
Coxinha de Galinha 
O tatuador paulista Douglas Menezes aproveitou o período de quarentena para retomar 
os cadernos de receita da família e fazer salgados para garantir a renda no fim do mês 
 

 
 
Um salgado leve e fácil, sempre uma excelente opção para o lanche de tarde ou para os 
finais de semana. Veja como é fácil fazer um salgado saboroso e rápido. Quem preferir 
encomendar os salgados, basta entrar em contato com Douglas pelo cel: (11) 99174-
3661. 
 
 

Ingredientes 
 
400ml de água  
200ml de leite  
1 colher de margarina  
2 tabletes de caldo de galinha  
3 xícaras de farinha de trigo  
Sal a gosto 
 

Recheio 
 
700g de peito de frango cozido e desfiado  
2 dentes de alho  
1 cebola média picadinha  
1 tomate sem semente em cubos  
Orégano, sal e pimenta do reino a gosto  
1 colher de sopa de molho de tomate  
1 a 2 colheres de sopa de cheiro verde 
 



Modo de Fazer 
Massa 
 
Coloque a água, o leite, a margarina e o caldo de galinha em uma panela e leve ao fogo. 
Quando começar a ferver coloque a farinha de uma vez e mexa sem parar até desgrudar 
do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve. 
 

Recheio 
 
Refogue o alho e a cebola em um fundinho de óleo ou azeite, coloque o frango desfiado 
e misture.. coloque o tomate, o orégano e a pimenta do reino, acerte o sal e por ultimo o 
cheiro verde.. Depois é rechear as coxinhas, passar no ovo batido e na farinha de rosca e 
fritar. Coloque para escorrer num local com papel toalha, a fim de eliminar qualquer 
resíduo de óleo. 
 
 
 
 

Douglas Menezes é tatuador, nasceu em Pariquera Açu, no interior de 
São Paulo, e mora há 15 anos na capital paulista. Desde criança, 
acompanhava os trabalhos na cozinha de sua casa. Os cadernos de 
receita foram parar nas suas mãos e, com a quarentena e a suspensão do 
trabalho como tatuador, decidiu produzir os salgados para garantir a 

renda para pagar as contas no final do mês. 
https://www.facebook.com/douglas.menezes.524 
 


