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DECRETO N.º 222/2014 

 
 

“Registra no Patrimônio de Natureza Imaterial o 
Modo de Fazer o Virado de Banana, que ocorre 
no Município de Cambuí/MG e Dá Outras 
Providências” 

 
 

O Prefeito Municipal de Cambuí/MG, em conformidade com os fins estabelecidos 
na Lei Municipal n.º 1.502/2000, que estabelece as Normas de Proteção do Patrimônio 
Imaterial deste Município; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1º. Fica REGISTRADO  no Patrimônio de Natureza Imaterial o Modo de Fazer 
do Virado de Banana, que ocorre no Município de Cambuí/MG, por seu valor cultural e 
importância histórica. 
 

Art. 2º. Este bem cultural fica sujeito às disposições de proteção estabelecidas pela Lei 
Municipal n.º 1.502/2000. 

 
Art. 3º. Integra o presente Decreto o Anexo. 
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Prefeitura Municipal de Cambuí, aos 08 dias do mês de Dezembro de 2014. 
 
 
 

________________________ 
DIRCEU MARQUES DIAS 

Prefeito Municipal 
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Modo de Fazer o Virado de Banana de Cambuí/MG 
 
 
Ingredientes: 
 
- Meia dúzia de bananas nanicas bem maduras, picadas em rodelas 
- 04 colheres (sopa) de óleo 
- 03 colheres cheias (sopa) de farinha de milho 
- 05 colheres (sopa) de açúcar 
- 150 gramas de queijo mineiro picado em cubos 
 
 
Como fazer: 
 
- Coloque o óleo na panela e deixe esquentar um pouco. Acrescente as bananas e frite por 
cinco minutos. Ponha o açúcar e o queijo. Mexa devagar até que ele derreta. Acrescente a 
farinha e sirva. 
 
 
Segredos das “viradeiras”: 
 
- O óleo pode ser substituído por duas colheres (sopa) de manteiga.  
- Para cortar a acidez, que pode provocar azia, coloque meia xícara de leite depois que a 
banana estiver frita. 
- Nunca permita que a banana se desmanche totalmente. 
- Use sempre farinha de milho caipira, de pequena fecularias. 
- Se quiser coloque uma colher de chá de canela em pó. 
- Sirva bem quente, a ponto de “quase queimar o céu da boca”, com café coado na hora. 
 
 
Atenção: 
 
- O queijo mineiro tem que estar “enxuto”, o chamado meia cura. Nunca use o frescal. 
 
 


