
Receita: Lombo de veado com ervas do campo 

Dificuldade: Média Tempo: 
Confecção: 
1,5h 

Custo: Médio 
Nº 
pessoas 

4-6 

Ingredientes 

Veado:       1kg de lombo 

Alho:   8 dentes  
Manteiga: 2 colheres de sopa 
Azeite: 2 colheres de sopa 

Ervas:  Alecrim fresco (3 a 4 folhas), 1 molho de salsa, 3 a 4 raminhos de tomilho 

Vinho tinto: 2,5 dl 
Sal e pimenta q.b. 

Acompanhamento – Batatas assadas em papillote. 
Batatas:  1 grande, por pessoa.   
Cebolinho: 1 molho pequeno. 
Sal: q.b. 

Preparação 

Acompanhamento: 
Como o acompanhamento demora mais tempo a cozinhar, começamos por ele. 
Picar o cebolinho fino. 
Lavar e esfregar bem as batatas para lhe tirar toda a terra e sujidade, deixando a casca. 
Fazer um corte em cruz em cada uma e rolá-las por sal grosso. Pôr cada batada numa folha de alumínio com 
o corte virado para cima. Deitar o cebolinho por cima da batata e fechar o alumínio de modo a que a folha 
fique folgada. 
Ponha as batatas no forno, pré-aquecido a 180º. Deixe assar durante 1:30h. 
Antes de servir abra o alumínio e ponha por cima da batata uma das opções:  
Uma noz, pequena, de manteiga, ou 
Uma colher de sobremesa de natas batidas, ou 
Uma fatia fina de queijo de cabra. 
 
Veado:  
Pica-se grosseiramente a salsa, o alecrim e o tomilho. Misturam-se as ervas com sal grosso e pimenta do 
moinho, moída grossa. Espalha-se a mistura de ervas, sal e pimenta sobre a bancada e rola-se o lombo limpo
e pincelado com azeite, sobre esta mistura para que fique bem coberto. 
Aquece-se uma frigideira, bem quente, com o azeite e sela-se o lombo para que fique dourado por todos os 
lados. 
Retira-se da frigideira e põe-se num tabuleiro de forno, com os dentes de alho com a segunda pele e o que 
sobrou do azeite. 
Vai ao forno, onde já estão as batatas, por 30 minutos. 
Retira-se e reserva-se o veado. 
No tabuleiro, esmagam-se os alhos, que devem estar assados, regam-se com o vinho tinto e vai ao lume 
para reduzir.   
Retira-se do lume, junta-se a manteiga, mexe-se bem para ligar, rectificam-se os temperos e passa-se pelo 
chinês. 
Serve-se a carne fatiada grossa, regada com o molho e acompanhada pelas batatas. 
 
Vinhos para acompanhar: Douro, Dão ou Alentejo tintos. 
 




