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Introdução 

 
Toda hamburgueria precisa de produtos que sejam a cara do 

negócio. Como exemplo, citei no eBook anterior o Whopper, 

que é o destaque do Burguer King. No caso da grande rede de 

lanchonetes presente em mais de 113 países, o Subway, o 

destaque é o Sanduíche de Frango Defumado com Cream 

Cheese. 



 

 

 

Cada uma das lanchonetes famosas que conhecemos têm a 

sua marca registrada. Ao longo dos primeiros meses, você 

precisará analisar quais são os sanduíches mais pedidos da 

sua hamburgueria. Existem preferências variadas, porém, 

existe algo que é constante na maioria das hamburguerias 

espalhadas pelo país: os hambúrgueres tradicionais. 

 

Para que sua hamburgueria artesanal não fique para trás, é 

necessário acompanhar essa tendência. No dia que ela cair no 

esquecimento, se isso acontecer, fique atento as novidades e 

adapte seus produtos as necessidades dos clientes, sem que 

sua hamburgueria perca a identidade. 

 

Por isso, neste eBook, você terá acesso a uma lista com 20 

composições de hambúrgueres tradicionais deliciosos, para 

que seus clientes fiquem com água na boca. É importante que 

você faça testes para identificar qual a preferência do seu 

público.  

 

 

Vamos as receitas: 
 



 

 

 

 
 
 



 

  



 

 

20 Receitas tradicionais 
01 - Hambúrguer Funcional 

 
 

Ingredientes  

• 400 g de carne magra moída 

• 1 clara 

• 1 col. (sopa) de semente de chia 

• 1 col. (sobremesa) de farinha de linhaça (ou quinoa em 

flocos) 

• 1/2 cebola média em cubinhos 

• 1/4 de xíc. (chá) de salsa picada 

• Sal e pimenta-do-reino a gosto 

 

 



 

 

Modo de fazer  
Em uma tigela funda, misture a carne, a clara, a chia, a farinha 

de linhaça, a cebola e a salsa. Tempere com o sal e a pimenta-

do-reino. Divida em quatro partes iguais e molde no formato de 

hambúrguer. Em uma frigideira antiaderente, doure o 

hambúrguer dos dois lados com a técnica sem óleo (ver AQUI). 

Para montar o sanduíche: passe o cream cheese em uma das 

partes do pão e coloque a alface, o tomate e o hambúrguer. 

Feche o sanduíche e sirva em seguida. Ah! Dá para fazer o 

pãozinho low carb de microondas aí também (receita AQUI). 

 

Os hamburgueres podem ser congelados. Eu separo em 

porções individuais e levo ao freezer embalado em saquinhos. 

Na hora de usar, basta descongelar naturalmente.  

 

Rendimento: 4 sanduíches 

 

Calorias por hambúrguer: 160 kcal (o sanduíche completo tem 

342 calorias) 

 

 
 
 



 

 

02 - Hambúrguer caseiro de porco 

 
 

Ingredientes 

• Para 4 hambúrgueres: 

• 300 g de filé suíno 

• 1/2 cebola pequena 

• 3 dentes de alho 

• Sal e pimenta do reino a gosto 

• 4 pães de hambúrguer com gergelim 

• 8 rodelas finas de tomate 

• 4 folhas de alface crespa ou americana picadas 

• Lascas de queijo parmesão 



 

 

• Relish de pepino 

 

Modo de preparo 
Hambúrguer de Porco 

Em um processador, coloque a cebola e o alho e Triture. 

Depois, coloque a carne e bata até ficar bem pequeno e 

misture bem com a cebola e o alho. (Se você quiser pode 

comprar a carne já moída e só misturar a cebola e o alho). 

Faça 4 bolas com a carne e achate cada uma formando os 

hambúrgueres. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. 

Deixe a carne no congelador por 20 minutos antes de fritar. 

Aqueça a frigideira e frite os hambúrgueres até o ponto 

desejado. 

Corte os pães ao meio e toste no forno a 210°C por uns 5 

minutos. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

03 - Hambúrguer de picanha 

 
 

Ingredientes 

• 1kg de picanha moída duas vezes 

• 100g de bacon também moído 

• 2 colheres de sopa de manteiga 

• 2 colheres de sopa de chimichurri (temperinho argentino 

que você já consegue achar em mercados) 

• pimenta moída na hora 

• 1/2 colher de sopa de sal. 

 

Modo de preparo 



 

 

são 3 etapas: misturar a carne com os temperos, colocar no 

formato e grelhar (ou assar) 

depois de bem misturado, deixe quietinho pegando o gostinho 

por pelo menos 30 min. então, é só formatar seus 

hambúrgueres no tamanho que você preferir. só não deixe 

muito fininho para ele não ficar muito seco. por aqui, dessa vez, 

fizemos no grill 

 

04 - Hambúrguer de Carne com Quinoa 

 
 

Ingredientes 

 

• ½ kg de carne bovina magra (patinho) 

• 3 dentes de alho 

• 1 cebola 



 

 

• Sal e pimenta a gosto 

• 3 colheres (de sopa) de quinoa em flocos 

 

Modo de Preparo 
Misture os ingredientes até ficar bem homogêneo. 

Unte as mãos com um pouquinho de óleo e modele os 

hambúrgueres na mão ou se preferir use um cortador de 

alumínio. 

Para incrementar o hambúrguer e torná-lo mais saboroso e 

nutritivo, vocês podem acrescentar cenoura, abobrinha, 

beterraba, salsinha. As crianças vão gostar muito. 

A  quinoa também pode ser substituída por aveia, amaranto ou 

linhaça. 

A carne bovina pode ser substituída por frango, filé de peixe ou 

proteína texturizada de soja (carne de soja). 

Para congelar, basta envolver as porções de hambúrguer em 

filme plástico ou alumínio. Eles podem ficar congelados por até 

6 meses. 

 

 
 
 
 



 

 

05 - Hambúrguer de siri 

 
Rende: 4 porções 

 

Ingredientes 

• 500g de carne de siri (eu usei do cozido congelado já 

catado porque é o que tinha para o momento) 

• 1/4 de cebola roxa 

• 2 dentes de alho 

• 1/4 de polpa de pimentão vermelho (asse o pimentão na 

chama do fogão e tire a pele e as sementes) 

• Páprica picante a gosto 

• Coentro picado a gosto 



 

 

• 1 ovo 

• Farinha de rosca para dar a liga (no máximo 1 xícara) 

• Pimenta a gosto 

• Sal a gosto 

• Suco de meio limão 

 

Para o molho secreto 

• 3 gemas 

• 100ml de azeite de oliva 

• 2 dentes de alho 

• 3 picles de pepino picados de forma minúscula 

• 2 colheres de sopa de alcaparras picadas 

• Salsinha picada 

• 1 colher de sopa de mostarda dijon 

• Sal e pimenta a gosto 

• Preparo 

 

Para os hambúrgueres 
Descongele a carne de siri, escorra toda a água sim, vai soltar 

água  a lot. Tempere com sal e pimenta. Acrescente a  cebola e 

o alho cortado em cubinhos minúsculos, a pasta de pimentão,   

o ovo, o limão, o coentro. Misture tudo até que fique uniforme. 

Vá acrescentando a farinha aos poucos, até dar o ponto. 



 

 

Atenção, deve continuar úmido porque o que dá liga em 

hambúrgueres de carne comuns é a gordura do boi que não 

existe nesse processo. Por isso, você terá que moldar na mão 

ou com um aro de metal. Em uma frigideira coloque um fio de 

azeite e frite os hambúrgueres. Coloque fatias de queijo sobre 

eles e leve ao forno para derreter. 

 

Para o molho especial bata as gemas com um fouet até que 

elas fiquem amarelo claro e vá acrescentando o azeite aos 

poucos, em fio, como na maionese, até que fique um creme 

consistente. Se tiver um mixer essa é a hora de usar. Depois 

junte os temperos, alho, sal, salsa e mostarda. Por último 

coloque o picles de pepino e as alcaparras bem picadinhos. 

Misture tudo e deixe esfriar na geladeira em um recipiente 

tampado. 

 

Leve o pão ao forno partido ao meio para tostar. Pincele o 

molho nas duas fatias e coloque o hambúrguer já com queijo 

derretido, uma folha de alface e duas rodelas de tomate. Para 

acompanhar você pode fazer anéis de lula à dorê. Coma e seja 

feliz como o Bob 

 

 



 

 

06 - Hambúrguer com geleia de bacon 

 
 

Ingredientes 

• 4 pães de hambúrguer 

• 800 g de fraldinha moída 

• 300 g de queijo prato 

• óleo 

• sal 

• molho barbecue 

 

Para a geleia de bacon 

• 500 g de bacon em cubinhos 

• 1 cebola grande picada 

• 60 g (1/3 de xícara) de açúcar 



 

 

• 1 colher (chá) de páprica picante 

• 1 pitada de pimenta calabresa 

• 60 ml (4 colheres de sopa) de vinho tinto ou vinagre 

• 60 ml (4 colheres de sopa) de água 

• 1 colher (chá) de sal 

 

Comece pela geleia. Numa panela coloque o bacon. Ligue em 

fogo de médio a baixo. Explico: Se você coloca em fogo alto, o 

bacon vai selar, e a gordura vai ficar toda ali. No fogo mais 

baixo a gordura vai derreter e o bacon vai ficar menos 

gorduroso.  

 

Depois de uns 15 minutos, desligue e retire tudo da panela. 

Retire toda a gordura, mas guarde umas 2 colheres de sopa 

dela. Coloque essa gordura de volta na panela. Ligue em fogo 

alto e adicione a cebola. Deixe que ela comece a dourar e volte 

com o bacon. Adicione também todos os outros ingredientes: o 

açúcar, a páprica, a pimenta, o sal, o vinho ou vinagre e a 

água.  

 

Mexa um pouco e deixe tudo cozinhar até que fique com uma 

consistência de geleia, uma geleia bem padaçuda no caso 

(mas você pode triturar o bacon se quiser ela bem pastosa). 



 

 

Reserve. Com a carne, molde os hambúrgueres. Você pode 

fazer 4 bolas e amassar usando um prato, até ficar com cerca 

de 1 dedo e meio de altura. Corte os pães ao meio. Aqueça 

uma frigideira com um fio de óleo e coloque os hambúrgueres. 

Sele de um lado e vire. Ao virar, salpique um pouco de sal.  

 

Quando estiver quase pronto, coloque o queijo por cima e 

abafe com uma tampa para que ele derreta. Retire e passe o 

pão rapidinho sobre aquela superfície para aquecer um 

pouquinho e absorver um pouco o sabor deixado ali. Monte os 

hambúrgueres: Coloque uma boa colherada de molho 

barbecue, o hambúrguer já com o queijo, o bacon e tampe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

07 - Hambúrguer com gorgonzola 

 
Rendimento: 4 hambúrgueres grandes 

Tempo de preparo: 1:15h 

 

Ingredientes 

• 600g de fraldinha moída só uma vez 

• 4 pães de hambúrguer* 

• 4 fatias de queijo prato, suíço ou outro de sua preferência 

• 150g de queijo gorgonzola 

• 4 cebolas médias 

• 1 colher de sopa rasa de açúcar (de preferência mascavo) 

• 1/4 xícara de vinho branco seco ou vinho do Porto tinto 



 

 

• sal a gosto 

• 2 tomates italianos em rodelas 

• algumas folhas de rúcula 

• molho barbecue 

• mostarda Dijon 

• manteiga, azeite ou óleo e sal a gosto 

 

*Usei pão de hambúrguer integral da Wickbold que é 

gostosinho, mas um pouco doce. Queria um pão bem gostoso 

de padaria, mas era feriado e por isso não consegui. 

Coloque uma folha de papel manteiga sobre uma assadeira. 

Faça um bolinho redondo de carne e “esprema” o bife com uma 

palma da mão contra a outra. Faça isso algumas vezes até 

sentir que o bife está bem espremido, sem ar. Quando você 

espreme, até ouve o barulhinho do ar saindo. Molde as laterais 

para que o bife fique redondo e coloque-o sobre a assadeira. 

Finalize achatando bem o bife para que ele fique todo da 

mesma altura e sem ar. Se você tiver uma forma redonda 

vazada, use-a para moldar com perfeição e também achate 

bem o bife com as pontas dos dedos antes de retirar a forma. 

 

Deixe os bifes na assadeira e cubra-os com uma folha de papel 

manteiga. Cubra a assadeira com filme plástico e mantenha na 



 

 

geladeira. 

Fatie as cebolas finas. Esquente uma frigideira grande, 

acrescente óleo ou azeite e coloque as cebolas. Depois de 5 

minutos, adicione o vinho e quando ele evaporar, o açúcar. Se 

usar vinho do Porto, use menos açúcar pois o vinho já é doce. 

Coloque sal apenas para realçar o sabor, mas a idéia é que a 

cebola fique um pouco doce. Mantenha a panela em fogo 

médio e mexa de vez em quando até a cebola caramelizar, de 

cor dourada-marrom.  

 

Se quiser, no final, acrescente uma colher de sopa de 

manteiga. A caramelização leva de 20 a 30 minutos se usar 

uma frigideira grande. Retire a cebola da frigideira. 

Na mesma frigideira da cebola, toste as metades dos pães com 

manteiga. Depois que tirar da frigideira, passe mostarda Dijon 

na metade de cima e molho barbecue na metade de baixo de 

cada “jogo”. Capriche pois eles aportam muito sabor, rs.  

 

Reserve. 

 

Coloque o queijo gorgonzola picadinho em uma tigela e leve-a 

ao microondas por 20 a 30 segundos, até que o queijo esteja 

pastoso, levemente derretido. 



 

 

Se preciso, passe um papel toalha na frigideira para limpá-la 

um pouco. Tempere os bifes com sal e pimenta do reino e leve-

os à frigideira quente com um fio de azeite e uma colher de 

sopa de manteiga. Sele até criar uma leve crosta escura. Assim 

que virar o bife para selar o outro lado, tempere com sal e 

pimenta e coloque a fatia de queijo prato e o gorgonzola 

pastoso sobre o bife. Tampe a frigideira. O próprio calor da 

panela irá derreter os queijos. 

 

Retire da frigideira e deixe os bifes descansando por 3 minutos, 

de preferência sobre uma gradinha, mas caso não tenha, use a 

assadeira. Isso faz com que o bife não perca suculência e que 

o “suco” dele se firme e não molho o pão. 

Monte o hambúrguer com tomate, cebola caramelizada, rúcula 

e o bife com queijo derretido. 

 

Capriche na foto e me marque nas redes sociais para 

compartilhar o seu “hambúrguer igual de hamburgueria top” 

comigo! 

 

 

 

 



 

 

08 - Hambúrguer barbecue com onion rings 

 
 

Ingredientes 

• 400 g de picanha moída 

• 140 g (1 xícara) de farinha de trigo 

• 240 ml (1 xícara) de água com gás 

• ½ colher (chá) de páprica picante 

• 1 cebola 

• 2 fatias grandes e grossas de queijo cheddar 

• 6 colheres (sopa) de molho barbecue 

• 2 pães tipo australiano para hambúrguer 

• sal 



 

 

• óleo para fritar 

 

Corte a cebola em aros grossos, de cerca de um dedo de 

espessura. Numa vasilha coloque a água com gás, e vá 

despejando aos poucos a farinha de trigo, misturando bem com 

um fouet até ficar uma mistura homogênea. Misture também a 

páprica e, se quiser, adicione um pouco de sal. Aqueça 

bastante óleo numa panela. Passe os anéis de cebola na 

massa, com ajuda de um garfo. Escorra o excesso de massa 

nos anéis e frite-os no óleo. Reserve sobre papel absorvente. 

 

Usando a picanha moída, faça os hambúrgueres com ajuda de 

um molde. Se você não tiver um molde, divida a porção de 

carne em 2, faça 2 bolas e amasse uma a uma usando um 

prato, até ficar com cerca de 1 dedo e meio de altura. Numa 

chapa bem quente, pincele óleo e coloque o hambúrguer. 

Deixe cerca de três minutos e vire-o. Tempere com sal. Deixe 

mais cerca de 2 a 3 minutos e vire de novo. Tempere o outro 

lado com sal também. Coloque as fatias de queijo e tampe. 

Deixe derreter por cerca de um minuto. Retire o hambúrguer e 

passe o pão cortado ao meio rapidamente na chapa para 

tostar. 

 



 

 

Montagem: no pão esparrame o molho barbecue, coloque o 

hambúrguer com o cheddar derretido e dois a três anéis de 

cebola por cima, encaixando um no outro. Cubra com a outra 

metade do pão e sirva a seguir. 

 
09 - Hambúrguer Apimentado com Doritos 

 
 

Ingredientes 

• 1 pão para hambúrguer  

• 120g de carne moída  

• 1 colher de chá de molho de pimenta  

• Sal e pimenta do reino a gosto  

• 1/2 pimenta dedo de moça picada sem sementes  



 

 

• 30g de queijo gouda com pimenta malagueta Landana  

• Alface americana a gosto  

• Tomate a gosto  

• 1 colher de sopa de maionese  

• 1 colher de sopa de óleo  

• 1/2 colher de sopa de manteiga  

• 30g de doritos 

 

Modo de preparo 
Corte o pão de hambúrguer no meio e toste o lado de dentro 

em uma frigideira anti aderente bem quente até que fique 

dourado.  

 

Reserve.  

Tempere a carne com sal, pimenta do reino, a pimenta dedo de 

moça e o molho de pimenta (se você acha demais, use apenas 

um tipo de pimenta). Modele o hambúrguer de forma que fique 

maior que seu pão, já que a carne encolhe um pouco na 

frigideira. 

 

Passe maionese no seu pão e já deixe montado com a alface e 

o tomate. Na frigideira anti aderente coloque o óleo e a 

manteiga, quando estiver quente coloque o hambúrguer e deixe 



 

 

dourar por um minuto e meio de um lado, vire, coloque o queijo, 

salpique umas gotas de água para que faça vapor e tampe a 

frigideira por 1 minuto, até que o queijo derreta. Retire da 

frigideira e coloque imediatamente dentro do sanduíche 

finalizando com doritos. Sirva imediatamente. 

 

10 - Hambúrguer com geleia de bacon 

 
Ingredientes: 



 

 

• 4 pães de hambúrguer 

• 800 g de fraldinha moída 

• 300 g de queijo prato 

• óleo 

• sal 

• molho barbecue 

 

Para a geleia de bacon: 

• 500 g de bacon em cubinhos 

• 1 cebola grande picada 

• 60 g (1/3 de xícara) de açúcar 

• 1 colher (chá) de páprica picante 

• 1 pitada de pimenta calabresa 

• 60 ml (4 colheres de sopa) de vinho tinto ou vinagre 

• 60 ml (4 colheres de sopa) de água 

• 1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Comece pela geleia. Numa panela coloque o bacon. Ligue em 

fogo de médio a baixo. Explico: Se você coloca em fogo alto, o 



 

 

bacon vai selar, e a gordura vai ficar toda ali. No fogo mais 

baixo a gordura vai derreter e o bacon vai ficar menos 

gorduroso. Depois de uns 15 minutos, desligue e retire tudo da 

panela. Retire toda a gordura, mas guarde umas 2 colheres de 

sopa dela. Coloque essa gordura de volta na panela. Ligue em 

fogo alto e adicione a cebola. Deixe que ela comece a dourar e 

volte com o bacon.  

Adicione também todos os outros ingredientes: o açúcar, a 

páprica, a pimenta, o sal, o vinho ou vinagre e a água. Mexa 

um pouco e deixe tudo cozinhar até que fique com uma 

consistência de geleia, uma geleia bem padaçuda no caso 

(mas você pode triturar o bacon se quiser ela bem pastosa).  

Reserve.  

Com a carne, molde os hambúrgueres. Você pode fazer 4 

bolas e amassar usando um prato, até ficar com cerca de 1 

dedo e meio de altura. Corte os pães ao meio. Aqueça uma 

frigideira com um fio de óleo e coloque os hambúrgueres. Sele 

de um lado e vire. Ao virar, salpique um pouco de sal. Quando 

estiver quase pronto, coloque o queijo por cima e abafe com 

uma tampa para que ele derreta. Retire e passe o pão 

rapidinho sobre aquela superfície para aquecer um pouquinho 

e absorver um pouco o sabor deixado ali. Monte os 



 

 

hambúrgueres: Coloque uma boa colherada de molho 

barbecue, o hambúrguer já com o queijo, o bacon e tampe. 

Sirva imediatamente. 

11 - Hambúrguer de picanha recheado com muçarela 

 
 

Ingredientes: 

● 1kg de picanha moída 
● Orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto 
● 1 colher (sopa) de cheiro-verde picado 



 

 

● 250g de queijo mussarela fatiado 

Modo de preparo: 

Em uma tigela, coloque a picanha moída e acrescente orégano, 
sal, pimenta, o cheiro-verde e misture bem. 

Divida esta massa de carne em 12 partes iguais e achate cada 
parte com as mãos. 

Em 6 partes de massa de carne divida as fatias de muçarela e 
cubra com as outras 6 partes de massa de carne. 

Com as mãos uma as partes de massa de carne e aperte bem 
para não aparecer o recheio. 

Frite cada hambúrguer na chapa ou na frigideira deixando 
dourar dos dois lados por igual e sirva em pães ou 
acompanhado de salada. 

 

 

 

 



 

 

12 - Hambúrguer Mexicano 

 

Ingredientes 

● 4 fatias de bacon 

● 4 fatias de queijo cheddar 

● 2 pães de hambúrguer com gergelim 

● 4 colheres (sopa) de maionese 

● 2 folhas de alface americana 

● 2 tomates em fatias finas 

● 1 cebola roxa em fatias finas 



 

 

Hambúrguer 

● 400g de fraldinha moída 

● 100g de patinho moído 

● 50g de bacon moído 

● Sal e pimenta-do-reino a gosto 

● Azeite para grelhar 

Guacamole 

● Polpa de 1 avocado maduro 

● Suco de 1/2 limão 

● 1 colher (sopa) de cebola ralada 

● 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada 

● Sal a gosto 

Modo de preparo 

Para o guacamole, amasse a polpa do avocado com o suco de 

limão até formar uma pasta. Misture o restante dos ingredientes 

e reserve. Para o hambúrguer, misture as carnes moídas 

formando uma mistura homogênea. Divida em 2 partes e 

modele 2 hambúrgueres. Em uma frigideira antiaderente, frite 



 

 

as fatias de bacon na própria gordura, em fogo alto, até ficar 

dourado. Escorra em papel-toalha, deixe esfriar, quebre em 

pedaços grandes e reserve. 

Na mesma frigideira, frite os hambúrgueres no azeite por 5 

minutos de cada lado, polvilhando um pouco de sal. Coloque 2 

fatias de queijo em cada um e cubra com uma tampa até que o 

queijo derreta. Abra o pão ao meio e faça a montagem. 

Espalhe em cada pão 2 colheres (sopa) de maionese. Divida a 

alface entre os pães. Faça uma camada de tomate, uma 

camada de cebola, o hambúrguer com queijo, bacon e 

guacamole. Cubra com a outra metade do pão e pronto! 

 

 

 

 

 



 

 

13 - Hambúrguer fondue 

 

Ingredientes 

● 800g de carne moída 

● Sal e pimenta-do-reino a gosto 

● 300g de bacon fatiado 



 

 

● 200g de queijo cheddar picado 

● 100g de queijo parmesão ralado 

● 150g de Catupiry® 

● 1/2 caixa de creme de leite (100g) 

● Pão, maionese, ketchup e batata frita em palitos para 

acompanhar 

Modo de preparo 

Em uma tigela, misture a carne moída com sal e pimenta. 

Forme bolinhas e faça buracos no meio com ajuda de uma 

cumbuca pequena. 

Enrole fatias de bacon ao redor delas, coloque em uma fôrma e 

leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos. 

Misture o cheddar, o parmesão, o Catupiry e o creme de leite 

em uma tigela e divida entre as cavidades das bolinhas. 

Volte ao forno por 15 minutos. Retire e sirva com pão, 

maionese, ketchup e batata frita. 

 



 

 

14 - Hambúrguer Gourmet 

 

Ingredientes 

● 200g de carne moída de primeira 

● 2 fatias de muçarela 

● 2 fatias de bacon 

● 1 pão de hambúrguer com gergelim 

● Maionese (temperar com ingredientes de sua preferência, 

pode ser alho, ervas, pimenta) 

● Alface 

● Tomate 

● Sal e pimenta a gosto 

● Batata frita ou onion rings 



 

 

Modo de preparo 

Misture a carne delicadamente e modele o disco de 

hambúrguer. Importante não misturar nem apertar muito, pois a 

carne fica dura, quanto menos misturar ou apertar, mais macio 

será. 

Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque um fio bem 

pequeno de óleo, tempere o hambúrguer com sal e pimenta. 

Depois grelhe de um lado, até a lateral da carne mudar de cor e 

começar a aparecer gotículas de sangue sobre a carne. 

Vire o hambúrguer e continue em fogo alto, por mais 2 minutos. 

Coloque o bacon na frigideira. Depois acrescente a muçarela 

sobre o hambúrguer. Adicione 20ml de água na frigideira para 

derreter o queijo e tampe a frigideira 

Após a água secar, coloque o pão cortado ao meio sobre a 

frigideira para selar. Monte o hambúrguer colocando o alface, o 

tomate, o hambúrguer, o bacon, a maionese temperada e o 

pão. 

 



 

 

15 - Hambúrguer caseiro à parmegiana 

 

Ingredientes  

● 2 fatias de pão de forma sem casca 

● 600g de carne moída 

● 2 colheres (sopa) de cebola ralada 

● 1 ovo 

● Sal e pimenta-do-reino a gosto 

● Farinha de trigo para empanar 

● 1 ovo para empanar 

● Farinha de rosca para empanar 

● Óleo para fritar 

● 1 xícara (chá) de molho de tomate temperado (comprado 

pronto) 



 

 

● 150g de queijo muçarela ralado para polvilhar 

Modo de preparo 

Umedeça as fatias de pão com água e aperte com as mãos 

para tirar o excesso. Coloque em uma vasilha, adicione a 

carne, a cebola, o ovo, sal e pimenta e amasse com as mãos 

até dar liga. Divida em 4 porções e modele hambúrgueres 

altos. Passe pela farinha de trigo, pelo ovo batido e na farinha 

de rosca. Frite, aos poucos, em óleo quente, até dourar. 

Escorra em papel-toalha e coloque em uma travessa. Cubra 

com o molho e polvilhe com o queijo. Leve ao forno alto, 

preaquecido, por 15 minutos ou até o queijo derreter. Sirva, se 

desejar, acompanhado de arroz, salada de alface e tomate. 

 

 

 

 



 

 

16 - Hambúrguer caseiro completo 

 

Ingredientes 

● 5 pães de hambúrguer 

● Manteiga para grelhar 

● 5 fatias de queijo cheddar 

● Maionese, folhas de alface e rodelas de tomate a gosto 

● 1/2 xícara (chá) de picles de pepino fatiado 

 Hambúrguer 



 

 

● 800g de fraldinha moída 

● 200g de patinho moído 

● 100g de bacon moído 

● Sal e pimenta-do-reino a gosto 

● Azeite para grelhar 

Cebola caramelizada 

● 2 colheres (sopa) de manteiga 

● 3 cebolas em rodelas 

● 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo 

● 4 colheres (sopa) de molho de soja (shoyu) 

Modo de preparo 

Para a cebola, leve uma frigideira ao fogo baixo com a 

manteiga até derreter e junte a cebola, refogando até murchar. 

Adicione o açúcar e refogue por mais 3 minutos. Acrescente o 

shoyu e refogue por mais 3 minutos ou até ficar caramelizada, 

mexendo. Desligue e reserve. Para o hambúrguer, misture as 

carnes e o bacon moídos e sal até formar uma massa 



 

 

homogênea. Modele os hambúrgueres, apertando-os bem para 

compactá-los. Reserve. 

Em uma frigideira, em fogo médio, toste levemente os pães 

com manteiga e reserve. Aqueça uma frigideira com azeite em 

fogo alto até ficar bem quente. Coloque o hambúrguer, polvilhe 

com sal e pimenta, e deixe grelhar por 3 minutos. Vire e deixe 

por mais 3 minutos. 

Coloque uma fatia de cheddar sobre cada hambúrguer e deixe 

derreter. 

Para a montagem, espalhe um pouco de maionese em uma 

parte dos pães, coloque o hambúrguer com queijo, a cebola 

caramelizada reservada, o picles, alface e tomate. 

Cubra com outra metade de pão e sirva em seguida. 

 

 

 



 

 

17 - Hambúrguer de picanha com bacon 

 

rende 4 hamburgers 

Ingredientes  

● 800g de picanha moída 

● 150g de bacon moído 

● sal e pimenta 

● uma cebola roxa pequena 

● alface 

● relish de pepino – opcional 

● queijo de cabra ou de sua preferência 



 

 

● pão de hamburger 

 

Modo de preparo 

Em uma tigela, coloque a carne e tempere com 2 colheres de 

chá de sal e duas pitadas de pimenta. Misture bem e reserve. 

Fatie a cebola bem fininha. Coloque uma frigideira antiaderente 

no fogo com 3 colheres de sopa de azeite, adicione a cebola e 

deixe em fogo baixo por uns 10 minutos, mexendo sempre para 

ficar uniforme. Tire a cebola da frigideira e reserve.  

Divida a carne em 4 partes, e comece a moldar o hambúrguer. 

Faça uma bola, deixe achate a parte de cima e ajustes as 

bordas. Adicione mais duas colheres de azeite na frigideira e 

deixe ficar bem quente. Adicione o hambúrguer e deixe por 3 

minutos. Vire e deixe por mais 3 minutos. Se você prefere mais 

bem passado, deixe por 4 minutos. retire o hamburger e 

reserve. Corte o pão de hambúrguer ao meio e coloque na 

frigideira por um minuto. Retire e comece a montar seu 

sanduíche. A ordem do meu foi: pão, alface, hambúrguer, 

queijo de cabra, relish de pepino e cebola roxa. Junte seus 

ingredientes e divirta-se! 

 



 

 

18 - Cheeseburguer Tex Mex 

 

(rende 4 cheeseburguers) 

Ingredientes: 

• 500g de patinho magro moído 

• 1 cebola pequena picada 

• 1 dente de alho picado 

• 1 colher (sopa) de salsa fresca picadinha 

• 1 fio de azeite 

• sal à gosto 

• pimenta preta moída na hora à vontade 

• Guacamole à vontade (receita AQUI) 

• 4 fatias de queijo processado tipo cheddar 

https://web.archive.org/web/20190117055033/http:/figosefunghis.blogspot.com/2010/01/guacamole-perfeito-para-dias-de-verao-e.html


 

 

• 4 pães de hambúrguer para montar os sanduíches 

• alface americana cortada em tiras finas 

 
Modo de preparo:  
Em uma tigela misture a carne, a cebola, o alho, o azeite, a 

pimenta, o sal e o tomilho desidratado e com as mãos vá 

amassando a carne e misturando tudo muito bem, até que se 

forme uma massa de carne homogênea. Aí então polvilhe a 

farinha de rosca e torne a amassar a carne até que a farinha 

esteja totalmente incorporada à massa. Molde 4 hambúrgueres 

grandes, embrulhe-os em papel filme e deixe-os descansando 

na geladeira por 1 hora.  

 

Enquanto isso prepare sua guacamole, abra os pães ao meio e 

leve-os para tostar levemente. Retire da geladeira os 

hambúrgueres e leve-os para grelhar dos dois lados até que 

estejam no ponto desejado e finalmente coloque uma fatia de 

queijo sobre cada hambúrguer. Depois é só montar o seu 

cheeseburguer com a carne e queijo, a guacamole e o alface. 

Sirva com molho de pimenta e aproveite! 

 

 

 



 

 

19 - Hambúrguer chutney de banana e gorgonzola 

 
 

Ingredientes: 

• Hambúrguer: 

• 750g carne bovina moída 

• 1/2 cebola roxa 

• 1 colher de azeite 

• Azeite para grelhar 

• Chutney: 

• 2 bananas caturra em rodelas finas 

• 4 colheres (sopa) de açúcar mascavo 

• 1/2 xícara de água 



 

 

• Suco de 1/2 limão siciliano 

• 1 colher (café) de curry 

• 1 colher de vinagre branco 

• 1 colher (sopa) de cebola roxa picada 

• Sal 

• Pasta de gorgonzola: 

• 3 colheres (sopa) de cream cheese 

• 4 colheres (sopa) de queijo gorgonzola esfarelado 

• Pão para hambúrguer 

• Alface americana 

 

Modo de fazer: 

Chutney: Coloque a cebola em uma panela com água, deixe 

ferver por cinco minutos, em uma peneira escorra, passe por 

água corrente e reserve. 

Em outra panela coloque a cebola, a banana em rodelas, parte 

do suco de limão e o restante dos ingredientes, leve ao fogo 

baixo por aproximadamente 20 minutos até as bananas ficarem 

bem macias e obter um creme consistente, prove, adicione o 

sal e o quanto mais achar necessário do suco de limão 

reservado. 

Eu optei por passar a mistura no mixer para obter um creme 



 

 

mais uniforme, mas você também pode deixar os com os 

pedaços da fruta. 

 

Pasta de gorgonzola: Misture muito bem o cream cheese com o 

queijo gorgonzola amassado com um garfo e reserve. 

 

Hambúrguer: Em um recipiente, coloque a carne, a cebola 

finamente picada, o azeite e misture com as mãos. Divida em 5 

partes iguais de aproximadamente 150g cada e achate 

formando um hambúrguer, ele deve ter uns 1,5cm de altura 

para ficar bem suculento. Sobre uma superfície plana vá 

modelando, empurrando as laterais para dentro, para que 

fiquem retas. Com o polegar faça uma marca bem no meio da 

carne, para que ele não fique abaulado quando cozinhar. Se 

tiver tempo, o ideal é deixar na geladeira para a carne ficar bem 

fria. Em uma frigideira grande e antiaderente espalhe um pouco 

de azeite. Leve ao fogo alto, assim que estiver muuuito quente 

acomode hambúrguer virando e temperando com sal e pimenta 

os dois lados sem pressionar, a pressão faz com que os 

líquidos se percam, deixe dourar 1 minuto de cada lado e em 

seguida tampe a frigideira e deixe por mais alguns minutos. O 

ponto ideal é tostadinho por fora e suculento por dentro. 

Montagem: Corte os pães ao meio, com uma espátula passe 



 

 

uma camada de chutney em cada parte do pão, em seguida 

passe uma camada generosa de pasta de gorgonzola, assim 

que você retirar o hambúrguer da frigideira acomode-o sobre o 

pão, coloque alface rasgada e feche o hambúrguer. 

Se desejar você pode colocar uma fatia de queijo lanche, eu 

não usei outro queijo para priorizar os sabores do chutney com 

o gorgonzola. 

 
20 - Hambúrguer de frango com molho de iogurte 

 
 

Ingredientes 

• 800g de peito de frango 



 

 

• 3 fatias de pão de forma moído 
• 1/4 xícara de leite 
• 1 cebola pequena 
• 2 dentes de alho 
• 1 colher de chá de salsa picada 
• 1/3 de xícara de farinha de rosca 
• Sal e pimenta do reino à gosto 
• 2 colheres de azeite de oliva 
• Sálvia e tomilho 
• Páprica picante 
• Suco de limão 
• 1 ovo 
• Molho: 
• 3 colheres de iogurte natural 
• 3 colheres de cream cheese 
• Queijo gorgonzola (a gosto) 

 
Modo de fazer: 
Para fazer o hambúrguer: 
No processador moa o frango, coloque em um recipiente e 
tempere com sal, páprica, pimenta e algumas gotas de suco de 
limão, reserve. 
No processador, coloque a cebola, o alho, a sávia, o tomilho, a 
salsa e o azeite, bata até que os ingredientes fiquem bem 
picados. Caso ão tenha processador, pique bem os 



 

 

ingredientes e misture com o óleo. 
Misture os temperos com o frango e mexa muito bem até que 
os ingredientes estejam bem incorporados. Tire a casca do 
pão, molhe com o leite e acrescente e misture com a carne. 
Acrescente a farinha de rosca e misture com as mãos até obter 
uma massa homogênea. Caso seja necessário, adicione um 
pouco de farinha de rosca, a massa deve desgrudar das mãos. 
Deixe na geladeira por 30 minutos. Grelhe ou asse o 
hambúrguer e monte com o recheio que desejar. 
 
Dica, um minuto antes de finalizar o cozimento do hambúrguer, 
acomode fatias de queijo sobre o hambúrguer e deixe derreter. 
 
Para o molho: 
Misture o cream cheese com o iogurte, adicione a quantidade 
que desejar de gorgonzola esfarelado, misture bem os 
ingredientes e reserve. 
 
Montagem: 
Use a criatividade e monte seu hambúrguer com os 
ingredientes que desejar… Eu montei assim: 
Passe um pouco de maionese no pão, coloque alguns 
pedacinhos de queijo brie, acomode o hambúrguer coberto pelo 
queijo, sobre ele adicione o molho de iogurte, coloque alface, 
tomate e cubra com a outra metade de pão. 
 



 

  



 

 

Conclusão 
 
Gostou das receitas? Elas são incríveis não é mesmo? Cada 
uma delas foi cuidadosamente selecionada para que você 
possa deixar seus clientes com água na boca. Cada 
hamburgueria artesanal possui o seu diferencial. Por isso, é 
importante que você teste essas receitas, quem sabe algumas 
delas não se tornem a cara do seu negócio. 
  
Tenho certeza de que muitos dos hambúrgueres artesanais 
citados acima cairiam nas graças da sua clientela. Você 
também pode usar a lista acima para criar suas próprias 
receitas, tomando algumas delas como base. 
  
O importante é que você precisa ser ousado, pensar grande e 
sonhar alto. Todo grande empreendimento um dia começou 
com um pequeno passo, por isso, não fique acanhado e use 
tudo o que você aprendeu a seu favor. 
  
Faça o máximo de testes possíveis para que você filtre melhor 
o que precisa ser feito para que o seu negócio prospere. 
Contudo, é importante ser cirúrgico, pois a partir do momento 
em que seus clientes tiverem uma má impressão do seu 
negócio, eles vão propagar. No mais, desejo sucesso, 
prosperidade e muito sabor em seus hambúrgueres! 
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