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ALIMENTAÇÃO TÍPICA
(GASTRONOMIA TÍPICA)

MUNICÍPIO: Agrolândia
Denominação do Prato Típico:  Cuca crescida 

Origem Étnica-Cultural:  Alemã 

Histórico do Prato Típico: A cuca crescida de farofa, é de origem alemã trazida pelos pioneiros e 
consumida em todos os lares, sendo que a receita é transmitida de mãe, para filha.

Ingredientes Prato Original: Massa: 1kg de trigo, 200g de margarina, 300g de açúcar, 1 colher de 
chá de sal fino, 30g de fermento de pão, 600ml de leite morno, 6 ovos inteiros.

Ingredientes  da  farofa:  2  colheres  rasas  de  margarina,  1  xícara  de  açúcar,  1  xícara  de  trigo, 
baunilha, limão. Amasse essa mistura até virar uma farofa. Modo de preparar a massa: Bata o açúcar 
com os ovos e a margarina até ficar uma gemada, acrescente o trigo e os demais ingredientes. Deixe a 
massa dobrar de volume, colocar na forma e deixar crescer novamente. Cubra com a farofa e leve ao 
forno.

Ingredientes Prato Adaptado: Massa: 1kg de trigo, 200g de margarina, 300g de açúcar, 1 colher de 
chá de sal fino, 30g de fermento de pão, 600ml de leite morno, 6 ovos inteiros.

Ingredientes  da  farofa:  2  colheres  rasas  de  margarina,  1  xícara  de  açúcar,  1  xícara  de  trigo, 
baunilha, limão. Amasse essa mistura até virar uma farofa. Modo de preparar a massa: Bata o açúcar 
com os ovos e a margarina até ficar uma gemada, acrescente o trigo e os demais ingredientes. Deixe a 
massa dobrar de volume, colocar na forma e deixar crescer novamente. Rechear com farofa, queijo 
branco,, amendoim, banana, abacaxi, coco ou nata. Leve ao forno para assar.

Responsável pela Receita/Comercialização: Ruth e Nildo Metzger.

Local e Endereço de Comercialização:
Na residência,  no Bairro Três Barras, próximo ao Centro de Educação Adolfo Hedel.

Possui Alvará de Funcionamento/Comercialização?
Observações Gerais sobre o Prato Típico/Curiosidades:
Esta cuca já é de tradição para o povo de Agrolândia, pois se encontra a venda também em todas  as 
festas religiosas, e café colonial promovido por uma entidade.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Simone Schaffer
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