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Biografia 

Sou Fabiane Piazza, chef de cozinha por 

escolha; enófila por paixão; mãe, madrinha e 

esposa por amor! Sou Pedagoga, Licença em 

Letras de Espanhol, Jornalista, Fotografa, 

Gastrônoma; hoje estudante... MBA em 

Gastronomia e Capacitação em Alimentação 

Saudável. 

Empresaria, estou há 16 anos no ramo de 

Buffet, trabalho também como Chef at home e 

pacotes de sucesso (aulas faça e venda). Sou 

do interior de São Paulo. Amo cozinha! Digo que 

cozinha é uma questão de amor, arte e algumas técnicas...   

E tenho como dilema; a frase que diz: ninguém é tão sábio que não 

tenha algo para aprender e nem tão tolo que não tenha algo para 

ensinar.  

Atualmente apresentadora de um programa de culinária na TV 

THATHI – Chef Fabiane Piazza 

 

 

Dedicatória  

Sabe aquele menino “maluquinho”; pois é, 

Deus me enviou este Anjo para me proteger, 

me encher de carinho e cuidar de mim e das 

minhas artes... Podem acreditar, meu filho, 

meu editor!  

 @ari3l_1.0   
 https://www.youtube.com/channel/UCzOIBNKUb-

gOydRuNTCoDLQ  

                         

Agradecimento  

 Não poderia deixar de lado alguém 

https://www.youtube.com/channel/UCzOIBNKUb-gOydRuNTCoDLQ
https://www.youtube.com/channel/UCzOIBNKUb-gOydRuNTCoDLQ
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especial; uma fotografa excelente, uma companheira para todas as 

horas... posso dizer de boca cheia: “Minha fotografa particular”! 

 @vanessaelcanafotoegrafia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/elcanafotoegrafia/
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Comida Japonesa 

Mesmo aqueles que dizem não serem fãs da culinária japonesa, 

uma hora ou outra acabam se rendendo. A enorme variação de 

tipos de sushi torna a culinária acessível para todos os paladares. 

Quem experimenta afirma que o sabor é diferente de tudo o que 
conhecemos no ocidente e que a qualidade em cada peça de sushi 
torna as refeições únicas e deliciosas, proporcionando uma 
explosão de sabores. 

Existem diferentes tipos de sushi, mas, entre eles, existem aqueles 
que são considerados de experimentação obrigatória, 
principalmente por quem está iniciando o paladar na comida 
japonesa. 

Geralmente, o sushi é composto por arroz e uma tira de nori (tipo de 
folha feita com algas marinhas). 

As opções de "recheio" são bem variadas e, aqui no Brasil, outros 
sabores diferentes dos tradicionais foram acrescentados ao 
cardápio. 

Saiba que os sushis fritos, veganos e doces não fazem parte da 
culinária tradicional do Japão, mas são tão saborosos quanto os 
clássicos. 

Outra opção deliciosa é o Hot Roll Filadélfia, que leva uma fatia fina 
de salmão, mas o sabor do peixe fica misturado tanto com o cream 
cheese - que incrementa o recheio do sushi - quanto pelo crocante 
da fritura, já que essa peça é frita e, por isso, chamada de hot, que 
significa "quente" em inglês. 

Outros ingredientes que podem complementar o sabor desse roll 
(rolinho, em inglês) são: cerveja, vinagre de arroz, arroz, nori, 
açúcar e sal. 

 

https://www.deliway.com.br/blog/diferenca-sushi-e-sashimi
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Glossário  

Sushi: Arroz avinagrado com cobertura ou recheio de peixes, frutos 

do mar, vegetais, legumes, frutas ou até ovos.  

Gunkamaki: Trata-se de um sushi pequeno e ovalado.  

Nori: Uma espécie de folha, feita a partir de algas marinhas, 

utilizada em pratos da culinária japonesa. Tem cor esverdeada ou 

avermelhada. No Japão ele é geralmente de cor esverdeada.  

Shari: Arroz temperado para sushi.  

Ovas de peixe: Existem vários tipos de ovas de peixe. Podem ser 

ovas de salmão (ikura), ovas de peixe voador (tobiko), ovas de 

capelim (massago), ovas de ouriço (uni), ovas de tainha (karasumi).  

Temakis: Sushi em formato de cone, com arroz, alga e peixe.  

Shimeji: Termo popular em japonês dado a alguns cogumelos 

comestíveis.  

Kappamaki: Sushi com pepino.  

Sashimi: Fatias de peixe cru. Pode ser feito com peixes e frutos do 

mar. Os peixes mais utilizados são atum, salmão e peixes brancos. 

Deve ter cerca de 0,5 cm de espessura (porção única).  

Hossomaki: Sushis enrolados finos.  

Oshizushi: Sushi prensado.  

Futomaki: Sushi enrolado com alga nori, mais grosso, com recheio 

variado e generoso.  

Nabeyaki udon: Consiste em uma massa imersa em um farto caldo 

à base de frango, o que lembra a proximidade com uma sopa.  

Shimeji: Espécie de fungo comestível, rico em vitamina B12.  

Shitake: Cogumelo comestível nativo do leste da Ásia. É o segundo 

cogumelo comestível mais consumido no mundo.  

Hiratake: Fungo conhecido desde a antiguidade, é originário dos 

países da Europa, América do Norte e Ásia, sendo também uma 
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espécie nativa das matas brasileiras. Sabor acentuado e textura 

diferenciada.  

Champignom: Cogumelo rico em proteínas, cálcio, ferro, cobre, 

zinco, vitamina C e aminoácidos.  

Yasai itame: Refogado oriental prático. Lula: Molusco marinho. Não 

possui uma casca externa dura, mas um corpo externo macio e 

uma casca interna. Na sua maioria, não tem mais que 60 cm de 

comprimento.  

Tempurá: É um prato clássico da culinária japonesa. Consiste de 

pedaços fritos de vegetais ou mariscos envoltos numa massa. 

Benefícios do salmão: Alimento nutritivo, fonte de proteína, rico em 

ômega 3, que é extremamente benéfico para a saúde. 

Benefícios do salmão: Alimento nutritivo, fonte de proteína, rico 

em ômega 3, que é extremamente benéfico para a saúde. 

Principais tipos de sushi 

Conheça os principais tipos de sushi, ou seja, quais os formatos e 
preparações mais tradicionais. Assim, dá para brincar com os 
recheios e ser bem criativo na hora de pedir ou fazer! 

1.  Nigiri 

Conhecido no Brasil como "niguiri", o bolinho de 
arroz é amassado na mão e sua preparação 
leva wasabi, que nada mais é que um tempero com 
espessura pastosa e picante, muito utilizada na 
culinária oriental. Também conhecido por raiz forte. 

O peixe usado neste sushi pode variar com a época do ano, mas os 
mais utilizados são: salmão, linguado, pargo, peixe-galo e robalo. 

Em algumas peças, pode ser que, ao invés do peixe, seja colocado 
camarão ou outros frutos do mar, o que varia de acordo com a 
estação do ano e também com o pedido do cliente. 
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Alguns rolinhos levam os frutos do mar em cima, “grudados” no 
arroz pelo molho que acompanha, ou amarrados por uma faixa 
fininha de nori. 

2.  Gunkan  

A primeira característica que torna o 
gunkan diferente dos demais é o seu 
tamanho reduzido, se comparado a 
uma peça de sushi normal. 

Feito com arroz e enrolado com nori, o 
gunkan leva o recheio no topo do rolinho e não no meio como a 
maioria das peças. 

Os recheios mais comuns são as ovas de peixe, mas também é 
possível encontrá-los com atum, omelete e o famoso salmão. 

3.  Temaki 

Sem dúvida o temaki chama atenção pela sua 
forma, afinal ele é totalmente diferente dos 
demais rolinhos. 

Esta variedade possui formato de cone e seu 
tamanho é maior do que os outros tipos de sushi. 

Os recheios podem variar, mas todos levam arroz e salmão. Ainda 
é possível encontrar: legumes, frutas e outros frutos do mar 
misturados ao arroz e enrolados pelo nori. 

4.  Hot roll 

Os hot rolls (rolinhos quentes) dividem opiniões: 
há quem os ame e quem os deteste, mas o 
motivo é bem simples.  

Essa divisão de opiniões acontece pelo fato 
destas peças serem empanadas e fritas - o que 
difere bastante do sushi clássico, que leva ingredientes crus. 
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Inventado há alguns anos, nos Estados Unidos, atualmente está 
entre os primeiros no ranking de preferência dos brasileiros. 

Os rolinhos fritos levam arroz, envoltos por nori e o recheio, na 
maioria das vezes, possui cream cheese, além de vegetais ou frutos 
do mar. 

5.  Joe 

Também chamados de Joe, Djô, Jow ou 
Djow. Não importa a grafia:o grande 
destaque está na forma como ele é feito, já 
que é uma das raras peças que não levam 
folhas de nori em sua preparação. 

Há uma relação muito curiosa entre essas 
características: dizem que sua criação foi feita por um chefe 
chamado Joe, que estava com muitos pedidos para serem 
entregues e, durante a preparação das peças, percebeu que estava 
sem as folhas de nori. 

Então, para não fechar as portas do restaurante pela falta do 
ingrediente, o chefe resolveu mudar a forma e foi muito criativo: ao 
invés de envolver o arroz com o nori, decidiu que uma fina camada 
de salmão traria o mesmo resultado e um sabor ainda mais 
surpreendente! 

Não precisamos dizer que a criação foi um sucesso, não é? Seu 
preparo é simples: um bolinho de arroz, envolto por um fino filé de 
peixe, coberto por ovas ou outro tipo de peixe picado, além de 
diversos tipos de temperos. 

6.  Hossomaki Tekkamaki 

Seu formato é um dos mais clássicos de toda a 
culinária japonesa. Basicamente, é um rolinho 
pequeno, formado por arroz e envolto com nori. 
A diferença nesta peça está no seu recheio. 

Diferentemente dos outros sushis, que podem levar salmão, frutos 
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do mar variados, linguado, legumes, vegetais ou frutas como 
recheio, o tekkamaki leva, tradicionalmente, uma pequena peça de 
atum. 

Claro que, aqui pelo Brasil pelo menos, a criatividade tomou conta e 
o tradicional atum dá lugar para outros peixes e frutos do mar e até 
mesmo vegetais e frutas. 

7.  Uramaki 

A grafia diz o seguinte: ura = reverso. Maki = 
enrolar. Percebeu? 

O uramaki é um tipo de sushi enrolado de 
maneira inversa. No decorrer desse artigo, 
você notou que primeiro vem o arroz e depois 
a folha de nori, que envolve o arroz e o recheio, certo? 

Porém, na peça de uramaki acontece o contrário: o arroz é quem 
envolve a folha de nori e o recheio. Diferente, não é mesmo? 

Alguns rolinhos podem levar mais de um recheio, como manga, 
salmão com abacate, salmão e pepino, entre outras inúmeras 
composições. 

8.  Hossomaki Kappamaki 

Podemos destacar o seu diferencial 
logo no início: ao invés de levar um 
recheio com peixe cru ou frutos do 
mar, o kappamaki leva em sua 
composição unicamente pepino. 

Isso mesmo: para fechar a seleção 
com os principais tipos de sushi, 
trouxemos um sabor vegano. 

Como citado anteriormente, esta peça é composta por arroz, pepino 
e a folha de nori. E é preparado da mesma forma do tekkamaki. 
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A diferença entre as duas peças é apenas quanto ao nome e ao 
ingrediente do recheio, a nomenclatura se deve a uma figura 
mitológica japonesa, o Kappa, que é um ser com corpo de anfíbio, 
conhecido por comer pepinos. 

Sugestões de recheios para sushi: 

1. Hot roll de camarão: sushi frito com recheio de camarão. 
2. Hot roll vegano de alho-poró: arroz, nori e um recheio de 

alho-poró. 
3. Makizushi: cenoura, vagem, kani-kama (uma espécie de 

carne de siri), ovo, salmão e gengibre são só alguns dos 
ingredientes que completam essa delícia. 

4. Futomaki: cenoura, abóbora desidratada, camarão, pepino, 
ovo e muito sabor! 

5. Niguiri de camarão: arroz, cream cheese, camarão e pronto! 
6. Uramaki de atum: atum, cream cheese, nori, arroz 

temperado e gergelim. 
7. Hossomaki de salmão: arroz, nori e salmão. 

Curiosidade 

Você sabia que os primeiros rolinhos de sushi eram feitos e 
consumidos de maneira totalmente diferente da atual? 

Antigamente, os peixes envolviam todo o arroz e ficavam assim por 
um período de tempo, até que houvesse a fermentação do peixe e 
do arroz. Somente após este processo é que o arroz era descartado 
e o peixe (ou o fruto do mar escolhido) era consumido. 

Sunomono 

Ingredientes 

 1 pepino japonês; 

 1 colher de sopa de sal marinho; 

 2 colheres de sopa de açúcar cristal; 

https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-sunomono.jpg
http://busca.paodeacucar.com/search?p=Q&lbc=paodeacucar&uid=530446800&ts=custom&w=pepino&isort=score&method=and&view=grid&af=categoria:legumes&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=sal%20marinho&c=%20categoria:salepimenta&qt=12&p=1&gt=list&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=a%C3%A7%C3%BAcar%20cristal?utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-sunomono.jpg
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 3 colheres de sopa de vinagre de arroz; 

 2 colheres de sopa de gergelim preto e branco; 

 Sal, pimenta do reino e óleo de gergelim a gosto. 

 

Modo de preparo 

Lave e seque bem o pepino, para depois fatiá-lo em tirinhas bem 

finas, com a faca, um fatiador ou cortador. 

Em seguida, toste as sementes de gergelim diretamente na 

frigideira para deixá-las com um sabor mais acentuado. 

Prepare o molho que vai ser usado para temperar os pepinos. Use 

o açúcar, misture com o vinagre de arroz em uma panela e coloque 

em fogo baixo. O açúcar deve derreter completamente para você ter 

o molho pronto. Depois, deixe-o resfriar. 

Coloque os pepinos fatiados em um prato fundo e adicione o sal, 

para estimular que elas desidratem. Coloque, em seguida, as fatias 

em um escorredor por 15 minutos, para que escorra o máximo de 

líquido. Em seguida, enxague os pepinos em água corrente e 

remova o resto do que sobrou. Seque bem com papel toalha e 

coloque em um recipiente para receber o molho. 

Misture bem os pepinos com o molho, o gergelim torrado e algumas 

gotas do óleo de gergelim. Sirva em seguida. 

Arroz de sushi 

Ingredientes tempero (Su) 

 ½ xícara de chá de açúcar; 

https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-arroz.jpg
https://www.paodeacucar.com/busca?w=vinagre%20de%20arroz&qt=36&gt=list&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB
https://www.paodeacucar.com/busca?w=gergelim&c=%20categoria:graos&qt=36&gt=grid&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=sal&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=pimenta%20do%20reino&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=gergelim&c=%20categoria:oleos&qt=36&gt=grid&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB
https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-arroz.jpg
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 1 xícara de chá de vinagre de arroz; 

 4 colheres de chá de sal; 

 4 cm de alga marinha. 

Ingredientes arroz 

 4 xícaras de chá de arroz; 

 4 e ¼ xícaras de chá de água. 

Modo de preparo 

Comece preparando o Su. Use uma panela pequena para colocar 

todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre para 

ajudar a dissolver e sem deixar ferver. Desligue o fogo e reserve, 

deixando esfriar. 

Em seguida, prepare o arroz. Lave bem o arroz que será usado e 

escorra toda a água que conseguir, levando diretamente para a 

panela. Coloque as xícaras de água e leve ao fogo bem baixo, 

deixando por 30 minutos com panela tampada, sem abrir. 

Após os 30 minutos, abra a tampa e coloque uma colher até o fundo 

para verificar se a água secou (se não subiu nenhuma bolha e a 

colher ficou firme, está pronto). Tampe a panela e reserve por mais 

10 minutos fora do fogo. 

Transfira o arroz, ainda quente, para uma travessa de plástico e 

coloque uma xícara de chá de Su (já frio), bem lentamente. Use 

uma espátula de plástico para misturar o arroz, com movimentos 

como se estivesse fatiando o arroz, e evitando fazer círculos. Isso 

ajuda a quebrar as “bolas” de arroz que podem se formar. Com a 

https://www.paodeacucar.com/busca?w=alga&qt=12&p=1&gt=list&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=arroz&qt=12&p=0&gt=list&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
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outra mão, pegue um leque (ou use um ventilador) e abane o arroz 

para tirar o vapor e evitar que ele continue cozinhando. 

Espere esfriar completamente a mistura (podendo esperar até 3 

horas) para que o arroz não fique grudando nas mãos. Na hora de 

usar para o preparo, cubra o arroz com um papel plástico 

umedecido para que ele não resseque. 

Shimeji 

Ingredientes 

 200g de shimeji; 

 2 colheres de sopa rasas 

de molho shoyu; 

 2 colheres de sopa de manteiga sem sal; 

 Cebolinha picada a gosto. 

Modo de Preparo 

Comece o preparo picando bem o cogumelo, tirando o talo que vem 

junto com eles. Caso estejam sujos, use um pano úmido para limpa-

los evitando jogar água (pois eles podem inchar). 

Use uma frigideira para derreter a manteiga e coloque os 

cogumelos para dourar. Acrescente o shoyu e mexa bem, até que 

tudo incorpore e que o shimeji cozinhe por mais 5 minutos 

(reduzindo o fogo). 

Sirva com um pouco de cebolinha por cima, ainda quente! 

Missoshiro 

https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-shimeji.jpg
https://www.paodeacucar.com/busca?w=shoyu&qt=12&p=1&gt=list&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=manteiga%20sem%20sal&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=cebolinha&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-shimeji.jpg


 

https://www.instagram.com/cheffabianepiazza/                     https://br.pinterest.com/fabianepiazza/                    

    https://www.facebook.com/fabiane.piazza                                                   https://www.youtube.com/channel/UC0XAZ7Fg0wSGKMgPzYq8hPg 

 

15 

Ingredientes 

 1 colher de sopa e ½ 

de missô; 

 500mL de água; 

 ½ envelope de tempero em 

pó de peixe (hondashi); 

 80g de tofu; 

 Cebolinha a gosto. 

Modo de preparo 

Coloque a água em um recipiente para ferver. Quando começar a 

borbulhar, abaixe o fogo e acrescente o missô, mexendo bem para 

dissolver. Depois acrescente o tempero de peixe e o tofu, 

misturando tudo novamente ainda com fogo acesso. 

Desligue o fogo na hora de servir. Coloque em uma tigela funda e 

acrescente cebolinha para finalizar. 

Sashimi e sushi 

Ingredientes 

 1 filé de peixe de sua escolha. 

Modo de preparo 

Corte o filé de peixe ao meio.  Selecione a fatia mais “nobre” (mais 

alta, gordinha e menos fibrosa). Fatie o sashimi na grossura 

desejada, no sentido da largura, mantendo o mesmo movimento e o 

tamanho padronizado. 

https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-misso.jpg
https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-sushi.jpg
https://www.paodeacucar.com/busca?w=misso&c=%20categoria:orientais&qt=12&p=1&gt=list&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=%C3%A1gua&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=%C3%A1gua&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=%C3%A1gua&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://www.paodeacucar.com/busca?w=peixe&qt=36&gt=list&utm_source=BlogPDA&utm_medium=HUB&utm_term=Texto
https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-misso.jpg
https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-sushi.jpg
https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-misso.jpg
https://content.paodeacucar.com/wp-content/uploads/2018/09/comida-japonesa-sushi.jpg


 

https://www.instagram.com/cheffabianepiazza/                     https://br.pinterest.com/fabianepiazza/                    

    https://www.facebook.com/fabiane.piazza                                                   https://www.youtube.com/channel/UC0XAZ7Fg0wSGKMgPzYq8hPg 
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Para cortar o peixe para o sushi, pegue a mesma fatia nobre do 

peixe e corte um pedaço do peixe no tamanho de cinco dedos. 

Corte, em seguida, fatias fininhas no sentido dessa largura de cinco 

dedos (ou do comprimento do filé), para que elas possam ser 

usadas para envolver o arroz. 


