
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 4
ALIMENTAÇÃO TÍPICA
(GASTRONOMIA TÍPICA)

MUNICÍPIO: Atalanta
Denominação do Prato Típico: Nhoque 

Origem Étnica-Cultural: Italiano 

Histórico do Prato Típico:
O nhoque é um prato típico Italiano que foi trazido para o município de Atalanta pelos imigrantes. O 
prato ainda é muito consumido no município não somente  pelos descendentes de Italianos mais 
também por outras culturas. O nhoque tem uma historia bem interessante, conta uma lenda que num 
dia 29 um padre vestido de andarilho chegou a uma pequena localidade italiana e bateu à porta uma 
casa. Um casal de velhinhos o atendeu, e o padre pediu um prato de comida. O casal de velhinhos lhe 
ofereceu o único alimento que eles tinham: nhoque. Algum tempo depois, o padre voltou ao local 
para contar ao casal de velhinhos que depois que havia comido aquele prato de nhoque sua vida tinha 
mudado para melhor. Por isso muitas pessoas acreditam e conhecem o nhoque como o prato da sorte, 
e todo dia 29 comem nhoque para terem sorte durante 30 dias.  
Ingredientes Prato Original: Trigo, ovos, sal, batata doce, um pouquinho de fermento.
Ingredientes Prato Adaptado:
Tem pessoas que colocam temperos verdes, queijo, molho de carne moída, entre outros.   

Responsável pela Receita/Comercialização: 
Hoje encontramos nhoque em pacotinhos sendo vendidos em supermercados.
Mas, quem quiser provar o verdadeira sabor do nhoque, pode apreciar o prato almoçando em uma 
das propriedades que estão inseridas no projeto de agroturismo Acolhida na Colônia. 

Local e Endereço de Comercialização:
A venda do produto e o almoço são sob encomenda.
Fone: (47) 3535-0229 – Com Jaqueline ou Edinho, ou no e-mail acolhida.atalanta@yahoo.com.br 

Possui Alvará de Funcionamento/Comercialização? Sim.

Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta: 13:00 as 17:00
Domingos: 9:00 as 12:00
                  14:00 as 18:00.

Observações Gerais sobre o Prato Típico/Curiosidades:

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Jaqueline Pesenti

Data de Preenchimento do Formulário: 04/05/2006
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