
   

 

 

 

Cultivando Cogumelos 
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No filme Don Juan de Marco, o protagonista, um psiquiatra, estrelado por Marlon 

Brando, já nos seus idos anos, à medida que trata um cliente apaixonado, sente-se 

revigorado em seu relacionamento com a esposa e lhe pergunta se, em algum 

momento de suas vidas, ele tinha sido empecilho para que ela realizasse algum de 

seus sonhos... E ela responde que não... 

Cultivar cogumelos foi um sonho meu. Aos 80 anos estou realizando-o. Este texto 

tem o objetivo de mostrar como esse sonho está se tornando realidade.Tem sido 

uma experiência muito gratificante, na medida em que começamos do zero, 

contruímos todas as instalações e enfrentamos grandes desafios, inclusive a 

pandemia, já que o início da nossa produção se deu no auge da COVID-19. Muito já 

se percorreu e hoje apresento para conhecimento dos nossos fiéis clientes um pouco 

da nossa trajetória... um pouco desse sonho. 
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CULTIVO DE COGUMELOS SHIITAKE 

Cogumelos Quintal do Sabor 

Grande parte dos brasileiros ainda não conhece o sabor e, principalmente, as propriedades dos cogumelos shiitake. 

Mas essa situação está mudando e, no Brasil, o cultivo e comércio de cogumelos vem se expandindo. 

Quando essa iguaria chega à sua mesa, muita água já rolou debaixo da ponte.  

 

 

 

 

 

 

         Carpacchio de shiitake                             Quiche de shiitake e queijo                            Sopa de raizes e shiitake 

                                                               

        Shiitake recheado                                      Quiche de shiitake                                              Entrada de cogumelos 

Fabricação dos blocos de substrato  

Diferentemente do cultivo de cogumelos em toras de eucalipto, que foi comum entre produtores de shiitake durante 

muito tempo, hoje a fungicultura se atualizou e esse cultivo está sendo feito em blocos de substrato, em condições 

de temperatura e umidade totalmente controladas.  

Primeiro, é preciso criar um ambiente propício para a “semeadura”. Isso acontece com a fabricação de blocos de 

substrato onde o micélio é inoculado. É como se fosse a terra onde você vai colocar sua semente. Esses blocos são 

constituídos de serragem enriquecida com farelos. Depois de prensados e esterilizados, os blocos de substrato são 

inoculados com o micélio e ficam maturando durante 30 dias antes da entrega aos cultivadores.  

 

 
Blocos de substrato já inoculados e prontos para envio para os clientes. 
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No caso dos cogumelos Quintal do Sabor, por enquanto, nós compramos os blocos já inoculados de um produtor no 

estado de São Paulo, a 720 km do nosso local de produção.  

Você me perguntaria: por que não fabricam os próprios blocos? A resposta é simples: o custo é muito alto, embora o 

material do qual é composto seja barato (serragem enriquecida com alguns farelos). 

 

Transporte dos blocos 

 Trazemos esses blocos em veículo climatizado  

 

 
Caminhão climatizado, já carregado para o transporte dos blocos 

 

Esses blocos acabaram de chegar e vão ficar aqui durante 90 dias, sendo que devem ser 

a) descolados do saco em que chegam nos primeiros 30 dias  

b) e em completo repouso durante os 90 dias seguintes. 

    
Como os blocos chegam do 
fornecedor de substrato; daqui 
irão para a sala de 
desenvolvimento. 

Na sala de desenvolvimento, 
estão à espera do 
posicionamento nas prateleiras, 
onde ficarão durante 120 dias. 

Aspecto do bloco ao chegar; 
este deverá ser decolado do 
saco plástico três vezes nos 
primeiros 30 dias. 

Bloco pronto para produzir; esteve 
em repouso absoluto durante 90 
dias. 
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SALA DE DESENVOLVIMENTO 

  
Sala de desenvolvimento 

 

Na sala de desenvolvimento, em temperatura entre 20 e 22 graus, em absoluto controle de higienização, e da 

emissão do gás carbônico, os blocos ficam durante 120 dias. Nos primeiros 30 dias, devem ser descolados do saco 

plástico em que são acondicionados. Depois disso, esses blocos deverão ficar em repouso absoluto durante 90 dias, 

até estarem prontos para a produção. Aqui, as mudanças climáticas e visuais são visíveis. Os níveis de gás carbônico 

aumentam e os de oxigênio diminuem, razão pela qual é necessário um controle muito rígido quanto a essas 

variáveis, controle esse realizado por meio de aparelhos de medição.  

Equipamentos para controle das variáveis na sala de desenvolvimento 

    
Medidor de gás carbônico Medidor de umidade e temperatura Exaustor, que faz a troca do ar dentro 

das câmaras, expelindo o gás 
carbônico. 

                                            

Lavação dos blocos 

Quando estão maduros, prontos para serem colhidos, os blocos são retirados dos sacos plásticos que os envolvem e 

lavados antes serem levados para a sala de produção. 
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Os blocos já desenvolvidos são retirados da sala e lavados, após a retirada dos sacos plásticos. 

 

    
Depois de lavados, são levados para a sala de produção e posicionados nas prateleiras. 

 

                                                                                   SALA DE PRODUÇÃO 

                              

Sala de produção 
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Dentro de alguns dias, os cogumelos começam a brotar. São colhidos diariamente para não passarem do ponto e 

embalados para comercialização. A sala onde crescem também é controlada quanto à umidade (acima de 90%), 

temperatura (entre 12 e 16 graus) e emissão de gás carbônico (abaixo de 2200 p.p.m) 

   
             Sala de Produção                 Iniciando a brotação                 Prontos para colher 
 

Colheita 
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SALA DE EMBALAGEM 

 
 

 
 

Depois de colhidos, os cogumelos ainda ficam algumas horas expostos para perderem um pouco da umidade para 

posterior embalagem e comercialização. São embalados em bandejas biodegradáveis, envoltas em filme de pvc e 

distribuídas aos clientes. 

Embalagem  
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  Embalagem e comercialização 
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Visite o site e o Instagram dos mais lindos e frescos cogumelos shiitake de Belo Horizonte. Faça sua assinatura ou 

compre diretamente com o produtor em bandejas avulsas. 

quintaldosabor.com.br 

@cogumeloquintaldosabor  

 

Um produto orgânico é “aquele obtido dentro de 
um sistema orgânico de produção sustentável que 
beneficie o ecossistema local, proteja os recursos 
naturais, respeite as características 
socioeconômicas e culturais da comunidade local, 
preserve os direitos dos trabalhadores envolvidos e 
não utilize organismos geneticamente modificados 
nem químicos sintéticos”. 
 
Nós, da Horticultura Lá do Sítio Eireli, seguimos 
normas e procedimentos de produção para poder 
comercializar nosso produto orgânico, definido 
pelo sistema oficial de certificação, operado por 
certificadoras privadas, validadas e acompanhadas 
pelo MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que criou um selo nacional de 
certificação, que é estampado na embalagem. 

                               Certificado de produto orgânico 

 

                                                                          ALGUMAS RECEITAS 
 

              CARPACCIO DE SHIITAKE COM MOLHO DO MEU NETO 
Em uma fio de azeite, 2 dentes de alho espremidos e um pouco de caldo 
de limão, saltear 200g de shiitake Quintal do Sabor fresco em lâminas 
bem finas. Não cozinhe os cogumelos, apenas dê-lhes uma salteada. 
Arrumá-los num prato e cobri-los com o seguinte molho: 
Molho do Rafael: 
Numa tigela, juntar 3 colheres de azeite, 1 colher de caldo de limão, 1 
colher de mostarda e 1 colher de molho inglês.Misturar bem e 
acrescentar algumas alcaparras espremidas.Cobrir o shiitake com este 
molho e salpicar queijo parmezon ralado. Levar à geladeira até a hora de 
servir.(aproxipadamente meia hora) 
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      QUICHE LOW CARB DE SHIITAKE E QUEIJO 

Massa: 2 xícaras de farinha de amêndoas, 1 ovo, 1 pitada de sal, 1 
colher (sopa) de queijo parmezon ralado e 2 colheres (sopa) de 
creme de leite. Misturar a farinha com o ovo e depois os outros 
ingredientes formando uma massa. Forrar com essa massa uma 
forma de fundo falso (ou pirex raso), fazer uns furos com o garfo e 
assar por 15 minutos até tostar. 
Recheio: Numa tigela, misturar: 4 ovos, 2 xícaras de queijo ralado 
(parmezon + emental ou gouda); ½ xícara de requeijão cremoso e  3 
colheres (sopa) de creme de leite. 
Misturar bem e juntar 1 e ½ bandeja de shiitake Quintal do Sabor em 
lâminas finas. Cobrir a massa com esse recheio (tudo cru), levando ao 
forno por 25 a 30 minutos para cozinhar. Deixar corar e está pronto 
para servir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOPA DE SHIITAKE COM RAIZES 
Ingredientes: 2 dentes de alho espremidos, 1 cebola batidinha, 250g. de mandioca, 
200g. de cenoura em rodelas, 200g. batatas em rodelas, 4 xicaras de água fervendo; 
200g, de shitake Quintal do Sabor cortado em tiras, 1 colher de molho shoyu; 1 colher 
de sopa de azeite  
Modo de Preparo: Em uma panela com  4 xícaras de água fervendo, acrescente a 
mandioca, as batatas, as cenouras, metade do alho e da cebola.  
Cozinhe 25 minutos em panela tampada.  
Retire só a mandioca e bata no liquidificador (com a água do cozimento) 
Retorne a massa à panela para engrossar o caldo.  
Numa frigideira à parte, refogue o shitake no azeite e shoyu, com o restante do alho e 
cebola.  
Acrescente-o à sopa, salpique cebolinha e ajuste o sal a gosto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 COGUMELOS RECHEADOS 
Ingredientes: 275g de espinafre sem os talos, 400g de cogumelos shiitake médios, 25 
g de manteiga (+ um pouquinho para untar a forma ou pirex), 25 g. de bacon picado, 
½ cebola picada, 75 g. de creme de leite fresco, 60g. de queijo Cheddar picado, 2 
colheres de migalhas de pão fresco, sal. 
Preparo: Aqueça o forno a 180

o.
Unte uma travessa grande com óleo. Lave o espinafre 

mas não o seque. Numa panela, deixe murchar o espinafre. Escorra-o e pique-o numa 
tábua. Tire os talos do shiitake com cuidados para não danificar os chapéus e pique-
os. Numa panela, derreta a manteiga e refogue a cebola, o bacon e os talos do 
shiitake por 5 minutos. Junte o espinafre, deixe uns minutos e retire a panela do fogo. 
Acrescente o creme de leite e tempere com sal e pimenta a gosto. Passe manteiga 
derretida nos chapéus dos cogumelos e arrume-os na travessa em uma única camada 
de cabeça para baixo. Divida a mistura de espinafre pelos chapéus, misture o queijo 
com as migalhas de pão e salpique sobre eles. Leve ao forno por 20 minutos ou até os 
cogumelos amolecerem. Sirva quente,  

              

 
 

                                    ENTRADINHA DE SHIITAKE 
Ingredientes: 3 bandejas de cogumelos Quintal do Sabor em lâminas, 1 cebola 
picadinha, 3 dentes de alho espremidos, 200g de bacon picadinho, azeite e sal, 
temperos e ervas secas, 100 ml de vinho branco seco, 500 g de creme de leite fresco 
200 g. de queijo gruyere ralado e Maisena diluída em um pouquinho d’água para 
engrossar 
Preparo: Em uma panela funda, refogar no azeite a cebola, o alho e o bacon até 
dourar. Juntar os cogumelos aos poucos para não dar água. Deixar um tempo e 
acrescentar o vinho sem mexer. Temperar com sal e ervas e, após reduzir um pouco, 
acrescentar o creme de leite fresco. Deixar ferver ligeiramente e engrossar com a 
maisena diluída em água. Distribuir por ramequins untados de manteiga, salpicar 
generosamente o queijo ralado e levar para gratinar. Servir com torradas.  
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Finalmente a rainha das receitas com shiitake: 

 

ESPAGUETE COM COGUMELOS 

Ingredientes: 

 200g. de espaguete 

 200g de cogumelos shiitake Quintal do Sabor 

 1 dente de alho 

 50 g. de manteiga 

 ½ xícara (chá) de vinho branco 

 Salsinha picada a gosto 

 Sal e pimenta do reino moída na hora 

 Queijo parmezon a gosto 

Modo de preparo: 

1. Leve uma panela grande com água em fogo alto para ferver. Enquanto isso, limpe os cogumelos 

com um pano úmido (ou com um pincel, ou papel toalha). Não lave em água corrente nem deixe os 

cogumelos de molho; eles absorvem a água e perdem o sabor. 

2. Corte e descarte os talos do shiitake (essas são partes mais duras e fibrosas). Corte os shiitakes em 

fatias médias. Descasque e pique fino o dente de alho. Lave, seque e pique fino a salsa. 

3. Assim que a água ferver, acrescente 1 colher (de sopa) de sal e junte o macarrão. Misture e deixe 

cozinhar pelo tempo indicado na embalagem. Enquanto isso, prepare o molho. 

4. Leve uma frigideira grande com a manteiga ao fogo médio. Quando derreter, junte o alho picado 

fino e os cogumelos fatiados. Tempere com sal e pimenta e refogue por 3 minutos, até os 

cogumelos ficarem dourados e macios. Regue com o vinho branco e misture bem. Desligue o fogo e 

misture a salsinha picada. 

5. Quando a massa estiver al dente, escorra a água e reserve ½ xícara de chá da água do cozimento do 

macarrão. 

6. Transfira o espaguete para a frigideira com o molho de cogumelos e adicione, aos poucos, a água 

do cozimento para deixar o molho mais fluido. 

7. Sirva a seguir com queijo parmezon a gosto. 

Nota: Para enriquecer o prato, pode-se misturar ½ xícara de creme de leite ao molho ainda quente, 

mas sem deixar ferver. 
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