
alimentação natural é uma alternativa 
boa se deseja alterar os hábitos ali-
mentares do pet além de trazer muitos 
benefícios para a saúde de nossos peludos. Cada vez mais, 
tutores têm aderido a essa modalidade de alimentação. No 
entanto, ainda existem muitos mitos e desinformação sobre 
como funciona a comida natural para pets. 

A alimentação natural é uma dieta balanceada composta por 
ingredientes naturais e que são minimamente processados, 
isto é, não passam por processos industriais como acontece 
com as rações. É uma alimentação equilibrada que contém 
os níveis de nutrientes que o animal precisa para se manter 
saudável. Uma das maiores confusões que acontecem entre 
os tutores é achar que a comida natural é resto de comida da 

família. Não é simplesmente abrir a geladei-
ra, ver o que está sobrando e oferecer para 
o pet. Também não é só misturar alimentos 
com a ração, sem a orientação de um veteri-
nário especializado em nutrição.
Assim, a alimentação natural propõe uma 
dieta composta por um equilíbrio entre pro-
teínas, gorduras de boa qualidade, carboi-
dratos, fibras, vitaminas, minerais e água. Os 

benefícios da dieta natural incluem: alta palatabilidade (com 
sabor e textura muito atrativas), fezes firmes e com menos 
odor, menos gases, mais vitalidade, pelagem brilhante, maior 
resistência às doenças, melhor hidratação do organismo e 
menor necessidade de ingestão de água, além de ser um ali-
mento customizado para o seu pet.

Alguns pontos, no entanto, podem dificultar a adesão de al-
guns tutores à alimentação natural. Você vai precisar de muito 
espaço no freezer, para que possa comprar ou produzir os ali-
mentos e congelar para o consumo. A produção também exige 
tempo e atenção. Também é necessário que seja feita a correta 
suplementação de vitaminas e minerais que podem não es-
tar presentes nos ingredientes. Por último e mais importante, 
é preciso seguir à risca a dieta! A falta de comprometimento 
com a alimentação caseira pode prejudicar muito o seu pelu-
do. E lembre-se: seu Pet não é igual ao da sua vizinha. A dieta 
é personalizada para cada indivíduo e espécie. Procure seu 
veterinário e obtenha mais detalhes e informações. 

P E T S

POR GABRIELLA TERRA – Veterinária

ALIMENTAÇÃO NATURAL PARA PETS



O GDF segue firme
no combate ao

coronavírus.

Faça a sua parte:

O DF foi o primeiro a tomar medidas de contenção ao avanço 
da Covid-19 e, com isso, a curva de contaminação segue 
controlada em nossas cidades. Para atender ainda melhor 

a população, o GDF nomeou 577 novos médicos e 146 
enfermeiros. Também ampliou os testes de Covid-19, instalou 

mais 300 novos leitos no Estádio Mané Garrincha e no Hospital 
da PM e mais 321 leitos de UTI nas redes pública e privada. 

Para o GDF, a defesa da vida vem em primeiro lugar.

Em casos suspeitos, o GDF disponibiliza
equipes volantes para fazer o exame
onde a pessoa estiver. Caso você tenha
os sintomas, ligue para 190, 193 ou 199.

Lave as
mãos com
frequência.

Evite levar
as mãos
ao rosto.

Evite grandes
concentrações
de pessoas.

Use
álcool gel.

Se precisar sair, 
use sempre
máscara. 

Sempre que
puder, fique
em casa.
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INGREDIENTES PARA O RISOTO
(para duas pessoas)

• 1 xícara de arroz negro
• 8 aspargos frescos
• ½ xícara de vinho branco do mesmo que vai beber com 

o risoto
• 1 cebola picada
• 2 colheres de manteiga
• 1 colher de azeite
• ½ xícara de queijo parmesão ralado
• Sal e pimenta do reino moída na hora à gosto
• 8 cubinhos de queijo coalho
• Farinha panko o quanto baste para empanar os cubinhos 

de queijo
• 1 ovo batido ligeiramente para passar nos cubinhos de 

queijo coalho
• Óleo para fritar o queijo coalho empanado

INGREDIENTES PARA O CALDO DO RISOTO

• 2 litros de água
• 1 cenoura cortada em pedacinhos de mais ou menos 5cm
• 1 cebola cortada em 6 partes
• 1 talo de salsão bem lavado
• 2 folhas de louro
• 3 grãos de pimenta do reino

PREPARO DO CALDO

Colocar todos os ingredientes em uma panela média e quan-
do ferver abaixar o fogo e cozinhar por 30 a 35 minutos e 
reservar para o risoto

PREPARO DO RISOTO

Colocar em uma panela média, uma colher de manteiga e 
outra de azeite e em seguida a cebola picadinha, temperar 
com sal e pimenta do reino moída na hora à gosto e quando 
a cebola ficar translúcida coloque o arroz negro e refogue até 
que todos os grãos estejam cobertos, regue com o vinho e 
mexer bem até secar e vai adicionando o caldo aos poucos 
e mexendo sempre até secar e vai colocando o caldo e me-
xendo até o risoto ficar no ponto, ou seja, cozido mas ainda 
durinho. Colocar os aspargos frescos cortados e retirar do 
fogo, acrescentar a outra colher de manteiga e a meia xícara 
de parmesão, mexer vigorosamente. Colocar o risoto no pra-
to e os cubinhos de queijo coalho fritos em cima do risoto e 
servir imediatamente.

G A S T R O N O M I A

RISOTO COM ARROZ NEGRO, ASPARGOS FRESCOS E QUEIJO COALHO



www.swjornaldosudoeste.com.br   @jornalsw

CLS 209 . BLOCO A . LOJA 37

asa sul
CLSW 301 . BLOCO C . LOJA 44 

sudoeste

61 3256-3908 61 3041-4848

de

sfrute o seu desejo

AMAMOS SERVIR QUALIDADE

CLSW 301 . BLOCO C . LOJA 98

sudoeste

61 3041-4848

AE 1/4 Bloco B Loja 75 Octogonal
Brasília/DF - 70.660-645

(61) 3536-8616

(61) 99254-2336

A QUITANDA DO NOSSO BAIRRO!






