
Empadas de Veado 

Para recheio: 

500 g de pojadouro de veado 

500 g de lombo de veado 

150 g de presunto magro 

100 g de toucinho 

1 garrafa de vinho branco 

1 folha de louro 

2 dentes de alho 

1 pitada de pimenta 

1 pitada de noz-moscada 

1 pouco de tomilho 

1 ramo de salsa 

1 dedal de vinagre de estragão 

3 limões 

Sal 

Para a massa: 

500 g de farinha 

150 g de manteiga 

12 gemas de ovos 

Corta-se a carne do pojadouro e do lombo em dados pequenos. Corta-se 

também o presunto e o toucinho em pequenos pedaços. Colocam-se as 

carnes todas num tacho de barro e cobrem-se com o vinho branco. 

Juntam-se o louro, os alhos picados, a pimenta, a noz-moscada, o ramo de 



salsa, o tomilho, o sumo dos limões, o vinagre e o sal e deixa-se tudo a 

marinar, durante 2 dias. Deve mexer-se 2 a 3 vezes ao dia. 

Mistura-se a farinha com as gemas e a manteiga, amassando com a ajuda 

de água, até que a massa fique com uma consistência um pouco forte. 

Depois tapa-se com um pano durante meia hora. 

Tira-se uma porção de massa e faz-se um rolo. Deste rolo, cortam-se 

pedaços com 7 centímetros de comprimento e em cada um desses 

pedaços abre-se no centro uma concavidade com o dedo polegar, dando-

lhe a forma de uma empada alta, e vai-se cintando com uma tira de papel, 

da altura da empada, untada com manteiga. No fundo, também se coloca 

uma rodela de papel untado. 

Depois das empadas estarem preparadas, enchem-se com a carne 

marinada e deita-se um pouco de molho da mesma. Pica-se um pouco de 

toucinho fresco que se mistura com a salsa picada. Coloca-se um pouco 

deste picado em cada empada. Fazem-se tampinhas redondas com a 

massa, untadas com clara de ovo por baixo para colarem bem, e colocam-

se a fechar as empadas. Faz-se um refolhego à volta das tampinhas e um 

buraquinho no centro. 

Colocam-se num tabuleiro e vão a forno bem forte, cobertas com papel 

untado com manteiga. Estão cozidas quando sair molho pelos 

buraquinhos. Depois de cozidas, tira-se-lhes o papel, douram-se por todos 

os lados com gema de ovo e levam-se ao forno para secar o ovo. 


