
Polvo Grelhado com Arroz Negro 

Formado em Farmácia e Bioquímica, Roberto Malta tem na gastronomia um 
hobby que desenvolveu durante toda a vida e repassou aos filhos, que também 
arrasam no fogão  
 
 

 

Ingredientes (porção individual) 

 
3 tentáculos de polvo 
2 xícaras de café de arroz negro 
1/4 de uma cebola 
2 dentes de alho 
2 cogumelos shitake 
2,5 litros de água 
4 tomates cereja (decoração) 
2 castanhas do Pará (decoração) 
 

 
Modo de Fazer 

 

Polvo 



 
 
Coloque uma panela com água para ferver. Cozinhe os três tentáculos de polvo 
por 75 minutos, com a panela aberta, sempre com um peso sobre os 
tentáculos, para que eles fiquem totalmente mergulhados. Após o cozimento, 
coloque-os em uma vasilha com água gelada e reserve. 
 

Arroz Negro 

 
Coloque duas xícaras de café de arroz negro para cozinhar com a cebola, os 
dois dentes de alho e a água de cozimento do polvo. A quantidade de água 
precisa ser abundante, cerca de 2,5 litros, para não deixar grudar o arroz. 
Lembre-se de colocar sal na água de cozimento. Cozinhe por 
aproximadamente 40 minutos, provando sempre. A água do arroz não deve 
secar. Após o cozimento, escorra e reserve. 
 
 
Finalização 
 
 
Em uma frigideira, salteie os dois shitakes cortados em lâmina, usando azeite. 
Tempere com sal e reserve.  
 
 
Na mesma frigideira, saltear a cebola e o alho da cocção do arroz picados 
grosseiramente, não precisa corar. Adicione o arroz cozido anteriormente junto 
com os tomates cereja, o shitake e a castanha do Pará picada . Corrija o sal. 
Finalize com salsinha picada.  
 
 
Em outra frigideira antiaderente grelhe os tentáculos do polvo, previamente 
secos e temperados com sal e pimenta do reino. Entre com o lado mais bonito 
para baixo, grelhe por uns 3 minutos até dourar.  
 
 
Monte o prato para servir. 
 
 

Roberto Malta é formado em Farmácia e Bioquímica pela 
Universidade de Marília, no interior de São Paulo. Tem mestrados 
em Análises Clínicas e Parasitologia, trabalhando com populações 
indígenas do Xingu. Coordenador do curso de Farmácia do Centro 
Universitário de Votuporanga (Unifev), atuou também como 
produtor, roteirista e apresentador do Programa Além da Mesa, sobre 
Gastronomia, profissões e pessoas na TV Unifev, no interior de São 
Paulo. 

 


