
Receita: Empada de perdiz 

Dificuldade: Média Tempo: 2 – 2,5 h Custo: Médio 
Nº 
pessoas 

4-6 

Ingredientes 

Perdizes:       2, 3 

Alho:   4 dentes  
Cebolas:  2  
Cogumelos:  Frescos - 300 gramas (champignons) 
Alhos franceses:  2  
Presunto:  4 fatias 

Banha: 3 colheres de sopa 

Azeite: 2 dl 
Louro:  3 folhas 

Maizena: 1 colher de sobremesa 

Ovo: 1 – para pincelar a empada 
Sal, Pimenta e especiarias: qb (a pimenta pode ser substituída par uma malagueta de piripiri) 
Coentros:  1 molho 

Vinho branco: 0,4 litros 
Massa folhada:  Duas embalagens 

Preparação 

Lavam-se os cogumelos e cozem-se em água. Depois de cozidos, picam-se os cogumelos e reserva-se a água 
da sua cozedura. 
 
Picam-se as cebolas e os alhos. Cortam-se os alhos franceses às rodelas finas. 
 
Num tacho derrete-se a banha juntamente com o azeite. Salteiam-se as perdizes até estarem louras. 
Retiram.se do lume e envolvem-se nas fatias de presunto atando-as com fio. 
Deitam-se no tacho os alhos, os alhos franceses, as cebolas e as folhas de louro. Cozinha-se até as cebolas 
estarem transparentes. Juntam-se as perdizes, o vinho, metade da água de cozer os cogumelos e o molho 
de coentros. Estufam-se as perdizes durante cerca de 1h30 em lume brando, até estarem tenras. Tiram-
se as perdizes e desfiam-se. 
Desfaz-se a maizena num pouco da água que sobrou da cozedura dos cogumelos, junta-se ao preparado que 
ficou no tacho e leva-se novamente ao lume para engrossar. Juntam-se os cogumelos, a carne das perdizes 
e rectificam-se os temperos. 
 
Forra-se uma forma grande de tarte com a massa folhada e deita-se o preparado sem que este chegue à 
borda. Cobre-se com uma tampa de massa folhada que se cola com ovo. Pincela-se a tampa com gema de ovo 
e fazem-se duas ou três aberturas para deixar sair o vapor. 
Leva-se ao forno préviamente aquecido a 180º durante 20 – 25 min. até a massa ficar dourada. 
 
Pode ser comida quente ou fria, acompanhada de uma salada, ou com arroz à árabe. 
 
O vinho para acompanhar esta empada deve ser um tinto do Dão ou um Douro.  
 
Receita de José Eduardo Franco. 
 



  


