


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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O patrimônio francês não se resume apenas
aos seus monumentos. Sua culinária de 
excelência é reconhecida 
em todo o mundo. 

As especialidades 
culinárias francesas 
provêm de várias 
regiões do país e
são transmitidas 
de geração em 
geração.

Alguns pratos 
foram 
incorporados 
na Culinária 
Cigana, 
e claro, 
feito do 
jeito cigano.
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Foie Gras
Servido principalmente nas festas de 

fim de ano, esta especialidade remonta des-
de a Antiguidade. No entanto, esta tradição 
da engorda forçada de patos para a obten-
ção de patê de fígado é geralmente associa-
da à França.

Ostras
As ostras são outro produto típi-

co das festas de fim de ano. Podem 
ser consumidas quentes. Porém, os 
amadores desse fruto do mar o pre-
ferem, geralmente, cru (e vivo). 

Podem ser degustadas ao natural 
ou com um toque de suco de limão, 
vinagre ou molho de chalota. Muita 
consumida em Saint Maries de La Mer. 

Cassoulet
Provavelmente, o cassoulet não 

está entre os pratos mais leves que 
você vai provar na França. De ori-
gem francesa, da região de Langue-
doc-Roussillon, esta especialidade é 
feita com feijão branco, coxa de pato e 
vários tipos de carne de porco.

Consumida durante séculos pelas famílias camponesas, hoje em dia essa iguaria é ser-
vida pelos franceses nos grandes almoços em família.
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Mouclade 
Charentaise

Carbonnade 
Flamande

As regiões de La Rochelle e da 
Ilha de Ré são bastante visitadas, 
sobretudo com a chegada das altas 
temperaturas. Seus inúmeros visi-
tantes, conquistados pelas especia-
lidades região, trazem consigo esta 
receita saborosa quando retornam 
para casa.

O mouclade é um prato à base de mexilhões de Bouchot, cozinhados com alho, natas, 
ovos, chalotas, temperos, ervas aromáticas e o ingrediente mais icônico: o vinho de exce-
lência da região, o Pineau des Charentes.

No norte da França, é possível en-
contrar uma vasta gama de cervejas tí-
picas. O fato da região ser próxima da 
Bélgica inspirou as donas de casa que 
preparam esse prato típico há várias 
gerações.

O Carbonnade Flamande é um prato tradicional de ensopado de carne agridoce, co-
zido com cerveja branca e temperado com ervas aromáticas. Acrescenta-se também, já 
perto do fim da preparação, um pouco de broa de mel com mostarda para dar mais gosto 
a este prato.
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Raclette

Gratinado 
Dauphinois

A raclette, prato origi-
nalmente suíço e importado 
para a região da Saboia, é um 
prato à base de queijo que 
leva o mesmo nome.

Para prepará-lo, esse 
quei jo é derretido (tradicio-
nalmente, com um fogo de 

lenha, mas atualmente, em geral, em pequenas panelas aquecidas com eletricidade).

Acrescenta-se uma combinação de diversos ingredientes, como batata cozida, frios 
(charcutaria), cebola e picles. É o típico prato para se comer no inverno com um grupo de 
amigos ou familiares.

Na região de Grenoble, 
um outro prato de inverno 
tornou-se indispensável: o 
Gratinado Dauphinois. Ele é 
tradicionalmente feito com 
batatas cozidas cortadas em 
rodelas, crème fraîche, leite e 
noz-moscada.

A receita original não leva queijo, mas não é raro que também se acrescente em alguns 
lugares. Hoje em dia este prato é tão apreciado que cada um tem uma forma diferente de 
prepará-lo.
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Bouillabaisse

Ratatouille

A Bouillabaisse é uma sopa típica 
da região de Marselha. Reflexo de uma 
região com muitos pescadores, essa 
receita é composta por vários tipos de 
peixe e mariscos, assim como tomate, 
ervas aromáticas do Sul, mostarda e 
gema de ovo.

Normalmente, é acompanhada 
com pão ou batatas cozidas.

Na região da Provença, é o “prato 
da vovó” por excelência. Ele é tão deli-
cioso que ainda hoje a maioria dos res-
taurantes o servem como acompanha-
mento dos pratos de peixe ou carne.

O Boeuf Bourguignon é um 
prático típico de almoços em fa-
mília. É um ensopado de carne 
bovina cozida em vinho tinto 
com legumes, raízes e cogume-
los. Também é típico da Borgo-

nha (daí seu nome), região bem conhecida por sua produção especial de carne bovina e 
por seus vinhos tintos.

Boeuf 
Bourguignon 
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Pot-au-feu

Ele é feito à base de carne de vitela 
(peito ou ombro), nata e um molho à 
base de cenoura e cebola.

Geralmente acompanhado de co-
gumelos (mas nem sempre). Assim 

como outros acima, também é um prato tradicionalmente desfrutado em família.

O pot-au-feu é o prato francês 
tradicional a ser degustado em fa-
mília por excelência.

É feito com carne bovina co-
zida por um longo tempo a fogo 
baixo com cenoura, nabo e alho
-poró, que amaciam consideravel-
mente a carne.

O coq-au-vin (“galo ao vinho”) é 
um prato emblemático da gastronomia 
francesa. Segundo a lenda, a receita 
vem do tempo da batalha do chefe gau-
lês Vercingétorix contra Júlio César.

Trata-se de uma variante do famoso 
bœuf bourguignon. Aqui, cozinha-se o 
prato à base de galo marinado em vi-
nho tinto, bacon e cogumelos.

Blanquette 
de Veau

Coq-au-vin
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Historicamente, o chucrute é originá-
rio da China, de onde foi exportado pelos 
hunos até a Áustria, de onde alcançou a 
Alsácia, onde se tornou, atualmente, o 
prato principal da gastronomia regional.

Trata-se simplesmente de repolho 
fermentado servido com batata, bacon e 

vários tipos de linguiças. Ele tem uma variante, o “chucrute do mar”, no qual o repolho 
não é servido com carne de porco, e sim com diferentes tipos de peixe (geralmente salmão, 
algum peixe de carne branca e um peixe defumado).

Há muito tempo a sopa de ce-
bola é considerada um prato típico 
francês.

Porém, só começou a ser real-
mente popular no início do século XVIII. Antes disso, era considerada como um “prato 
dos pobres”. Hoje, se tornou um prato célebre, reelaborado por vários chefs franceses.

Célebre em todo o mundo, a ba-
guete é um dos principais símbolos 
da França.

Suas origens datam do tempo de 
Napoleão, que mudou a forma do 
pão (antes, redondo), para que fosse 
mais fácil de carregar.

Chucrute

Baguete

Sopa de
Cebola
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