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MOQUECA DE PEIXE 
(CAÇÃO OU GAROUPA) 

 

INGREDIENTES 

✓ 4 postas de cação ou garoupa (700 gramas) 
✓ suco de 1 limão 
✓ 1 cebola grande cortada em rodelas 
✓ 1 pimentão vermelho cortado em rodelas 
✓ 1 pimentão verde cortado em rodelas 
✓ 2 tomates maduros cortados em rodelas 
✓ 2 colheres (sopa) de coentro 
✓ 200 ml de leite de coco 
✓ 1 colher (sopa) de azeite de dendê 
✓ 2 tabletes de caldo de camarão 

MODO DE PREPARO 

1. Lave bem o peixe, regue com o suco de limão e deixe descansar por cerca 
de 1 hora. 

2. Em uma panela grande, coloque o peixe, a cebola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe coentro. 

3. Esfarele os tabletes de caldo de camarão, misture-os ao leite de coco e 
regue o peixe. 

4. Leve ao fogo baixo, com a panela parcialmente tampada, por 20 minutos. 
5. Mexa algumas vezes até que esteja cozido. 
6. Junte o azeite de dendê e adicione sal. 
7. Retire do fogo e sirva. 
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FILÉ DE PEIXE ASSADO 
(TILÁPIA OU SAINT PETER) 

 

 

INGREDIENTES 

✓ 500 g de filé de peixe (tilápia, saint peter ou outro) 
✓ 4 batatas grande descascada em rodelas de 0,5 centímetro de 

espessura 
✓ 2 tomates picadinhos 
✓ 1/2 pimentão (se ele for grande) 
✓ 1 cebola média picada em cubos 
✓ 1 colher (sopa) cheia de alcaparras 
✓ Cheiro-verde a gosto 
✓ Coentro a gosto (opcional) 
✓ 1/2 colher (sopa) de sal 
✓ 1 dente de alho (pequeno) bem espremido 
✓ Azeite a gosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO DE PREPARO 

1.    Tempere o filé de peixe com sal e alho e reserve. 

2. Misture o tomate, cebola, pimentão e alcaparras e tempere com 

um pouco de sal e junte o cheiro verde e coentro. Reserve. 

3. Unte um refratário com azeite, e forre com as batatas cruas. 

4. Cubra as batatas com o peixe e por cima distribua a mistura do 

tomate. Regue com bastante azeite e leve ao forno por mais ou menos 30 

a 40 minutos. 

5. Quando secar o líquido que acumula no fundo da forma quando 

está assando e ficar dourado está pronto. 

6. Sirva com arroz integral ou branco, é uma delícia! 
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SALMÃO COM ALCAPARAS 
 

INGREDIENTES 

✓ 1 salmão médio (depende quantas pessoas irão comer) 
✓ 1 alcaparras meio vidro pequeno 
✓ 1 laranja espremida 
✓ 1 maizena para engrossar o suco da laranja 

MODO DE PREPARO 

1. Coloque o salmão por 15 minutos no forno pré-aquecido com temperos de 
sua preferência, (cuidado para não exagerar pois irá ainda o molho de 
laranjas com alcaparras). Faça um creme não muito grosso com o suco da 
laranja e as alcaparras. 

2. Coloque sobre o salmão e deixe por mais 20 minutos. Está pronto. 
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BOLINHO DE MELUZA FRITO 

 

 

INGREDIENTES 

✓ 500 g de file de merluza 
✓ 500 g de batata cozida 
✓ 1 cebola picada 
✓ 1 colher de azeite 
✓ 1 ovo 
✓ Cheiro verde e pimenta do reino a gosto 
✓ Óleo para fritar 

MODO DE PREPARO 

1. Cozinhe a batata em cubos com sal e deixe esfriar fora da água. 

2. Cozinhe o peixe em um pouco de água com uma pitada de sal, desfie o peixe 
tirando os espinhos, refogue a cebola no azeite, coloque o peixe desfiado e 
o cheiro verde. 

3. Amasse as batatas (como se fosse fazer um purê) coloque o peixe e a 
pimenta, junte o ovo e misture bem. 

4. Com uma colher faça bolinha e frite em óleo bem quente. 
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PEIXE NA MORANGA  

 

INGREDIENTES 

✓ 1 moranga de aproximadamente 2 quilos 
✓ Meia xícara (chá) de água 
✓ 2 cubos de caldo de bacalhau KNORR 
✓ 1 embalagem de polpa de tomate POMODORO (260 g) 
✓ Vidro pequeno de leite de coco (200 ml) 
✓ 300 g de filé de peixe picado 

MODO DE PREPARO 

1. Em uma panela grande, coloque a moranga e cubra-a com água. Cozinhe 
até que ela fique macia. Retire a moranga da água, corte uma tampa na 
sua parte superior e remova as sementes e a polpa. Reserve a polpa. 

2. Em uma panela média, ferva a água e dissolva os cubos de caldo de 
bacalhau KNORR. Acrescente a polpa de tomate POMODORO e cozinhe, 
com a panela parcialmente tampada, por 10 minutos ou até o molho 
encorpar levemente. Junte o leite de coco e o filé de peixe. Cozinhe por 5 
minutos ou até o peixe ficar macio. Misture a polpa reservada e coloque 
na moranga. Sirva em seguida.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VARIAÇÃO: 

1. Se desejar, salpique coentro picado. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

• DICA Se preferir, unte a moranga com azeite e cozinhe no forno de 

micro-ondas, em potência alta, por 20 minutos ou até que ela fique macia e 

firme. Retire do micro-ondas e reserve até esfriar. 
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FILÉ DE PEIXE AO MOLHO BRANCO 

(TILÁPIA) 

INGREDIENTES 

✓ 500 g de filé de peixe 
✓ 1 xícara de chá de leite 
✓ 1 colher de sopa de amido de milho 
✓ 2 colheres de sopa de margarina 
✓ Sal 
✓ Pimenta do reino 
✓ 2 dentes de alho 
✓ Óleo 
✓ 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado 
✓ Algumas fatias de queijo mozzarella 
✓ 1 tablete de caldo knor (do sabor que preferir) 

MODO DE PREPARO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Amasse os dentes de alho e deixe dourar no óleo. 

2. Jogue o filé e deixe refogar. 

3. Coloque o sal e a pimenta a gosto. 

4. Coloque um pouco d'água e jogue o tablete de caldo knor. 

5. Mexa um pouco e deixe cozinhado. 

6. Enquanto isso, em uma panela pequena, derreta a margarina, 

coloque o amido de milho e em seguida jogue o leite. 

7. Mexa até engrossar. 

8. Depois de grosso, jogue o queijo ralado e mexa mais um 

pouco. 

9. Desligue o fogo e reserve. 

10. Vá olhando sempre o filé até ter certeza de que já está cozido. 

11. Coloque o filé em uma travessa e jogue o molho branco por 

cima. 

12. Misture levemente. 

13. Distribua as fatias de queijo de maneira uniforme e coloque no 

forno pré-aquecido até derreter o queijo. 

14. Este prato é acompanhado apenas de arroz branco. 
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PEIXE AO LEITE DE COCO 
(CAÇÃO OU MARLIN)  

 
 

INGREDIENTES 

✓ 1 Kg de cação ou Merlin 
✓ 1 pacote de creme de cebola 
✓ 1 vidro pequeno de leite de coco 

MODO DE PREPARO 

Passe as postas do peixe no creme de cebola, coloque-as em um refratário. 
cubra com o leite de coco e asse em forno médio por 25 minutos. Depois é 
só se deliciar. 
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BOLINHO DE BACALHAU 
 

 

INGREDIENTES 

✓ 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado 
✓ 3 xícaras (chá) de batatas cozidas e espremidas 
✓ 1 colher (sopa) de farinha de trigo 
✓ Sal e pimenta-do-reino a gosto 
✓ 3 ovos 
✓ 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado 
✓ Óleo para fritar 

MODO DE PREPARO 

1. Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes. 
2. Com uma colher de sopa, pegue porções de massa, frite em óleo 

quente até dourar e escorra em papel absorvente. 
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PEIXE EMPANADO AO MOLHO SUGO  
(MERLUZA) 

 

INGREDIENTES 

✓ 800 g de filé de merluza 
✓ Suco de 2 limões 
✓ Sal e pimenta-do-reino a gosto 
✓ Ovos batidos 
✓ Farinha de trigo 
✓ Óleo vegetal para fritar 
✓ 1 Cebola picada 
✓ 1/2 Pimentão picado 
✓ 1 dente de Alho picado 
✓ 2 xícaras de molho de tomate 
✓ Água 

MODO DE PREPARO 

1. Tempere os filés com o sal, pimenta e suco de limão, deixe tomar 
gosto por no mínimo 30 minutos 

2. Passe no trigo, no ovo e novamente no trigo e frite em óleo quente 
3. Escorra bem em papel absorvente e arrume numa travessa 
4. Coloque o alho, a cebola e o pimentão numa panela, refogue com 

um pouco de azeite ou óleo, adicione o molho de tomate e um 
pouquinho de água. Tempere o molho com sal e pimenta e despeje 
sobre o peixe empanado. 
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ESCABECHE 
(SARDINHA) 

INGREDIENTES 

✓ 2 kg de sardinha limpa sem a cabeça tempere a seu gosto 
✓ 5 tomates grandes cortado em rodelas 
✓ 2 cebolas grandes cortado em rodelas 
✓ 3 dentes de alho cortado em rodelinha finas 
✓ 1 copo de óleo de milho 
✓ 1 copo de vinagre 
✓ 1 xícara de suco de limão 

MODO DE PREPARO 

1. Em uma panela de pressão faça camadas de cebola, tomates, sardinha e as 
rodelinhas de alho, novamente cebola, tomate, sardinha e alho, vai dar 2 
camadas, dependendo do tamanho da sardinha da até 3 camada. 

2. Termine com a camada de cebola e tomate. 

3. Misture em uma vasilha o óleo, o vinagre e o suco de limão, 1 pitada de sal e 
jogue por cima, tampe a panela e leve ao fogo. 

4. Quando pegar pressão, ou seja, começar a fazer o barulhinho da válvula de 
pressão marque no relógio 50 minutos. 

5. Após este tempo desligue o fogo e deixe descansar. 

6. O melhor é fazer um dia antes pois fica mais gostoso e mais firme se deixar 
repousar de um dia para outro. 
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PEIXE GRELHADO  
(ESPADA) 

 

INGREDIENTES 

 
✓ 1,2 k de espada em postas 
✓ 2 dentes de alho 
✓ 1/2 limão 
✓ 1 dl de azeite 
✓ 500 g de batatas 
✓ 1 Couve portuguesa 
✓ Sal e pimenta  

 

MODO DE PREPARO 

1. Tempere o peixe com sal, pimenta, os alhos picados, o sumo de 
limão e o azeite. Deixe marinar 

2. Entretanto, corte as batatas em metades e coza-as em água 
temperada. 

3.  Retire-as e reserve-as quentes. Corte a couve em pedaços e coza-a 
também. 

4. Retire o peixe da marinada e grelhe-o lentamente. 
5.  Sirva-o com as batatas, a couve e o molho da marinada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.petitchef.com/receitas/receita-de-espada
https://pt.petitchef.com/ingrediente/alho
https://pt.petitchef.com/receitas/receitas-com-azeite
https://pt.petitchef.com/ingrediente/batata
https://pt.petitchef.com/ingrediente/couve
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PEIXE ENSOPADO  
(PINTADO) 

 
INGREDIENTES 

 

✓ 1 kg de Postas de Pintado  

✓ 200 g de abobrinha verde 

✓ 200 g de pimentão vermelho 

✓ 200 g de cenoura 

✓ 400 g de polpa de tomate 

✓ 100 g de azeitonas pretas 

✓ 150 g de cebola 

✓ 3 dentes de alho 

✓ Sal e pimenta-do-reino a gosto 

✓ Páprica picante a gosto 

✓ Salsinha a gosto 

✓ 80 ml de azeite de oliva 

 

MODO DE PREPARO 

1. Pique os legumes em cubos grandes. Reserve. 

2. Corte a cebola, o alho e a salsinha finamente. Reserve. 

3. Em uma panela funda, coloque o azeite e faça camadas alternadas 

com os temperos (cebola, alho, salsinha, sal e pimenta), os legumes, 

as azeitonas e as postas de pintado. 

4. Por último coloque a polpa de tomate. Tampe a panela e leve ao 

fogo médio. Deixe cozinhar por 30 minutos. 

5. Não mexa os ingredientes, assim preservará o formato dos mesmos. 

Polvilhe salsinha e sirva acompanhado com pão tostado ou arroz 

branco. 
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PEIXE SEQUINHO  
 

 

INGREDIENTES: 

✓ 1,5 kg de peixe (Traíra, Merluza, Pescada, Badejo, Cação, Tilápia) 
✓ 2 Dentes de alho amassados 
✓ Suco de 1 limão 
✓ Pimenta do reino a gosto 
✓ Sal a gosto 
✓ 1 xícara (chá) de farinha de trigo 
✓ 1 xícara (chá) de fubá 
✓ 1 colher (sopa) de amido de milho (Maizena) 

 

Modo de Preparo: 
1. Limpe o peixe e corte-o em postas, em filé ou use ele inteiro.  
2. Em seguida tempere o peixe o suco do limão, alho, sal e pimenta 

do reino a gosto. 
3. Cubra e deixe descansar por 30 minutos no tempero. 
4. Numa tigela, junte a farinha de trigo, o fubá e o amido de milho 

(Maizena). 
5. Empane o peixe nessa mistura e depois leve para fritar em óleo 

quente. 
6. Acomode o peixe em papel toalha para tirar o excesso de óleo. 
7. Sirva em seguida. 
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SALMÃO AO MOLHO CREMOSO DE 

ESPINAFRE 

 

INGREDIENTES: 

✓ 4 filetes de salmão (alternativa: truta ou peixe branco) 
✓ 2 colheres de chá de azeite 
✓ 2 colheres de sopa de manteiga 
✓ 6 dedos de alho finamente picados 
✓ 1 cebola pequena, em cubos 
✓ 150 g de tiras de tomate seco 
✓ 420 ml de creme de leite 
✓ 3 xícaras de espinafre 
✓ 50 g de queijo parmesão ralado na hora 
✓ 1 colher de sopa de salsa fresca picada 
✓ Sal e pimenta a gosto 
✓ opcional: 80 ml de vinho branco seco (não use vinho doce!) 
✓ opcional: 1 colher de chá de amido de milho (fubá) misturado 

com 1 colher de sopa de água 

MODO DE PREPARO: 

1. Aqueça o óleo em uma panela grande, e enquanto isso, tempere os 
filés de salmão 

2. Frite em uma panela quente em fogo médio por 5 minutos de cada 
lado. Depois de cozinhar, retire da panela e reserve; 

3. Derreta a manteiga na mesma panela,  adicione o alho e a cebola e 
frite por cerca de um minuto até começar a cheirar. Adicione o 
vinho branco (se você optar por usá-lo) e deixe reduzir o líquido. 
Adicione os tomates secos e frite por mais 1-2 minutos para liberar 
seus aromas; 

4. Reduza o fogo e adicione o creme de leite. Vá mexendo até começar 
a ferver. Se necessário, tempere com sal e pimenta; 

https://www.tbox.com.br/staub-ferro-92/f
https://www.tbox.com.br/staub-ferro-92/f
https://www.tbox.com.br/staub-ferro-92/f
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5. Coloque as folhas de espinafre no molho, e misture bem. Adicione o 
parmesão e deixe o molho ferver por mais um minuto até que o 
queijo derreta. Se você quiser um molho mais espesso, você pode 
misturar o amido de milho com a água e adicioná-lo ao conteúdo 
da panela. Continue fervendo o molho, mexendo até engrossar; 

6. Finalmente, acrescente delicadamente os filés de salmão na panela. 
Despeje o molho cremoso sobre cada pedaço de peixe com uma 
colher e polvilhe com salsa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tbox.com.br/staub-ferro-92/f
https://www.tbox.com.br/staub-ferro-92/f
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STROGONOFF DE TILÁPIA 

 

INGREDIENTES 

✓ 1 kg de filé de peixe 
✓ 1 lata de creme de leite 
✓ 1 vidro de cogumelos em conserva 
✓ Cheiro verde 
✓ 1 vidro de leite de coco 
✓ 1 caldo de bacalhau 
✓ 2 dentes de alho 
✓ 1 cebola em cubos 
✓ 1 tomate em cubos 
✓ 1 pimentão em cubos 
✓ 1 pimentinha de tempero 
✓ 1 caixa de catchup 
✓ 1 limão 
✓ Sal agosto 
✓ Tempero completo 
✓ Óleo 

MODO DE PREPARO 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Lave o filé de peixe com limão, corte em cubos, tempere com os 

dentes de alho amassados, e um pouco de cheiro verde. 

2. Em uma panela refogue os temperos com o óleo e acrescente o peixe, 

em seguida junte o restante do cheiro verde e os cogumelos deixe refogar 

por uns 5 minutos. 

3. Acrescente o catchup, o leite de coco e o creme de leite. 

4. Refogue por mais 1 minuto e está pronto. 

5. Sirva com arroz escorrido. 
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FILÉ DE PEIXE NO PAPELOTE 

 
 

INGREDIENTES 

✓ 4 filés de pescada 
✓ 1/2 cebola cortada em meias luas ou rodelas 
✓ 4 dentes de alhos cortados grosseiramente 
✓ Tira de 1 pimentão (usei verde e vermelho cortado em cubinhos, mas 

você pode fatiar como preferir) 
✓ Coentro a gosto (se não gostar, use salsinha) 
✓ Suco e 1 limão 
✓ Azeite a gosto 
✓ Sal e pimenta do reino a gosto 

MODO DE PREPARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tempere os filés de peixe com sal e pimenta do reino dos dois lados e 

disponha cada um (ou a cada 2) sobre um pedaço grande de papel alumínio 

(ou papel manteiga). 

2. Por cima coloque a cebola, o alho, o pimentão e o coentro e regue com 

um fio generoso de azeite e o suco de limão. 

3. Feche o papel formando um pacote bem vedado com o papel alumínio e 

leve ao forno a 200ºC por 15 minutos. 

4. Retire do forno e abra a embalagem com cuidado para não se queimar. 

5. Retire os filés do papel e regue com o liquido formado. Sirva a seguir. 
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TILÁPIA COM CROSTA DE PARMESÃO 
 

INGREDIENTES 

✓ 2 Filés de Tilápia 
✓ Suco de ½ limão 
✓ 1 Colher (sopa) de Páprica Doce 
✓ 1 Colher (sopa) de Salsinha Seca 
✓ ½ Colher (chá) de Sal 
✓ 1 Xícara (chá) de Parmesão Fresco (ralado) 
✓ Azeite (a gosto) 

MODO DE PREPARO  

1. Tempere 2 filés com 1 fio de azeite, suco de ½ limão e reserve. 
2. Em uma tigela adicione 1 colher (sopa) de páprica doce, 1 colher (sopa) de 

salsinha seca, ½ colher (chá) de sal, pimenta do reino a gosto e 1 xícara 
(chá) de parmesão ralado, misture bem e empane os filés nessa mistura. 

3. Acomode em uma forma untada e leve para assar em forno pré aquecido 
a 200ºC por cerca de 15 minutos e aproveite. 

OBSERVAÇÃO 

TILÁPIA: Você pode trocar por outro peixe branco que goste, mas procure 
um que o sabor seja suave para não brigar com o parmesão. 
PARMESÃO: Use sempre parmesão fresco, e prove antes de usar para 
saber o nível de sal, antes de usar. 
TEMPEROS: A páprica é deliciosa e combina muito bem com peixe, mas se 
não tiver pode trocar por outro que goste. 
CONGELAR: Se seu peixe for fresco, você pode empanar e congelar bem 
embalado por até 3 meses. 
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FILÉ DE PEIXE COM COCO E 

CÚRCUMA (PESCADA) 
 

INGREDIENTES  
 

✓ 1 kg de filé de pescada (ou outro peixe de sua preferência) 
✓ ½ coco seco 
✓ 2 tomates picados 
✓ 1 cebola picada (usei a roxa) 
✓ 3 dentes de alho amassados 
✓ 1 pimentão verde pequeno e em rodelas 
✓ 1 colher (de sobremesa) de azeite de oliva 
✓ Sal marinho a gosto 
✓ 1 colher (de chá) de cúrcuma (também chamada de açafrão da 

terra) 
✓ 2 colheres (de sopa) de coentro picado 

MODO DE PREPARO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Em uma panela coloque o azeite, a cebola, o alho, o tomate e o 

pimentão e leve ao fogo para fritar um pouco. 

2. Enquanto isso, passe a metade do coco no liquidificador com 1 e 

½ xícara de água (só tirei a casca dura, mas deixei a casca escura de 

dentro). 

3. Assim que os temperos murcharem acrescente os filés de peixe, 

o coentro picado e o coco que foi batido no liquidificador (passe por 

uma peneira para tirar o bagaço). Leve ao fogo novamente para 

cozinhar o peixe. Por fim acrescente uma colher de chá de cúrcuma. 

4. Quando peixe estiver macio, já está bom. Sirva quente. 
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SARDINHA NA CROSTA DE SAL 
 

INGREDIENTES 
 

✓ 1 kg de sal grosso 
✓ 2 a 3 claras 
✓ 6 a 8 sardinhas inteiras 

 

MODO DE PREPARO 
 

1. Misture o sal grosso e a clara de ovos; 

2. Coloque metade da mistura no fundo de uma forma; 

3. Acomode as sardinhas por cima e cubra com o resto do sal; 

4. Pré-aqueça o forno a 200ºC e leve as sardinhas para assar por 15 
minutos; 

5. Retire a crosta de sal e sirva-se. 
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PEIXE ASSADO COM LEGUMES E 

ALHO-PORÓ 
INGREDIENTES 
 

✓ 700 g de filé de peixe 
✓ 1 abobrinha em rodelas grossas 
✓ 1 cenoura em rodelas grossas 
✓ 1 cebola grande cortada no formato meia-lua 
✓ 1 pimentão vermelho 
✓ 1/2 envelope de Hondashi ou sal marinho 
✓ 1 alho-poró em rodelas finas 
✓ 2 limões-taiti 
✓ Azeite 
✓ Sal 
✓ Pimenta 
✓ Salsinha picada 
✓ Cebolinha picada 
 

MODO DE PREPARO 
 

1. Forre uma forma com papel-alumínio. Deixe sobrar bastante nas 
laterais, para fechar como tampa no fim do preparo; 

2. Adicione azeite de oliva e utilize um pincel para distribuir por todo o 
fundo da forma; 

3. Acomode as rodelas de abobrinha e, por cima, as rodelas de cenoura. 
Tempere com sal; 

4. Acrescente metade da cebola e metade do pimentão. Regue com um 
fio de azeite e um pouco de sal; 

5. Adicione os filés de peixe sobre os vegetais e tempere com o Hondashi; 

6. Acrescente as rodelas de alho-poró e esprema o suco de 1 limão-taiti; 

7. Insira a outra metade da cebola e do pimentão; 
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8. Tempere com pimenta e com o suco do outro limão, depois salpique 
salsinha e cebolinha. Finalize com mais um fio de azeite; 

9. Feche com papel-alumínio, formando uma tampa; 

10. Leve para assar no forno preaquecido a 200 graus por 30 a 40 minutos; 

11. Quando o peixe estiver branquinho e cozido, retire e sirva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CALDO DE PEIXE COM VINHO 

 
 

INGREDIENTES 
 

✓ Carcaça de peixe de carne branca 
✓ 1 cebola 
✓ 1 cenoura 
✓ 1 alho-poró 
✓ 1 bouquet garni 
✓ Óleo 
✓ Sal 
✓ Salsão 
✓ Pimenta-do-reino 
✓ Água 
✓ Vinho branco seco 
 

MODO DE PREPARO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comece cortando o peixe em pedaços menores; 

2. Leve a carne para uma panela com a cebola, o alho-poró, a 

cenoura, o salsão, o bouquet garni e um pouco de vinho; 

3. Deixe ferver para evaporar o álcool 

4. Em seguida, acrescente água até cobrir tudo e deixe cozinhar até 

ficar macio; 

5. Assim que estiver pronto, coe o caldo e tempere com sal e 

pimenta. 
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CALDO DE PACU 
 

INGREDIENTES 
 

✓ Rabo e cabeça de pacu 
✓ Água 
✓ Pimentão verde 
✓ Cebola 
✓ Tomate 
✓ Sal 
✓ Salsinha 
✓ Colorau 
 

MODO DE PREPARO 
 

1. Cozinhe o peixe até a carne ficar bem macia; 

2. Em seguida, desfie o peixe retirando bem os espinhos e o couro; 

3. Volte o peixe para a água do cozimento e deixe cozinhar em fogo 
baixo; 

4. Em uma outra panela, refogue o tomate, a cebola, o pimentão e 
adicione a salsinha e o colorau; 

5. Assim que estiver bem cozido, adicione essa mistura no caldo com o 
peixe e esquente até engrossar; 

6. Na hora de servir, acrescente mais salsinha por cima. 
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PEIXE ASSADO INTEIRO 

 

INGREDIENTES 

✓ 2 sargos 

✓ 2 batatas cortadas às rodelas 

✓ 1 cebola cortada em meias luas 

✓ Sumo de 1 limão ou vinho branco 

✓ 1 raminho de salsa picada 

✓ 100g de azeitonas sem caroço cortadas 

✓ 1dl de azeite 

✓ 1 colher de chá de páprica 

✓ 1 cacho de tomates maduros 

✓ 1 colher de sopa de orégãos 

✓ 3 colheres de sopa de azeite 

 

MODO DE PREPARO  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.   Num pirex colocar as batatas, as cebolas, as azeitonas e a salsa. 

 2.   Dispor o peixe em cima da mistura anterior. Polvilhar com a 

páprica, regar com o sumo de limão e o azeite. 

 3.   Levar ao forno pré-aquecido a 200ºC durante aproximadamente 50 

minutos. Antes de retirar do forno verificar se as batatas estão tenras. 

 4.   Fazer um corte em cruz na base de cada tomate. Colocá-los num 

tabuleiro de forno. Polvilhar com os orégãos secos e regar com o azeite. 

Levar à assar no forno juntamente com o tabuleiro do peixe. 
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FILÉ DE PEIXE PORQUINHO 

EMPANADO 
 

INGREDIENTES: 

✓ 700 g de filé de peixe porquinho 
✓ 2 xícaras de leite (para o buttermilk) 
✓ 5 colheres (sopa) de suco de limão 
✓ Tomilho fresco 
✓ 2 dentes de alho 
✓ Lemon pepper (opcional) 
✓ Sal 

 

Para empanar: 
✓ 1 ovo 
✓ ½ xícara do líquido da marinada 
✓ Farinha de trigo 
✓ Farinha de rosca 
✓ Sal 

MODO DE PREPARO: 

1. Comece preparando o buttermilk, em um recipiente coloque o leite e 
adicione o limão, mexa e deixe descansar por 20 minutos, o leite vai ficar 
mais espesso. 

2. Coloque os filés de peixe em uma travessa, tempere com sal e tomilho, 
despeje o buttermilk sobre os filés, adicione o alho finamente fatiado, 
acrescente o lemon pepper ou a pimenta que preferir, cubra com filme 
plástico e deixe descansando por 30 minutos. 

3. Para empanar: Em um prato coloque um ovo, misture ½ xícara do líquido 
da marinada, adicione uma pitada de sal. 

4. Passe o filé na farinha de trigo, em seguida na mistura de ovo e leite e 
finalize com a farinha de rosca. 

5. Para o preparo você pode fazer os filés assados, fritos ou na fritadeira sem 
óleo. 

6. Até que fiquem douradinhos por fora, para que ficassem com essa cor 
linda, eu pincelei um pouquinho de azeite de oliva nos últimos 5 minutos 
na air fryer. 
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NAMORADO EM CROSTA 

CROCANTE 
INGREDIENTES: 

▪ 1kg de filé de namorado (ou outro peixe de preferencia, Sant Peter, 
Congrio Rosa, Pescada, Bacalhau, … você decide! 

▪ 1 xicara de farofa de milho, daquelas prontas e já temperadas1/2 xicara de 
parmesão ralado grosso 

▪ 1/2 xícara de cheiro verde bem picadinho 
▪ 1 colher (sopa) de alho granulado 
▪ raspas da casca de 1 limão siciliano 
▪ 1 xicara de farinha panko 
▪ pimenta a gosto 
▪ 3 dentes de alho picadinho 
▪ 4 colheres (sopa) de azeite. 
▪ 100ml de vinho branco 
▪ 1 colher (sopa) de colorau 
▪ Para empanar: 
▪ 1 ovo 
▪ 2 colheres de sopa de água 
▪ 1/2 xicara de farinha de trigo 

MODO DE PREPARO 

1. Tempere o peixe com pelo menos 10 minutos de antecedência, você pode 
usar os temperos que mais lhe agradam.  

2. O suco do limão que separamos as raspas, sal e pimenta moída na hora a 
gosto 

3. 3 dentes de alho picadinho para pegar gosto no peixe e a colher de sopa 
de colorau polvilhada. 

Crostinha do peixe. 

✓ 1 xícara de farinha de milho 
✓ 1/2 xícara parmesão ralado 
✓ 1 xicara de farinha panko 
✓ 1 colher de sopa de alho granulado 
✓ 1/2 xícara de cheiro verde bem picadinho 
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MODO DE PREPARO: 

 
Agora o processo é o tradicional de empanar, a diferença que vamos 
empana-lo apenas de um único lado do peixe. 

1. Primeiro passamos na farinha de trigo, em seguida no ovo. (apenas um 
lado) 

2. Feito isso, é só cobrir os filés na parte de cima com a “farofinha” 
pressionando com as mãos, para deixar bem firme. 

3. Você não tem ideia do que fica isto aqui, o Panko temperadinho faz toda a 
diferença, na minha opinião muito mais gostoso, que a tradicional 
casquinha crocante a base de pão. 

4. Neste dia fiz grelhei no azeite, porque recebi visita e na minha opinião fica 
mais gostoso, mas para uma opção mais saudável, só levá-los 

5. Ao forno, regue uma assadeira com azeite e leve os files ao forno baixo, 
150  ou 180 graus, depende da potência do seu forno, até o peixe chegar 
ao ponto de casquinha. 
muito simples de preparar e muito bom mesmo, vale a pena 
experimentar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.montaencanta.com.br/wp-content/uploads/2014/09/file%CC%81-namorado-crosta-panko-peixe-monta-encanta07.jpg
https://www.montaencanta.com.br/wp-content/uploads/2014/09/file%CC%81-namorado-crosta-panko-peixe-monta-encanta07.jpg
https://www.montaencanta.com.br/wp-content/uploads/2014/09/file%CC%81-namorado-crosta-panko-peixe-monta-encanta13.jpg
https://www.montaencanta.com.br/wp-content/uploads/2014/09/file%CC%81-namorado-crosta-panko-peixe-monta-encanta13.jpg
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LINGUADO AO MOLHO DE VINHO 

TINTO E SHITAKE 
 

INGREDIENTES: 
 

✓ 4 filés gordinhos de linguado fresco 
✓ 2 colheres de sopa de azeite extravirgem 
✓ 1 colher de sopa de óleo de canola 
✓ Suco e raspas de 1/2 limão tahiti 
✓ 1 pitada de pimenta-do-reino branca moída na hora 
✓ Sal marinho moído na hora 
✓ 1 colher de sopa de molho shoyu 

 

Para o molho: 
✓ 1 taça de vinho tinto seco 
✓ 10 cogumelos shiitake (sem os cabos) fatiados 
✓ 1 colher de sopa de manteiga sem sal 
✓ 2 colheres de sopa de molho shoyu 
✓ 1 colher de chá de amido de milho 

 

MODO DE PREPARO:  
 

1. Recorte um quadrado de 30×30 de papel manteiga e ajeite sobre 
uma assadeira com a parte brilhante voltada para cima e unte com 
1 colher de sopa de óleo de canola.  

2. Pré-aqueça o forno em 200°.  
3. Enquanto isso tempere os filés de peixe com o azeite, o suco de 

limão, a pimenta e o sal de ambos os lados. Deixe descansar por 5 
minutos.  

4. Disponha os filés de peixe sobre o papel manteiga já untado e 
finalize salpicando as raspas de limão sobre eles e regando com o 
molho shoyu.  

5. Leve ao forno por 10 minutos e desligue.  
6. Enquanto o peixe está no forno prepare o molho de shiitake 

derretendo a manteiga em uma panelinha e depois acrescentando o 
vinho tinto.  
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7. Mexa bem em fogo baixo e acrescente o molho shoyu e o amido de 
milho.  

8. Continue mexendo sem parar em fogo baixo durante 3 minutos 
para que não forme nenhum grumo no molho. 

9. Acrescente os cogumelos shiitake fatiados e tampe a panela por 
apenas 1 minuto.  

10. Desligue o fogo e mantenha a panela tampada até retirar o peixe do 
forno.  

11. Distribua os filés de peixe em uma travessa e derrame o molho 
sobre eles.  

12. Sirva acompanhado de arroz com brócolis (Inicie o cozimento do 
arroz branco normalmente e antes que a água esteja seca e o arroz 
cozido – mais ou menos na metade do tempo do cozimento – 
acrescente floretes de brócolis picados na panela e deixe cozinhar 
até que o arroz esteja pronto.). 
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PEIXE CRISPY 
 

 

INGREDIENTES 

✓ 1 kg de filé de peixe (pode ser pescada, merluza, badejo ou 
linguado) – Eu usei merluza 

✓ 4 dentes de alho 
✓ Sal 
✓ 1 colher (de sobremesa) de suco de limão 
✓ 5 colheres (de sopa) de maionese (pode ser a light) 
✓ 3 pães francês (eu usei o francês integral) 
✓ 2 colheres (de sopa) de queijo parmesão ralado 
✓ Azeite de oliva 

 

MODO DE PREPARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se você usar filé de peixe congelado, deixe descongelar bem. Depois com a ajuda 

de papel toalha seque os filés (isso é necessário porque eles ficam com muita água).  

2. Coloque em um recipiente e coloque o limão, o alho e o sal, deixe descansar por 

uns 30 minutos. Enquanto isso vamos preparar a farinha de pão. 

3. Corte o pão em rodelas, coloque em uma assadeira e leve ao forno médio até 

dourar, vai virar torrada.  

4. Depois retire do forno, deixe esfriar e assasse as torradas com as mãos, 

esmigalhando para fazer uma farofa pedaçuda. 

5. Acrescente o queijo ralado, misture bem e reserve. 

6. Acrescente a maionese ao peixe temperado, misture bem, até todos os filés 

ficarem lambuzados.  

7. Pegue cada filé lambuzado de maionese e passe pela farinha de pão. Empane 

muito bem.  

8. Unte uma assadeira com azeite (seja generoso na quantidade) e vá arrumando os 

filés de peixe já empanados. 

9.  Leve ao forno médio até eles dourarem (no meu forno ficou mais ou menos 30 

minutos). Com a ajuda de uma espátula retire os filés e sirva imediatamente. 
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BOLINHO DE MOQUECA DE PEIXE 
 
 

 INGREDIENTES: 

✓ 3kg de peixe (usei cação) 
✓ 600g de cebola picada 
✓ 600g de tomate picado 
✓ 150g de alho picado 
✓ 250ml de dendê 
✓ 2L de leite de coco 
✓ 100g de coentro (não gosto, troquei por salsinha e cebolinha) 
✓ 200g de tempero de feijão 
✓ 200 g de tempero de camarão 
✓ 900g de copioba amarela  
✓ Óleo para fritar 

MODO DE PREPARO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Refogar o alho, a cebola e o tomate no dendê em fogo médio até dourar. 
2. Acrescentar o peixe, tempero de feijão, de camarão e deixar até o peixe começar 

a desmanchar um pouco. 
3. Logo depois de estar desmanchando, colocar o coentro e o leite de coco e em 

seguida a copioba amarela. Mexer bastante até soltar da panela. 
4. Espere esfriar. Molde os bolinhos fazendo bolinhas e achatando um pouco. 
5. Frite em óleo quente. 

Obs: se for fritar congelado, retire os bolinhos no meio da fritura, deixe descansar 1 
minuto e volte ao óleo quente até dourar.  
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COSTELA DE TAMBAQUI AO 

MOLHO DE GENGIBRE 

 

INGREDIENTES 
 

✓ 150 ml de água 
✓ 150 ml de saquê 
✓ 1 colher de sopa de açúcar 
✓ 2 colheres de sopa de molho shoyu 
✓ 2 cm de gengibre picado 
✓ Costelas de tambaqui a gosto 
✓ 1/2 bardana cortada em lâminas 

•  

MODO DE PREPARO 
 

1. Em uma panela, misture a água com o saquê, o açúcar e o molho 
shoyu. Adicione o gengibre e espere ferver; 

2. Adicione a costela de tambaqui, a bardana, tampe a panela e deixe 
cozinhar por 5 minutos; 

3. Destampe, vira a costela e deixe cozinhar por mais 5 minutos; 

4. Sirva com o molho e, se quiser, pique mais um pouco de gengibre para 
colocar por cima. 
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PEIXE ASSADO COM LEGUMES E 

MOLHO DE ALHO 
INGREDIENTES 
 

✓ Filé de peixe 
✓ Ervas finas 
✓ Azeite 
✓ Limão 
✓ Sazon 
✓ Batata em rodelas 
✓ Tomate em rodelas 
✓ Cebola 
✓ Cenoura 
✓ Pimentão 
✓ Pimenta calabresa 
✓ Molho de alho 
 

MODO DE PREPARO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tempere os filés de peixe com ervas finas, azeite, limão e Sazon. Deixe 

descansando; 

2. Regue o fundo de um refratário com azeite; 

3. Coloque as rodelas de batata e, por cima, as rodelas de tomate. Cubra com 

cebola, cenoura e um pouco de pimentão; 

4. Tempere os legumes com Sazon, pimenta calabresa, ervas finas e sal; 

5. Adicione os filés de peixe temperados. Regue com azeite e molho de alho; 

6. Finalize acrescentando pimentões e cebola; 

7. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 1 hora; 

8. Retire e sirva. 
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TILÁPIA ASSADA NA 

CHURRASQUEIRA 
 

INGREDIENTES 

 

✓ 3 unidades de tilápia inteira limpa 

✓  1 maço de salsinha fresca 

✓  2 unidades de cebola branca 

✓  300 mililitros de azeite de oliva 

✓  70 mililitros de vinagre branco 

✓  Sal 

 

MODO DE PREPARO: 

1 - O primeiro passo desta receita de tilápia assada na churrasqueira é 
preparar o molho chimichurri. Para isso pique finamente a cebola e a 
salsinha e misture com o azeite e o vinagre. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2 - Coloque as tilápias em um recipiente grande, ou cada uma em um 

recipiente individual, e tempere por dentro e por fora com a mistura 

anterior. Deixe marinar por 30 minutos, para tomar o gosto. 

3 - Após esse tempo, tempere as tilápias com sal e embrulhe cada uma em 

papel alumínio, com uma camada bem avantajada do vinagrete. Coloque na 

grelha (do tipo que fecha, para que possa ir virando), leve à churrasqueira e 

deixe assar por cerca de 45 minutos. 

4 - Depois disso, tire o papel alumínio e leve de novo à churrasqueira, para 

dourar. Sirva a tilápia assada na churrasqueira acompanhada com pão de 

alho e farofa de couve, e bom apetite! 

https://www.tudoreceitas.com/receita-de-molho-chimichurri-486.html
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PEIXE VERMELHO COM LEGUMES 

ASSADO 
INGREDIENTES 
 

✓ 1 peixe vermelho limpo 
✓ 1 maço de rúcula 
✓ 4 tomates 
✓ 2 cebolas roxas 
✓ 1 limão 
✓ Pimenta-do-reino a gosto 
✓ Sal a gosto 
✓ Azeite a gosto 
✓ Vinagre de vinho tinto a gosto 
 

MODO DE PREPARO 
 

1. Tempere o peixe com azeite e pimenta; 

2. Em uma grelha, asse o peixe virando sempre que necessário; 

3. Corte os tomates e a cebola ao meio e coloque-os na brasa e vá 
virando-os para que fiquem dourados de todos os lados; 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. Quando estiverem cozidos, coloque os legumes em um refratário. 

Tempere com sal, azeite e pimenta; 

5. Coloque no mesmo refratário dos legumes a rúcula lavada e a 

cebola roxa picada; 

6. Tempere com sal, azeite, vinagre de vinho tinto e limão. 
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CALDO DE PEIXE COM BATATA 

 

 

INGREDIENTES 
 

✓ 500 g de filé de peixe 
✓ 500 g de suã (carcaça e cabeça de peixe) 
✓ 4 tomates 
✓ 3 cebolas 
✓ 3 dentes de alho 
✓ 2 pimentões verdes 
✓ 4 batatas 
✓ 1 maço de cebolinha 
✓ 1 maço de coentro 
✓ Sal 
✓ Páprica picante 
✓ Coentro em pó 
✓ Colorau 
✓ Azeite 
 

MODO DE PREPARO 
 

1. Em uma panela, adicione os pedaços de suã e água até cobrir. Deixe 
cozinhar; 

2. Enquanto isso, em outra panela, adicione o azeite, o alho, a cebola, o 
tomate, o pimentão e os temperos. Deixe cozinhar bem até formar um 
molho; 

3. Em seguida, acrescente o filé de peixe junto ao molho e um pouco de 
água; 

4. Tampe a panela e deixe cozinhar até tudo ficar bem macio; 

5. Coe o caldo em que estava o suã, volte o líquido para a panela e 
adicione as batatas e o sal; 

6. Desfie o suã e reserve; 
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7. Assim que a batata estiver cozida, amasse até formar um purê e 
reserve 

8. Na panela em que está o filé com o molho, adicione o suã desfiado, as 
batatas amassadas e o caldo do suã; 

9. Cozinhe tudo muito bem até ferver e está pronto! 
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PEIXE GAROUPA COM BANANA-

DA-TERRA 

 

INGREDIENTES 
 

✓ 1,5 kg de garoupa 
✓ 1 xícara de chá de sal grosso 
✓ Água 
✓ 2 colheres de sopa de azeite 
✓ 3 cebolas 
✓ 4 tomates sem pele 
✓ 2 dentes de alho 
✓ 4 colheres de sopa de coentro picado 
✓ 3 bananas-da-terra 
✓ 1/4 xícara de chá de óleo de urucum 
✓ 1 limão 

MODO DE PREPARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Faça cortes verticais no peixe e passe o sal grosso; 

2. Deixe os filés pendurados em lugar arejado por quatro dias. Esse 

processo irá fazer com que o peixe perca toda a água; 

3. Lave o peixe e deixe de molho por doze horas, trocando a água várias 

vezes; 

4. Em uma panela, coloque o azeite, a cebola, metade dos tomates, o alho, 

metade do coentro, o peixe, o restante dos tomates e um pouco de sal; 

5. Finalize com as bananas e adicione o óleo de urucum e o suco do limão; 

6. Assim que ferver, abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por vinte 

minutos; 

7. Quando for servir, polvilhe o restante do coentro por cima. 
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PEIXE AO MOLHO GORGONZOLA 
 

INGREDIENTES 

Para o peixe 

✓ -700 g de linguado (você pode escolher outro peixe de sua 
preferência, como a tilápia ou salmão) 

✓ - Sal a gosto 
✓ - Pimenta do reino a gosto 
✓ - Suco de 1 limão 

Para o molho 

✓ - 300 g de requeijão 
✓ - 300 g de queijo gorgonzola 
✓ - 1 colher de sopa bem cheia de manteiga 
✓ - 1 cx de creme de leite 
✓ - Pitada de sal 

 

MODO DE PREPARO (PEIXE) 
 

1. Tempere o peixe com o sal, a pimenta e o limão. 

2. Cubra com papel alumínio e leve ao fogo por 25 minutos a 250 ºC. 

3. Retire o papel alumínio e deixe mais 10 minutos até secar um pouco 
da água e dourar. 

 

 

 

 

 

 

MODO DE PREPARO (MOLHO) 

 

1. Em uma panela coloque a manteiga, o queijo e o requeijão e vai 

mexendo em fogo médio até levantar fervura. 

2. Por último, acrescente o creme de leite. Mexer bem até ferver. 

3. Retire o peixe do forno e acrescente o molho. 
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POSTA DE PEIXE NO VAPOR 

 
 INGREDIENTES 

  

 Peixe 
✓ 1 Kg de Posta de peixe 

✓ 200 g de cenoura 

✓ 200 g de couve flor 

✓ 200 g de brócolis 

✓ 200 g de pimentão amarelo 

✓ 250 g de tomate cereja 

✓ 30 g de alho 

✓ Sal a gosto 

✓ Páprica picante a gosto 

✓ Ramos de manjericão 

 

 Molho 
✓ 200 g de maionese 

✓ 200 g de creme de leite 

✓ 50 g de mostarda 

 

 MODO DE PREPARO 

 

Peixe: 
1. Tempere as postas com sal, páprica picante e alho. 

Reserve. 

2. Corte o brócolis e a couve flor em buquês pequenos, a 

cenoura em lâminas e os pimentões em cubos. 

3. Em uma panela de cozimento a vapor, arrume o peixe no 

fundo e distribua os legumes por cima, coloque alguns 

ramos de manjericão e cozinhe por 15 minutos. 
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Molho: 

 
1. Misture bem todos os ingredientes em temperatura 

ambiente, sirva com o peixe e para acompanhar faça um 

arroz integral e uma salada de folhas. 
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ESPETINHO DE TILÁPIA 

GRELHADOS 
 

INGREDIENTES 

✓ 1 kg de Filé de Tilápia  
✓ 400 g de pimentão amarelo 
✓ 5 limões 
✓ Ervas finas a gosto 
✓ Sal e pimenta-do-reino a gosto 
✓ 100 ml azeite de oliva 
✓ 10 espetos grandes para montar 

 MODO DE PREPARO 

1. Corte os filés de tilápia e os pimentões em cubos grandes. 
2. Tempere com sal, pimenta, ervas finas e azeite. Reserve. 
3. Corte os limões em rodelas, e depois corte essas rodelas 

ao meio. 
4. Comece a montar os espetinhos com um cubo de peixe, o 

limão e o cubo de pimentão. Repita a sequência até 
completar o espeto. 

5. Aqueça uma chapa ou uma frigideira antiaderente e 
disponha os espetinhos. Deixe dourar e vire. Repita o 
processo para os quatro lados dos espetinhos. 

6. Sirva quente. Pode acompanhar um molho de sua 
preferência e uma salada verde. 
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CAÇÃO EM POSTA DOURADO AO 

MEL E MOSTARDA 
 
 

INGREDIENTES 
 

✓ 1 Kg de Posta de Cação  
✓ 100 ml de azeite de oliva 
✓ 1 limão 
✓ Pimenta-preta a gosto 
✓ Sal a gosto 
✓ 300 g de mel 
✓ 300 g de mostarda amarela 
✓ Sal a gosto 

 

 MODO DE PREPARO 

 
1. Tempere as postas de cação com sal, pimenta e suco de 
limão. 
2. Aqueça uma frigideira antiaderente e coloque um fio de 
azeite. Doure as postas, ambos os lados. Acrescente mais azeite 
sempre que a frigideira estiver seca. Reserve. 
3. Leve o mel e a mostarda ao fogo. Depois que levantar fervura, 
cozinhe em fogo baixo por 2 a 3 minutos (quanto mais ferver, mais 
espesso fica o molho). 
4. Sirva uma posta e sobre ela despeje o molho. 
5. Dica de acompanhamento: Salada de folhas verdes. 
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FILÉ DE MERLUZA COM MOLHO 

DE NATA 
 

INGREDIENTES 
 

✓ 1 kg de Filé de Merluza  
✓ 50 ml de azeite de oliva 
✓ Sal e pimenta-do-reino a gosto 
✓ 100 g de cebola cortadas em cubinhos 
✓ 150 ml de vinho branco seco 
✓ 300 g de nata ou creme de leite fresco 
✓ 1 limão 
✓ Pimentas vermelhas, folhas de hortelã, limão e alho em 

flocos para decorar 
 

 MODO DE PREPARO 
 

1. Seque os filés de merluza com papel toalha. Tempere-os com 
o sal, pimenta e azeite. 

2. Coloque-os para grelhar em uma frigideira antiaderente, 
virando-os dos dois lados. Depois de grelhados, reserve. 

3. Na mesma frigideira adicione a cebola cortada em cubinhos e 
refogue, adicione o vinho branco e deixe cozinhar. 

4. Em seguida acrescente a nata e deixe cozinhar por 5 minutos, 
adicione o sumo do limão e misture bem. Passe por uma 
peneira. 

5. Monte o prato colocando os filés, o molho de nata e decore 
com folhas de hortelã, pimenta fresca, alho em flocos e 
gomos de limão. 

6. Sirva quente, acompanhado de arroz ou purê de batatas. 
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CEVICHE 

INGREDIENTES 

✓ 1 tranche de salmão (cerca de 200 g) 

✓ 1 tranche de linguado (cerca de 200 g) 

✓ 1 ½ xícara (chá) de caldo de laranja-lima 

✓ 1 xícara (chá) de caldo de limão 

✓ 1 xícara (chá) de tomate-cereja 

✓ 1 cebola roxa picada 

✓ ½ pimentão vermelho 

✓ 4 colheres (sopa) de azeite 

✓ orégano a gosto 

✓ sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto 
 

MODO DE PREPARO 

1. Numa tábua, corte os peixes, no sentido do comprimento, em tiras de 1 
cm de espessura. Coloque-as numa tigela e regue com metade do suco de 
laranja-lima e com o suco de limão. Cubra com filme e leve à geladeira por 
1 hora e 30 minutos.  

2. Corte os tomates-cereja ao meio. Pique fino a cebola.  

3. Pré-aqueça o forno a 220ºC (temperatura alta).  

4. Prepare o pimentão: besunte com óleo e leve ao forno preaquecido. Deixe 
assar por 20 minutos. Retire do forno e transfira para um saco plástico até 
esfriar. Retire a pele do pimentão esfregando com um pano de prato 
limpo. Corte ao meio, descarte as sementes e corte-o em tiras finas.  
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5. Após 1 hora e 30 minutos, retire o peixe da geladeira e acrescente a 
cebola, os tomates-cereja e o pimentão. Leve à geladeira por mais 30 
minutos.  

6. Em seguida, retire e escorra todo o líquido que se formou. Tempere com 
azeite, sal, pimenta-do-reino, orégano, coentro e o restante do suco de 
laranja-lima. Misture delicadamente para não quebrar as tiras de peixe e 
sirva imediatamente. 

CAI U NA R EDE É  PEIXE  

Não encontrou salmão ou linguado? Pode usar outro peixe branco como 
saint peter (tilápia), robalo ou prego. 
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ROBALO AO FORNO ASSADO COM 

BATATAS 
 

INGREDIENTES  

✓ 1/2 xícara(s) de café de azeite Suco de um limão     
✓ 1 colher(es) de chá de mostarda Sal e pimenta a gosto  
✓ 1 quilo(s) de robalo em postas  
✓ 300 grama(s) tomate cereja  
✓ 1 xícara(s) de chá de azeitona portuguesa Ramos de alecrim  
✓ 300 grama(s) de mini cebola  
✓ 500 grama(s) de batatas pequenas Conversor de medidas  

MODO DE PREPARO  

1. Misture o azeite, o limão e a mostarda.  

2. Em um recipiente, coloque o robalo para marinar 20 minutos nessa 
mistura.  

3. Para preparar ao forno, coloque o robalo num refratário com as 
cebolas, as batatas, os tomates e as azeitonas e tempere tudo com 
sal, pimenta e alecrim.  

4. Deixe assar por 20 minutos em fogo alto. Ou até dourar na parte de 
cima do peixe.  
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PAPILOTE DE ROBALO E 

CRUSTÁCEOS Á PROVENÇAL 

INGREDIENTES 

✓ ¼ de xícara (chá) de água 
✓ ¼ de xícara (chá) de caldo de limão 
✓ ½ xícara (chá) de manteiga gelada cortada em cubos 
✓ ¼ de xícara (chá) de creme de leite fresco 
✓ FAVORITAR 

MODO DE PREPARO 

1. Numa panelinha, junte a água e o suco de limão. Leve ao fogo 

médio.  

2. Quando ferver, acrescente a manteiga, aos poucos, mexendo com 

um batedor de arame (fouet) para ficar homogêneo.  

3. Coloque o creme de leite e tempere com uma pitadinha de sal e 

outra de pimenta. Bata com o mixer para ficar espumoso. Sirva com 

o peixe cozido. 

PARA O PAPILOTE 

INGREDIENTES 

✓ 1 tranche de robalo (cerca de 200 g) 
✓ 1 camarão fresco médio 
✓ 3 mexilhões frescos na casca 
✓ ½ cebola 
✓ 1 dente de alho 
✓ ¼ de xícara (chá) de vinho branco seco 
✓ 1 tomate 
✓ 1 colher (sopa) de folhas de manjericão 
✓ 1 ramo de alecrim fresco 
✓ 1 colher (sopa) de cebolinha francesa 
✓ 1 folha de louro 
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✓ 1 colher (sopa) de azeite 
✓ 3 batatas cozidas sem casca 
✓ sal e pimenta-branca a gosto 
✓ FAVORITAR 

MODO DE PREPARO 

1. Numa tábua, pique fino a cebola, o alho e a cebolinha. Descasque e limpe 
o camarão.  

2. Com uma escovinha, lave a casca dos mexilhões e vôngoles.  

3. Faça um corte em X na base do tomate. Coloque-o numa panela com água 
fervendo por alguns segundos. Prepare outra tigela com água e gelo. 
Retire os tomates da panela e mergulhe-os na tigela. Pelo X, puxe a pele 
como se fossem quatro folhas. O choque térmico faz com que a pele se 
desprenda facilmente. Corte o tomate em quatro, retire as sementes e 
corte em cubinhos.  

4. Pré-aqueça o forno a 200ºC (temperatura média).  

5. Dobre na metade um pedaço de papel-alumínio de 80 cm. Sobre uma das 
metades coloque o peixe no centro. Ao redor arrume os mariscos e o 
camarão. Distribua a cebola, o alho, o tomate, as ervas frescas e as batatas 
cozidas ao redor do peixe. Regue com o azeite e tempere com uma pitada 
de sal e outra de pimenta.  

6. Dobre a outra metade do papel sobre o peixe e feche dobrando as bordas 
juntas. Antes de dobrar tudo, despeje cuidadosamente o vinho dentro do 
envelope e termine de dobrar. Asse o peixe por 15 minutos até o envelope 
estufar. Sirva imediatamente com o molho de manteiga de limão. 
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CARPACCIO DE PEIXE 
 
 
 

INGREDIENTES 
 

✓ ½ xícara (chá) de erva doce 
✓ 60 ml de azeite 
✓ 1 posta de robalo (cerca de 300 g) 
✓ Suco de 1 limão 
✓ ½ pepino cortado em cubos 
✓ 1 colher (sopa) de coalhada seca 
✓ Erva doce para decorar 
✓ Sal e pimenta a gosto 
✓  

MODO DE PREPARO 
 

1. Comece preparando um azeite de erva doce. 

2. Bata liquidificador a erva doce, o azeite e sal a gosto. 

3. Coe em uma peneira fina e reserve. 

4. Fatie finamente a posta de robalo. 

5. Disponha as fatias em um prato. 

6. Tempere com sal e pimenta a gosto. 

7. Regue com suco de limão e azeite de erva doce. 

8. Decore com cubos de pepino e erva doce. 

9. Finalize com coalhada seca. 
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SASHIMI 

INGREDIENTES 

✓ 1/2 kg de atum fresco 
✓ 1/2 kg de filé de linguado fresco 
✓ 1 lula limpa inteira 
✓ 1 folha de nori tostada 
✓ 4 folhas de cebolinha verde 
✓ 2 colheres (sopa) de wasabi 
✓ 2 colheres (sopa) de gengibre ralado 
✓ 1/2 xícara (chá) de shoyu 
✓ 1 nabo 
✓ 1 limão 

MODO DE PREPARO 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lavar e secar com papel de cozinha o atum, o linguado e a lula. 

2. Com uma faca muito afiada cortar o linguado em fatias finíssimas, quase 

transparentes. 

3. Cortar também o atum em fatias com cerca de 1/2 cm de espessura. 

4. Picar o nabo em tirinhas muito finas, ou ralar. 

5. Sobre a lula abertar, colocar a folha de nori e as cebolinhas verdes (só a 

parte verde), enrolando em seguida como um rocambole. 

6. Depois, cortar em fatias de 1 cm de espessura cada uma. 

7. Arrumar numa travessa as fatias de atum e de linguado, entremeada com as 

de lula, dando um belo efeito visual ao prato. 

8. Ao lado dos peixes, colocar o wasabi, o gengibre e o limão cortado em fatias. 

9. Em tigelinhas individuais, adicione o shoyu. 
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PEIXE DE FORNO RECHEADO 
 

INGREDIENTES 

✓ 1 peixe inteiro tratado com cerca de 1 a 1,5 Kg da sua preferência 
✓ 1 tomates grandes picado 
✓ 1 cebola média picada 
✓ 1 pimentão pequeno picado 
✓ 200 g de farinha de mandioca 
✓ Sal grosso 
✓ Limão 
✓ Azeite 

MODO DE PREPARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Depois de retirado as víceras, as escamas e etc do peixe, esprema a 

quantidade suficiente de limão para limpar o peixe, depois lave-o com água 

corrente. 

2. Passe novamente limão para temperar, depois jogue sal grosso por dentro e 

fora do peixe e reserve o peixe temperado. 

3. Misture todas as verduras picadas com a farinha, regando com azeite à 

gosto, se quiser pode por um pouco de sal refinado para temperar a farofa. 

4. Pegue o peixe coloque sobre um pedaço de papel alumínio, tamanho 

suficiente para enrolar o peixe por inteiro, abra o peixe e o recheie com a farofa. 

5. Depois de recheado feche o papel alumínio, coloque o peixe embalado em 

uma assadeira e leve ao forno pré aquecido (pré-aqueça o forno por uns 5 

minutos), depois de colocar o peixe no forno deixe-o em temperatura baixa por 

uns 40 minutos. 

6. Depois de cozido abra a embalagem de alumínio e deixe por mais uns 15 

minutos para dourar. 

7. Servir ainda quente. 
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CREME DE PEIXE 
 

INGREDIENTES 

✓ 1 kg de filé de merluza sem espinho 

✓ 4 batatas médias 

✓ 2 cenouras grandes 

✓ 1 pãozinho 

✓ 1 cebola média 

✓ 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina 

✓ 1 caixinha de creme de leite 

✓ 1 saquinho de queijo ralado 

MODO DE PREPARO 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cozinhe o peixe com 2 tabletes de caldo de peixe. 

2. Depois de cozido, desfie e reserve. 

3. Na água do peixe cozinhe os legumes. 

4. Bata no liquidificador com uma xicara da mesma água do cozimento, 

os legumes cozidos, o pão, molhado com leite comum, a cebola e a 

manteiga. 

5. Misture o creme com o peixe desfiado, coloque em um refratário e 

cubra com o creme de leite misturado com o queijo ralado. 

6. Deixar no forno, até que a cobertura fique dourada. 

7. Deixe esfriar. 
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SOPA DE PEIXE  

 

INGREDIENTES 

✓ 2 litros de água 

✓ 2 cenouras cortadas em cubos médios 

✓ 2 envelopes de caldo de galinha em pó 

✓ 500g de batatas cortadas em cubos médios 

✓ 500g de tilápia (ou Saint Peter) cortada em cubos 

✓ 2 tomates sem pele e sem sementes 

✓ 1 embalagem de Cream Cheese Philadelphia Light (150g) 

✓ 2 colheres (sopa) de coentro picado 

MODO DE PREPARO 

1. Em uma panela, coloque a água e ferva junto com as cenouras e o 
caldo de galinha por 5 minutos, com a panela semi tampada. 

2.  Junte as batatas e cozinhe até que os legumes fiquem “al dente”.  

3. Adicione o peixe, os tomates e cozinhe por mais 10 minutos.  

4. Misture o Cream Cheese Philadelphia Light e mexa delicadamente 
até dissolver no caldo. Desligue e acrescente o coentro. 

5. Sirva a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

PIRANHA ENSOPADA 

 

INGREDIENTES 

✓ 3 ou 4 piranhas retalhadas e cortadas em 3 pedaços 
✓ 3 alhos 
✓ 1 cebola média 
✓ 1 tomate 
✓ 1 pimentão 
✓ Cheiro verdes 
✓ Sal 
✓ Pimenta de cheiro 
✓ Água 

MODO DE PREPARO 

1. Tempere as piranhas com o alho, sal e a pimenta-de-cheiro, deixe o tempero 
agir um pouco. 

2. Em uma panela coloque a cebola, o tomate e refogue um pouco. 

3. Em seguida pode colocar as piranhas e depois a água (a quantia que 
desejar), por fim o pimentão e o cheiro verde. 

4. Deixe engrossar. 
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FAROFA DE PEIXE COM LEGUMES 
 
 

INGREDIENTES 

✓ 670 g de cenoura com casca 
✓ 670 g de tomate 
✓ 610 g de salsa com talos 
✓ 670 g de talos de brócolis 
✓ 670 g de talos de couve-flor 
✓ 340 g de cebolinha 
✓ 1 kg de farofa pronta de mandioca tradicional 
✓ 150 g de sal 
✓ 300 g de óleo de soja 
✓ 300 ml de vinagre 
✓ 10 g de orégano 
✓ 2 kg de filé de tilápia 
✓ 10 g de alho 

MODO DE PREPARO 

1. Marine o peixe com alho, o orégano, o sal e o vinagre 
2. Refogue e desfie o peixe 
3. Em separado, refogue os talos de brócolis, de couve-flor, a salsa e 

reserve 
4. Rale as cenouras, pique os tomates e a cebolinha 
5. Coloque em uma travessa 
6. Misture tudo com o peixe desfiado 
7. Acrescentando a farofa de mandioca tradicional aos poucos e decorar a 

gosto 
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MOQUECA DE CORVINA 
 

INGREDIENTES 

✓ 1 kg de peixe corvina em posta; 
✓ 1 cebola; 
✓ 1 tomate; 
✓ Um fio de óleo; 
✓ 1 colher (sopa) de extrato de tomate; 
✓ Coentro a gosto; 
✓ 1/2 pimentão picado; 
✓ Sal a gosto; 
✓ 1 limão; 1 dente de alho; 
✓ 200 ml de leite de coco; 
✓ Azeite de dendê a gosto; 
✓ Pimenta dedo de moça (opcional); 

MODO DE PREPARO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Moqueca de Peixe Corvina em Posta 

2. Com o peixe já limpo e bem lavado. Tempere com um dente de alho amassado sal 

a gosto e suco de um limão. 

3. Numa panela adicione um fio de óleo, uma cebola picada, deixe dourar um pouco, 

acrescente meio pimentão picado, um tomate picado e refogue por mais um pouco. 

4. Adicione 1 colher de sopa de extrato de tomate, acrescente o peixe corvina em 

posta que já está temperado com alho, sal e limão. 

5. Adicione uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, azeite de dendê a gosto, 

coentro a gosto, se preferir coloque uma pimenta dedo-de-moça porque faz toda a 

diferença no peixe. 

6. Tampe e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Não mexa o peixe com a colher 

para não desmanchar só balance a panela. Passeando-se os 10 minutos desligue o fogo. 

Peixe pronto e delicioso! Sirva com arroz branco e salada. 
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SARDINHA FRITA 
 

INGREDIENTES 

✓ 1 kg de sardinha limpa e fresca 
✓ 3 limões (suco) 
✓ 4 dentes de alho amassado 
✓ 2 xícaras (chá) de fubá ou farinha de trigo 
✓ sal a gosto 
✓ óleo para fritar 

MODO DE PREPARO 

1. Sardinha Frita – Fácil de fazer 
2. Limpe as sardinhas, passe a faca na direção do rabo até a cabeça 

para tirar as escamas. 
3. Corte a cabeça e passe a faca cortando o peixe ao comprido, depois 

retire a espinha do peixe e suas vísceras. 
4. Tempere as sardinhas com sal, alho amassado e o suco de limão, 

depois de 5 minutos mergulhadas, passe no fubá ou na farinha de 
trigo e frite no óleo. 
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ROLÊ DE PEIXE RECHEADO 
 

INGREDIENTES 

✓ 4 filés de linguado 
✓ Suco de 1 limão 
✓ 1 dente de alho amassado 
✓ Sal e pimenta-do-reino branca a gosto 
✓ 1/2 xícara (chá) de requeijão Catupiry® 
✓ 5 colheres (sopa) de queijo provolone ralado 
✓ 2 colheres (sopa) de manjericão fresco picado 
✓ 200g de bacon em fatias 
✓ Folhas de manjericão para decorar 
✓ Purê:2 xícaras (chá) de mandioquinha picada  
✓ 2 dentes de alho grandes 
✓ 1 lata de creme de leite 
✓ Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto 

 

MODO DE PREPARO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Tempere o filé com o suco, o alho, sal e pimenta. Misture o requeijão com o 

provolone e o manjericão.  

2. Disponha no centro do filé e enrole. Envolva o filé com fatias de bacon e 

prenda com palitos.  

3. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 

minutos ou até dourar.  

4. Para o purê, cozinhe a mandioquinha com o alho em água fervente por 10 

minutos ou até amaciar. Escorra. Retire a casca do alho e passe com a 

mandioquinha no espremedor.  

5. Acrescente o creme de leite, sal, pimenta e leve ao fogo baixo, mexendo até 

obter um purê liso. Disponha em uma travessa com o peixe e sirva polvilhado de 

manjericão. 
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RECEITA PARA ISCA DE PEIXE 

 

1. Massinha de pão 

INGREDIENTES 

✓ 2 pães franceses de 50g 
✓ 100g de farinha de milho (fubá) grossa 
✓ Água (de preferência do próprio local de pesca) 

MODO DE PREPARAR 

1. Molhe um pouco os pães para amolecerem e comece a sovar com 
as mãos até formar uma massa. Dê preferência para a água do rio, 
lago ou lagoa local mesmo. 

2. Após a massa misturar bem e começar a desgrudar da mão, 
acrescente a farinha de milho e volte a misturar para ficar 
homogêneo. 

3. Sua massinha estará pronta para pescar. 

2. Massinha com ração de coelho 

INGREDIENTES 

✓ 1kg de ração de coelho 
✓ 500g de farinha de goiaba, banana ou outro sabor que você tenha 

disponível 
✓ 500g de farinha de trigo (pode ser a comum ou integral) 
✓ Água (de preferência do próprio local de pesca) 

MODO DE PREPARAR 

1. Coloque a ração de coelho em um balde e adicione água do lago, rio 
ou lagoa até cobrir a ração. Deixe-a absorver bem a água. 

2. Adicione a farinha de goiaba, banana ou outra e misture bem 
formando uma composição bem homogênea. 
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3. Adicione 500g de farinha de trigo pouco a pouco e misture bem 
toda a composição. Você poderá ir colocando mais água pouco a 
pouco também caso necessário. 

4. Sove a massa até que ela não fique mais grudada na mão. Lembre-se de 
sempre deixar farinha de trigo para espalhar na massa e facilitar a sova. 

5. Forme bolinhas de 1,5cm para anzóis ou bolas maiores em caso de pesca 
com chuveirinho. 

6. Sua massinha para pescar de ração de coelho está pronta. 

3. Isca de beijinho (pesca de Tambacus / Pacus 

/ Tambaquis) 

 

INGREDIENTES: 
✓ - 1 lata de leite condensado; - Leite em pó ou mistura pronta para 

bolo de coco; 
✓ - Coco ralado 

 

MODO DE PREPARO: 
 

1. Despeje o conteúdo da lata de leite condensado dentro de uma 
vasilha e vá acrescentando leite em pó ou mistura para bolo até que 
vire uma massa consistente. 

2. Em um primeiro momento, o resultado será uma massa grudenta, 
sem liga. Deixe descansar na geladeira, por duas horas. 

3. Após retirar da geladeira, acrescente mais leite em pó ou mistura 
para bolo e sove a massa por igual, com força. Não deixe passar do 
ponto, pois pode cristalizar e ficar muito dura. 
Dica: 

4. Uma dica importante é utilizar torpedinhos para arremesso, 
alternando a profundidade. Para conseguir arremessos longos, 
prenda um alfinete no corpo do isopor da boia e coloque o mesmo 
no “olho” do anzol. 

 

 

 


