
Empada de Frango 

O tatuador Douglas Menezes traz mais uma receita fácil e saborosa  

 

Ingredientes 
 

Massa Podre 

4 xícaras de farinha de trigo 
200 gramas de manteiga em tablete (temperatura ambiente) 
1/2 colher de chá de sal 
2 colheres de sopa de água gelada 
 

Recheio 

700 gramas de frango cozido e desfiado 
2 dentes de alho 
1 cebola média 
1 tomate sem sementes (em cubinhos) 
Orégano, sal e pimenta do reino a gosto 
1 colher de sopa de molho de tomate 
1 ou 2 colheres de sopa de cheiro verde 
 

Modo de Fazer 
 

Massa Podre 
 
Em uma vasilha coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga cortada em 
cubos de uns 2 centímetros. Misture tudo com a ponta dos dedos até obter 
uma farofa. Coloque a água e faça uma bola. Não pode sovar a massa, apenas 
juntá-la delicadamente para formar a bola. Enrole em um plástico filme coloque 
na geladeira por 30 minutos. Divida a massa ao meio, sendo que uma parte 
será para forrar as forminha e a outra parte abra com um rolo, para fazer a 
tampa das empadas. 
 
 



Recheio 
 
Refogue o alho e a cebola em um pouco de óleo ou azeite, coloque o frango 
desfiado e misture. Adicione o orégano, o tomate, a pimenta do reino e teste 
para ver como está o sal do refogado. Finalize com o cheiro verde. Deixe 
esfriar. 
 

Finalização 
 
Coloque um pouco de massa nas forminhas e vá apertando até ela cobrir todo 
o fundo das forminhas e as laterais. Coloque o recheio e, se gostar, uma 
azeitona sem caroço antes de tampar as empadinhas. Pincele com uma gema 
de ovo e asse em forno baixo (180 graus) por 50 minutos, ou até as empadas 
ficarem douradas. 
 
 

 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.  
Veja mais produtos na página de Douglas no Facebook 

  
 

https://www.facebook.com/douglas.menezes.524

