
Receita: Javali estufado 

Dificuldade: Fácil Tempo: 

2 a 3 dias a 
marinar 
1,5-2 h a 
cozinhar 

Custo: Baixo 
Nº 
pessoas 

4-6 

Ingredientes 

Javali:       1 - 1,5kg 

Alho:   Uma cabeça 

Colorau:  Duas colheres de sopa cheias 
Zimbro:  4 bagas 
Sálvea:  Um raminho pequeno 

Louro: 5 folhas 

Cebolas:  3  
Azeite:  1 dl 
Banha: Três colheres de sopa 

Bacon: 100gr cortado aos cubinhos 
Pimenta: qb (a pimenta pode ser substituída par uma malagueta de piripiri) 
Sal: qb 

Aguardente:  1 cálice     
Vinho branco:  0,5 lt 

Preparação 

Corte o javali em bocados e tempere com sal, pimenta ou piripiri, meia cabeça de alhos, descascados e 
esmagados, o colorau, as bagas de zimbro esmagadas, a sálvea picada grosso, o louro e o vinho branco.  
Misture bem a carne com todos os temperos, tape o recipiente e coloque-o no frigorífico durante 2 a 3 
dias. Vire a carne duas vezes por dia para tomar por igual o gosto da marinada.  
Descasque as cebolas e os restantes dentes de alho e corte tudo em rodelas finas.  
Num tacho de barro ou, melhor ainda, de ferro, leve a refogar as cebolas e os alhos com o azeite e a 
banha. Junte o bacon cortado em bocadinhos e o louro e deixe alourar tudo sobre lume brando.  
Escorra o javali da marinada e deite-o no tacho. Deixe a carne alourar de todos os lados. Regue com a 
aguardente e um pouco da marinada. Tape o tacho e deixe estufar em lume muito brando. Vá vigiando e 
acrescentando uns pingos da marinada para manter a carne suculenta e sem secar.  
Num tacho à parte faça uma redução da marinada, depois de a passar pelo chinês. Rectifique os temperos.
Acompanhe com batatas assadas com casca, regadas com o molho da marinada. 

Truque: Se achar que o sabor da marinada está muito forte, corte o sabor com uma colher de chá de mel. 
 


