
Joelho/Enroladinho de Queijo e Presunto 
 
Receita enviada por Luís Fernando Machado de Paula 

 

Nosso parceiro Luís Fernando Machado de Paula enviou a receita de hoje. Trata-se do 
Joelho de Queijo e Presunto, também conhecido como Enroladinho ou Italiano, que 
reunia todo mundo em volta da mesa nos seus tempos de infância. Fácil e rápido, 
permite a utilização de inúmeros tipos de recheio. Então, use sua criatividade... 
 

Ingredientes 
 
1 e 1/2 xícara de leite morno 
1/2 xícara de água morna 
1/2 xícara de óleo 
4 colheres de sopa de açúcar 
1 colher de sopa de sal 
2 ovos 
1 quilo de farinha de trigo 
30 g de fermento biológico fresco OU 10 g de fermento seco (aquele de saquinho) 
 
 

Modo de Fazer 
 
Dissolva o fermento na água morna com o açúcar e deixe fermentar por mais ou menos 
5 minutos e depois misture todos os ingredientes líquidos e os ovos até homogeneizar.  
 
Vá acrescentando a farinha aos poucos até formar uma massa meio grudenta, então 
passe tudo para uma superfície lisa e enfarinhada e sove com vontade por cerca de 10 
minutos. Quando a massa estiver lisa e não grudar nas mãos, coloque em uma vasilha 
enfarinhada, cubra com um pano de prato, coloque num local que não corra muito vento 
e deixe crescer por uma hora.  
 



Após isso, abra com um rolo de massa, recheie e enrole Deixe crescer novamente por 
mais 30 minutos, pincele com gema de ovo e asse em forno pré-aquecido a 180° por 
cerca de 15 minutos (até os joelhos ficarem dourados por cima). 
 
OBS¹ - Se for fermento fresco (aquele quadradinho, refrigerado) amasse o fermento 
com as quatro colheres de açúcar até ficar líquido e então misture aos demais 
ingredientes (nesse caso a água morna não entra no processo de preparo do fermento, 
pois a água morna deve ser acrescentada separadamente junto aos ingredientes líquidos) 
 
OBS² - Nas receitas onde o açúcar é misturado ao fermento para ativá-lo, acaba não 
influindo no sabor da massa, apenas serve como alimento para o fermento. Então se o 
seu recheio foi muito salgado, como uma calabresa, você pode até deixar a massa mais 
doce acrescentando mais duas ou três colheres de açúcar diretamente à massa, pois o 
açúcar destacará o sabor da calabresa. No caso do joelho eu gosto mais de uma massa 
neutra como é o caso da receita atual, que serve para vários tipos de recheio. 
 
 

Luís Fernando é advogado, criado no interior e morando 
atualmente na capital paulista. Um dos objetos mais raros de sua 
casa, afirma, é o livro de receitas da sua família, com quitutes que 
eram feitos há várias gerações e passados de mãe para filhos. 

 


