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“DELICIE-SE, COZINHE CARNE DA CACHENA!”
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A RAÇA, A CARNE E A SUA QUALIDADE

De rusticidade ímpar, a raça Cachena povoa as zonas da alta montanha  do 

território de Arcos de Valdevez, acima dos 800 metros, em pleno Parque 

Nacional da Peneda Gerês, onde a sua dimensão e resistência às condições 

adversas fazem toda a diferença.

 Pastoreando livremente em grupo, em áreas amplas e comuns, vive ao  ar 

livre durante praticamente todo o ano, em estado quase semisselvagem.

 Resultante de uma alimentação equilibrada, sustentada nos  pastos  naturais, 

nos cereais produzidos na exploração e no clima, o produto ‘Carne da Cachena 

da Peneda DOP (Denominação de Origem Protegida)’, de qualidade inigualável, 

assume características muito específicas que lhe conferem uma identidade 

própria.

 A carne é tenra, de cor rósea claro ou pálida e vermelho de claro a  escuro, 

apresentando pouca gordura intramuscular, de coloração branco sujo, de 

consistência firme, ligeiramente húmida e muito suculenta.

CARNE DA CACHENA DA PENEDA
 - DOP -
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“... SÓ QUANDO DEGUSTAMOS É QUE CONSEGUIMOS 
COMPREENDER O POTENCIAL DESTE PRODUTO...”
 É um produto sujeito a um sistema de controlo e certificação apurado,  

acompanhado desde o criador até ao consumidor final, assegurando genuinidade 

absoluta.

 O regime de controlo e certificação é instituído ao longo de toda a fileira 

produtiva e comercial, sendo cada carcaça ou peça devidamente certificada 

através da aposição, pelo organismo de controlo e certificação, da respetiva 

marca de certificação.

 A entidade detentora da denominação de origem protegida para a 

carne da Cachena da Peneda é a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez 

e Ponte da Barca, que sempre teve como estratégia a implementar, o fomento 

do conceito do consumo do produto no próprio território solar da raça. 

 A ACRC - Associação dos Criadores da Raça Cachena, é uma Associação, 

de âmbito nacional, de criadores de bovinos de raça Cachena que tem como 

objectivos a preservação, melhoramento, criação e comercialização de animais 

desta raça autóctone.

1 - CACHAÇO
2 - ACÉM
3 - PÁ

4 - MAÇÃ
5 - PEITO
6 - CHAMBÃO

7 - MÃO
8 - LOMBO
9 - VAZIA

10 - ABA
11 - ROSBIFE
12 - ALCATRA

13 - CHÃ DE FORA
14 - RABADILHA
15 - POJADOURO
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1 - CACHAÇO Estufar, guisar, cozer ou fritar 

Quando desossado, pode ser usado em 
hamburgers e picados; é igualmente 
indicado para o cozido, sopas e caldos. 
Esta carne de 2ª categoria é espacial, 
dando aos cozinhados e molhos uma 
consistência gelatinosa muito saborosa. 

3 - PÁ Estufar, fritar, assar ou grelhar

Carne de 1ª categoria muito tenra, 
sobretudo para bifes, após boa limpeza. 
É a parte mais eficaz para concentrados 
de carne; para cozedura é aconselhado 
o uso de salteado e grelhado.

5 - PEITO Guisar, estufar ou assar

Esta parte divide-se em maçã do peito, 
peito do alto (de 2ª utilizada guisada, 
estufada, assada no forno, desossada 
e enrolada) e o prego do peito.

7 - MÃO Guisar, cozer ou estufar

Tem uma consistência de base gelatinosa 
e macia, sendo a melhor carne para 
estufar com massas e guisar.

2 - ACÉM Estufar, grelhar, assar ou fritar 

Esta peça divide-se em comprido, redondo 
e coberta, sendo os dois primeiros de 1ª 
categoria; a coberta é de 2ª categoria, 
e embora seja menos tenra potencia 
grelhados muito saborosos, caldos e 
estufados. Os bifes são muito tenros, 
suculentos e de grande sabor, com maior 
presença de gordura.

4 - MAÇÃ Estufar, guisar ou coser

É uma carne de 1ª categoria, muito 
saborosa e indicada para guisados, 
picados, caldos e pudins.

6 - CHAMBÃO Guisar, estufar e cozer 

É uma carne de base gelatinosa, boa para 
caldos, consommés, geleias, picados 
e cozido. Saborosa, exige contudo 
uma longa cozedura, proporcionando 
excelentes guisados e estufados.

8 - LOMBO Assar ou grelhar 

É a peça mais tenra, suculenta e saborosa, 
de categoria extra, perfeita para assados 
e para produzir o melhor bife. Do meio 
do lombo é retirada a carne de melhor 
qualidade: chateau briand, Filet-mignon, 
tornedós e medalhões.

9 - VAZIA Assar, grelhar ou fritar

Os bifes são tenros e devem ser cortados 
altos e pesados, quase sem gordura. 
Tanto o bife do lombo como o da vazia 
podem ser grelhados, fritos ou recheados.

10 - ABA Guisar ou cozer

Especialmente indicado para cozer e 
guisar pelo facto de ser uma carne de 
3ª categoria.

11 - ROSBIFE Estufar ou cozer

Divide-se na denominação de “carregada” 
e “delgada”, sendo a primeira, de 2ª 
categoria, indicada para cozer e estufar; 
a segunda, de 3ª categoria, tem aplicação 
eficaz em caldos, sendo usada de igual 
modo em cozidos e estufados.

12 - ALCATRA Grelhar, estufar, assar, cozer ou fritar

De primeira categoria, é normalmente 
usada na preparação do cozido, em 
assados, bifes, estufados e de igual 
modo em bifes picados.

13 - CHÃ DE FORA Guisar, estufar ou assar

Está naturalmente ligada à rabadilha, 
alcatra e chambão da perna. Desta peça 
extrai-se o denominado “ganso redondo”, 
sendo que à parte quadrangular que 
sobeja após este corte denomina-se 
“chã de fora”; por serem secas, devem 
ser cozinhadas acompanhadas de um 
bom toucinho. Dada a sua qualidade 
de 1ª, são especialmente indicadas 
para estufar.

14 - RABADILHA Guisar, assar, grelhar ou cozer

Produz bons bifes, mas também guisados 
e estufados, sendo igualmente muito 
boa para cozer.

15 - POJADOURO Estufar, grelhar ou guisar

Também conhecida por “chã-de-dentro”, 
corresponde à zona interna e posterior 
da coxa, onde a carne é de primeira 
qualidade; é muito suculenta e ótima 
para bifes, mas também para grelhar, 
estufar ou guisar.
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 INGREDIENTES
Arroz
• 250 gr. de 
feijão Tarreste                                                                                                                                     
• carne de porco com 
osso (chispe ou mão)
• 1 naco de toucinho 
fumado ou rojões                                                                                                                                        
• 400 gr. de arroz
• 1/2 dl de azeite ou 
1 colher de sopa de 
banha
• 1 cebola
• 2 dentes de alho
• 1 folha de louro
• pimenta q.b.
• sal q.b.

 PREPARAÇÃO
A Carne da Cachena - DOP, temperada com sal q.b. e grelhada, cofecionada 
na hora fica com um aspecto suculento e apetitoso, acompanhada do com o 
Arroz de Feijão Tarreste. 
Receita para o arroz:
Ponha o Feijão Tarreste de molho de um dia para o outro. Coza-o em água, 2 
dentes de alho picados, a folha de louro, os rojões ou o toucinho e o azeite 
ou banha. Retire as carnes da panela onde cozeram e coloque-as num tacho. 
Adicione-lhes o refogado, que deve estar bem apurado. Acrescente a água do 
feijão necessária para cozer o arroz. Tempere de sal e pimenta a gosto. Pode 
acrescentar as carnes partidas em bocados.
TEMPO: 45 MINUTOS

CACHENA COM ARROZ DE FEIJÃO TARRESTE
15
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 INGREDIENTES
Carne
• 1Kg Costela Mindinha
• Azeite q.b.
• ½ Vinho Branco
• 2 folhas de louro
• 4 dentes de Alho
• Sal q.b.
• Pimenta q.b.
• Pimentão-doce q.b.
• Piripiri q.b.
Batatas
• 1 kg de batatas
• Óleo q.b.
• Vinho branco q.b.
• Sal q.b.
• Pimentão-doce q.b.

 PREPARAÇÃO
Disponha a Carne Cachena DOP no tabuleiro e deixe repousar. Num recipiente à 
parte junte todos os temperos e o vinho e agite até ficar uma mistura homogenia. 
Pré aqueça o forno aos 200 graus.
Adicione os temperos previamente preparados ao tabuleiro massajando a carne 
de forma a os absorver melhor. 
Leve o tabuleiro ao forno e rode a carne a meio da cozedura. 
Descasque as batatas e coloque-as num tacho a cozer em água e sal, escorra a água.
Prepare outro tabuleiro untando-o com óleo, adicione as batatas previamente 
cozidas e adicione vinho branco, louro, pimentão-doce e um fio de azeite.
TEMPO: 1 HORA E 45 MINUTOS

COSTELA MINDINHA DA CACHENA ASSADA
10
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 INGREDIENTES
Pernil de Cachena
• Pernil 500 gr.
• Sal 30 gr.
• Pimenta 10 gr.
• Mist. 4 épices 15 gr.
• Paprika 7 gr.
• Cerveja Preta 300 ml.
• Espumante  300 ml.
• Pimenta Rosa 10 gr.
• Molho Ingles 8 ml.
• Mostarda Dijon 15 gr.
• Conc. tomate 20%
• Alecrim q.b 
Salada de rúcula
• Rúcula q.b
• Frutos Secos  q.b

 PREPARAÇÃO
Receita Pernil de Cachena:
Limpar o pernil de Cachena DOP fresco, de seguida preparar todos os elementos 
da Marianada , sendo eles os sólidos como os liquidos . Deixar o pernil a marinar 
cerca de 12 horas numa arca refrigeradora . Para confitar o pernil no forno pré-
aquecer o forno a 180 º graus e deixar o pernil assar cerca de 2 horas , sendo que 
na segunda hora devemos baixar o forno para um temperatura de 160 graus . 
Receita Salada de rúcula selvagem e frutos secos:
- Torrar todos os frutos secos e reservar .  
- Lavar bem a Rucula Selvagem e deixar escorrer o excesso de água, misturar a 
rúcula com os frutos secos e temperar com vinagrete . 

 MONTAGEM
- Servir o pernil confitado numa tábua de madeira e a rúcula com os frutos secos 
numa saladeira. 
TEMPO: 2 HORAS

PERNIL DE CACHENA
6
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 INGREDIENTES
Risotto de Cogumelos
• Azeite qb.
• Chalota 100 gr.
• Alho 15 gr.
• Alho Francês 50 gr.
• Manteiga qb.
• Arroz Arborio 200 gr.
• Cogumelos Sel. 200 gr.
• Sal qb.
• Pimenta qb.
• Caldo Cogumelos qb.
• Parmesão  80 gr.
• Sumo de Limão qb.

Costeleta Mindinha 
Estufada
• Cebola 50 gr.
• Louro 1 folha
• Alho 10 gr.
• Tomate Fresco 15 gr.
• Cost. Mindinha 200gr.
• Azeite qb.
• Vinho Verde 
Tinto 30 ml.
• Sal qb.
• Pimenta qb. 
• Piri-piri qb.

 PREPARAÇÃO
Receita Risoto de cogumelos:
Num tacho colocar o azeite, a chalota picada, o alho picado 
e o alho francês. Deixar refogar. Juntar o arroz e vitrificar.
Adicionar os cogumelos e o caldo pouco a pouco , deixar 
o arroz cozer cerca de 20 minutos em lume médio . Assim 
que o grão de arroz estiver cozido , devemos ligar o nosso 
rissoto com manteiga com sal e queijo ralado, deixar os 
mesmos elementos se dissolverem e retificar temperos . 
Receita Costeleta Mindinha Estufada:
Colacar todos os elementos da marinada a frio dentro de 
uma caçarola juntamente com a costela mindinha e deixar 
estufar lentamente por cerca de 4 a 6 horas até obtermos 
um ponto de cozedura perfeito e um molho cremoso.

 MONTAGEM
 Num prato ladeiro , empratar o rissoto de forma cremosa, 
e por cima dispor a Costela Mindinha estufada . 
TEMPO: 4 A 6 HORAS

ARROZ DE COGUMELOS COM COSTELA MINDINHA DE CACHENA
RISOTO DE CACHENA

10
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 INGREDIENTES
Carpaccio de Cachena
• Lombo (Filé Mignon) 
500 gr.
• Gemas de ovo 50 gr.
• Mostarda dijon 10 gr.
• Chalotas 15 gr.
• Salsa 7 gr.
• Alcaparras 5 gr.
• Cornichons  5 gr.
• Tabasco 5 gr.
• Molho Inglês 8 gr.
• Azeite 15 ml.
• Temperos qb.

Mescla  Ibérica
• Rúcula qb.
• Agriões qb.
• Alface Roxa qb.
• Alface Iceberg qb.
• Temperos qb.

 PREPARAÇÃO
Carpaccio de Cachena:
Formatar um rolo com o lombo,  juntar todos os 
elementos de tempero e levar ao congelador. Laminar 
com cerca de 2mm 
Mescla Ibérica:
Mesclar todas as alfaces num inox e temperar com 
um vinagrete simples.

 MONTAGEM
Dispor as fatias de Carpaccio em forma circular e no 
centro colocar a mescla Iberica previamente temperada.
TEMPO: 1 HORA

CARPACCIO DE CACHENA
8
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 INGREDIENTES
• Lombo (Filé Mignon) 
1 kg.
• Cogumelos 250 gr.
• Manteiga 20 gr.
• Vinho Branco 100 gr.
• Presunto 50 gr.
• Massa Folhada  500 gr.
• Gemas qb. 
• Farinha qb. 
• Tomilho qb. 
• Alho qb. 
• Mostarda  qb. 

 PREPARAÇÃO
Comece por  temperar o lombo com sal, 
pimenta e alho . 
Em seguida, num  sauté  grande e bem 
quente, coloque azeite e sele a carne até 
que todos os lados fiquem dourados.
Após isso, pincele com mostarda dijon 
por toda a carne e reserve.
Com a ajuda de um mixer ou no liquidificador, 
coloque os cogumelos e triture bem. Em 
seguida, num tacho  em lume  médio, 
coloque os cogumelos já triturados e vá 
mexendo até secar bem. Quando secarem, 
desligue o lume  e reserve.
Agora, com uma película aderente  grande, 
disponha uniformemente as fatias de 
presunto  e, em seguida, cubra com 
uma camada de creme de cogumelos 
refogados.
Logo após, coloque a carne já selada 
e, delicadamente, enrole tudo  ficando 

LOMBO DE CACHENA FOLHADO
8

atento para que fiquem bem apertado 
e sem bolhas de ar! Em seguida, leve 
ao frio  para descansar por 30 minutos.
Depois, retire cuidadosamente a película 
aderente  da carne enrolada com cogumelos 
e presunto  e, em seguida, coloque-a 
sobre a massa folhada - que deve estar 
aberta sobre película aderente . Agora é só 
enrolar novamente, como um rocambole, 
e apertar bem.
Leve ao frio  novamente por cerca de 
15 minutos.
Após esse tempo, retire cuidadosamente 
a película aderente  e apare as arestas, de 
forma que a massa fique lisa e uniforme.
Agora basta pincelar as gemas batidas 
sobre a massa e levar ao forno preaquecido 
a 220º C por cerca de 35 minutos.
Assim que retirar do forno, deixe descansar 
por cerca de 10 minutos e só depois cortar 
e servir!  TEMPO: 1 HORA
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 INGREDIENTES
Esferas de Aranchini
• Alho Seco 20 gr.
• Chalota 40 gr.
• Azeite 15 ml.
• Louro 2 folhas
• Vinho branco 100 ml.
• Arroz carolino 500 gr.
• Caldo Cachena 250 ml.
• Cost. Mindinha 250 gr.
• Carne da Mão (Nispo) 
200 gr.
• Vin. Verde tinto 50 ml.
• Tomate fresco 100 gr.
• Tempero qb.

Molho Aioli
• Alho 35 gr.
• 4 Gemas de ovo 
• Azeite 600 ml.
• Sumo de lima 25 ml.
• Tempero qb.

 PREPARAÇÃO
R e c e i t a  E s f e r a s  d e 
Aranchini:
F a z e r  u m  p u x a d o 
c o m  a z e i t e ,  l o u r o , 
chalota picada, e alho 
picado. Deixar refugar 
lentamente e de seguida 
juntar o arroz carolino 

TRUFAS DE CACHENA
6 10

e vitrificar.  Temperar 
com sal. Refrescar com 
vinho branco, juntar a 
água e deixar o arroz 
cozer cerca de 14min. 
Retificar temperos. Para 
a carne, fazer um puxado 
com azeite, alho, cebola, 
tomate, juntar a carne, 
regar com o vinho verde 
tinto, o caldo e temperar 
com sal e pimenta. Deixar 
estufar cerca de 2horas 
em lume brando.
Receita Molho Aioli:
Bringir os dentes de alho 5 
vezes substituindo a cada 
vez a sua água para retirar 
a acidez. Emulsionar o alho 
juntamente com as gemas 

e juntar o azeite em fio até 
a maioneze ficar com a 
consistência de um molho 
emulsionado a frio estável. 
Retificar temperos com 
o sal, pimenta e o sumo 
de lima.

 MONTAGEM
Para a trufa fazer uma 
esfera com a carne e de 
seguida cobrir a mesma 
com uma camada de arroz. 
Levar ao congelador para 
prender o preparado e de 
seguida passar por ovo e 
pão ralado e fritar. Servir 
o arranchinni de cachena 
quente com a maionese 
de alho. TEMPO: 3 HORA
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 INGREDIENTES
Tutano de Cachena
• Tutano 8 uni.
• Sal 30 gr.
• Açucar 20 gr.
• Paprika 15 gr.
• Azeite 20 gr.
• Vinagre Balsámico 5 ml.
• Pimenta 5 gr.
Puré de Bróculos
• Bróculos 1 ramo
• Leite 100 ml.
• Sal 10 gr.
• Pimenta 5 gr.
• Requeijão  100 gr.

 PREPARAÇÃO
Receita Tutano de Cachena:
Tutano: tempere o tutano com o sal, 
misture  com o açúcar e a pimenta 
preta. 
Embrulhe com pelicula aderente ,e 
aperte com suavidade, coloque dentro 
de um saco plástico e feche-o a vácuo.
Cozinhe numa  panela a vapor por 1 
hora em lume brando. 
Retire do fogão e coloque as 
embalagens dentro de uma tigela 
com água e gelo, para estabilizar 
a cozedura. 
Depois de 10 minutos, retire-os das 
embalagens e, no momento de servir, 
frite- os por 1 minuto num sauté bem 
quente com um fio de azeite. Reserve.

TUTANO DE CACHENA COM PURÉ DE BRÓCULOS

Receita Puré de Brócolos:
Corte os talos macios do brócolos  em fatias 
finas, coloque numa panela com o azeite , 
leve ao lume a refogue por 3 minutos. 
Adicione um pouco de água , em lume baixo 
deixe coger por 4 minutos para os talos 
ficarem mais macios. 
Incorpore a parte central dos brocolos 
“boques“, e adicione o leite. 
Depois de 5 minutos, retire do lume, escorra 
o leite e bata os brócolis no processador 
com o requeijão, retifique temperos com 
sal e pimenta. 

 MONTAGEM
Servir o Tutano numa pucara de barro e 
à parte numa caçarola colocar o puré de 
bróculos cremoso.
TEMPO: 1 HORA 30 MNUTOS

6 7
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O NOSSO TALHO
Rua Prof. Dr. Eng. Castro Caldas (S. Paio)
4970 Arcos de Valdevez
Tel. 962 863 281
E-mail. onossotalho2021@gmail.com 

TALHO DA BATALHA
Rua Prof. Mário Júlio B. A. Costa, 
Campo do Trasladário nº63 R/C
4970 -482 Arcos de Valdevez
Tel. 258 028 692 

TALHO DA LAPA
Rua Soares Pereira, nº 27
4970 Arcos de Valdevez
Tel. 258 515 130 | 919 725 018 

TALHO DO INTERMACHÉ 
Lugar de Ataúde – Paçô
4970-235 Arcos de Valdevez
Tel. 258 480 090

TALHO FELIZ EMPREENDEDOR 
Rua Soares Pereira, nº 46 
4970 Arcos de Valdevez
Tel. 258 107 172 | 969 773 002

TALHOS CERTIFICADOS

25
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Município de Arcos de Valdevez
258 520 500 | geral@cmav.pt

www.cmav.pt
www.visitarcos.pt

ACRC - Associação dos 
Criadores da Raça Cachena

258 523 137 | geral@cachena.pt

Cooperativa Agrícola de Arcos 
de Valdevez e Ponte da Barca

258 510 200 | cooparcosbarca@mail.telepac.pt

EPRALIMA - Escola 
Profissional do Alto Lima

258 520 320 | info@epralima.com


