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ALIMENTAÇÃO TÍPICA
(GASTRONOMIA TÍPICA)

MUNICÍPIO: Laurentino

Denominação do Prato Típico: Taiadela (Macarrão caseiro) 

Origem Étnica-Cultural:  China e aperfeiçoado na Itália. 

Histórico do Prato Típico: Trazido pelos colonizadores italianos para nosso município aproximadamente 
entre os anos de 1920 e 1930. Os primeiros imigrantes, de origem Italiana que povoaram Laurentino, 
faziam  o  macarrão  com  ovos,  água  e  trigo  que  era  escuro  e  comprado  em  sacos  de  25  quilos  e 
armazenados em casa. O cozimento era na água salgada. Serviam temperado com nata frita ou molhos 
diversos.

Ingredientes Prato Original:  Ovos, água e trigo. 4 ovos, 2 xícaras de água, trigo. Misturavam bem os 
ingredientes com as mãos até obter uma bola de massa que não gruda nas mãos. Deixar descansar por ½ 
hora. Espalhar um pouco de farinha na mesa. Espalhavam a massa com uma garrafa de pinga vazia até 
conseguir uma camada bem fina. Deixava durante a manhã para secar na mesa ou cortava em pedaços e 
colocava no sol. Usavam uma faca para cortar essa massa em tiras finas. Cozinhava em água salgada e 
temperavam a gosto, com nata frita ou molho e faziam sopa.

Ingredientes Prato Adaptado: Ovos e trigo. Atualmente a taiadela ou macarrão caseiro é feito em casa 
como alimentação ou para comercializar e utiliza-se 40 ovos e 5 quilos de trigo bem misturados. Coloca 
na máquina própria para fazer o macarrão. Em seguida retira e coloca na máquina para cortar o macarrão 
que logo é embalado em pacotes apropriados e posto no freezer para vender. 

Responsável pela Receita/Comercialização:  Consumo próprio das nossas famílias. Clotilde Nardelli. 
Rua 15 de novembro, nº 136 - Telefone (47) 3546 1591

Local e Endereço de Comercialização: Na casa de Clotilde Nardelli, Rua 15 de novembro, nº 136

Telefone (47) 3546 1591 - Laurentino.

Possui Alvará de Funcionamento/Comercialização? Sim 

Dias,  Horários  e  Locais  de  Atendimento  ao  Público:  Todos  os  dias  no  horário  comercial  sob 
encomendas na casa de Clotilde Nardelli, Rua 15 de novembro, nº 136 ou nos mercados de Laurentino. 
Telefone (47) 3546 1591

Observações Gerais sobre o Prato Típico/Curiosidades:  O macarrão caseiro fica delicioso quando 
acompanhado de diferentes tipos de molho: Carne de frango, ou moída, queijo ralado ou fatiado, nata frita 
ou temperos variados. 

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Maria Terezinha Avi e Zenir Ferrari

Data de Preenchimento do Formulário: 10 de abril de 2006


