


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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A cozinha cigana é muito rica e nada se despreza.  

Tudo é aproveitado para que o alimento seja abundante para todos, e o arroz gitano é 
um exemplo de multiplicação e aproveitamento do alimento.  

Esse prato é feito com diversos ingredientes, todos aproveitados de forma inteligente 
para criar um prato saboroso, nutritivo e abundante.  

É uma verdadeira refeição da terra, que encanta pela sua simplicidade e generosidade. 

Arroz Gitano
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ARROZ CIGANO EM FESTA 
O arroz em festa cigano é feito de legumes, queijo e bons temperos. É fácil de fazer e 

em meia hora fica pronto. Aproveita essa receita em ocasiões especiais. 

INGREDIENTES: 

• 1 lata de milho; • 10 tomates cereja; • Cebolinha fresca e picada;
• 2 xícaras (chá) de queijo de coalho picado em quadrados ; 
• 2 xícaras (chá) de arroz ; • Sal à gosto; • 2 dentes de alho amassados; 
• 3 colheres (sopa) de cebola picada; •  4 colheres (sopa) de azeite 

MODO DE PREPARO: 

Numa panela, refogue o azeite, o alho e a cebola. Quando dourar, acrescente o milho e 
torne a refogar. Ele cria um pouquinho de água, mas logo seca. 

Agora, acrescente o arroz e 2 copos de água, mexa e tampe. Quando ferver, ponha o 
queijo e o sal, abaixe o fogo e espere 5 minutos. 

Acrescente os tomates e torne a tampar a panela até secar. Desligue e coloque a ceboli-
nha fresca picada. Tampe e espere uns 10 minutos para servir. 
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ARROZ CIGANO COM 
COSTELINHA DE PORCO 

Arroz com costelinha de porco cigano é uma receita bem temperada e fácil de fazer, 
que garante um bom almoço. Além disso, trata-se de uma típica receita incorporada, que 
pode levar pimentão verde e vermelho na hora de refogar (ele some e fica apenas o gosti-
nho) e muitos a fazem com costela bovina. Ninguém sabe quem fez pela primeira vez, só 
se sabe que muitos ciganos kalon que  costumam fazê-la. 

INGREDIENTES: 
• 1 cebola picada; • 1 pimenta de cheiro; • 3 dentes de alho amassados; 
• 1 kg de costelinha de porco limpa e cortada em pedaços pequenos; 
• Bacon picado à gosto; • 2 tomates picados; 
• Sal à gosto (ou 1 colher de sobremesa); • Suco de 1 limão; 
• 2 xícaras de arroz lavado; • 1/2 xícara (chá) de salsinha e cebolinha picadas. 

MODO DE PREPARO: 
Em uma panela, coloque a cebola picada, a pimenta de cheiro e os dentes de alho 

amassados. Acrescente a costelinha de porco e o bacon picado. 
Não adicione óleo, misture tudo e tampe a panela. Ela vai juntar água. Coloque os to-

mates picados, o sal e o suco de limão e deixe cozinhar e fritar. 
De vez em quando, vá pondo um pouco de água e misturando. Quando tudo estiver 

frito e cozido, retire da panela e retire também o excesso de óleo que se formou. 
Volte o refogado, junte o arroz lavado e a salsinha e cebolinha picadas. Refogue e co-

loque 3 xícaras de água. Misture bem, tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio por 
20 minutos.  Verifique se secou a água e sirva. 
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ARROZ GITANO I 
INGREDIENTES: 

• 2 xícaras de arroz cozido; • ½ xícara de manteiga derretida; 
• ½ xícara de cebola picada; • ½ xícara de queijo suíço picado; 
• 2 ovos batidos; • 2 xícaras de leite; 
• 1 ramo de espinafre cozido e picado; 
• 1 ramo de brócolis cortado em pequenos galhos e cozido; 
• 1 colher de sal com alho 

 

MODO DE PREPARO: 

Misture todos os ingredientes e asse por cerca de 20 minutos. 
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ARROZ GITANO II 
INGREDIENTES: 

• 3 xícaras de chá de arroz branco; • 6 xícaras de chá de água; 
• 2 maçãs vermelhas grandes cortadas em pedaços sem casca; 
• 250 gramas de passas sem caroço; 
• 250 gramas de queijo mussarela; 
• 2 bananas sem casca, cortadas em vertical e fritas no azeite doce; 
• 1 xícara de açúcar fino misturado com canela em pó. 
 

MODO DE PREPARAR: 

Cozinhe o arroz com as passas e açúcar agosto. 

Depois deste arroz cozido e frio; coloque em uma forma, ou tabuleiro ou em um pirex. 

 Em camadas a primeira de arroz, depois algumas fatias de banana frita e por cima 
das bananas um pouco de açúcar com canela em pó em cima disso tudo algumas fatias de 
queijo mussarela. 

A segunda camada coloque em cima do queijo mais um pouco de arroz, em cima do 
arroz algumas fatias fina de maçã, em cima das fatias de maça um pouco de açúcar mistu-
rado com canela e por cima algumas fatias de queijo. 

Repita as camadas, terminando com o queijo mussarela. 

Leve ao forno até derreter o queijo.
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