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Produção e Arte:
Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) � Brasil

Fotos:
Fotos realizadas pelo fotógrafo gastronômico Renato Couto, exceto: Polaca do Alasca ao Molho de 

Mostarda (cedida por Carla Elage), Black Cod do Alasca (cedida por Revista Go Where Gastronomia), 
Sockeye do Alasca ao molho de Maracujá (cedida por Max Abdo), Filet de Cabillaud D’Alaska (banco 

de imagens ASMI Brasil), e Sockeye do Alasca à brasileira (foto por Duzzemartins).

Colaboração:
Aya Japanese Cuisine | Chef Juraci Pereira

Cantaloup | Chef Valdir de Oliveira
Chef Carla Elage | Comer Bem Para Viver Melhor | Embaixadora Alaska Seafood no Brasil

Dô Culinária Japonesa | Chef Marcel Sassaki
Dom Molinero | Chef Rafael Mejias

Ecully | Chef Guilherme Tse Candido
Chef Fernando Corsi | Chef Consultor | Embaixador Alaska Seafood no Brasil

Chef Guga Rocha | Chef Consultor
Hideki Sushi Bar e Restaurante | Chef Hideki Fuchikami

Huto Japanese Cuisine | Chef Adriano de Lima
Ícone Gastro Rock | Chef Alexandre Ortigoso e Chef Roberto Satoru

Ilha das Flores Bar e Restaurante | Chef Felipe do Val
Kosushi | George Koshoji

L&#39;Amitié Restaurant | Chef Yann Corderon
Le Bilboquet | Chef Julien Mercier
Max Abdo Bistrô | Chef Max Abdo

Sassá Sushi | Chef Alexandre Sassá

ASMI - Livro de Receitas 2016 - 02.indd   2 02/12/2016   10:19:02



Este projeto foi desenvolvido pelo Alaska Seafood Marketing 
Institute em colaboração com chefs de renomados restaurantes 
de São Paulo e com os chefs embaixadores do Alaska Seafood 
no Brasil, com o objetivo de divulgar a versatilidade dos 
peixes selvagens, naturais e sustentáveis do Alasca, como 
são peças fundamentais em releituras de tradicionais pratos 
internacionais e também em receitas brasileiras.

Tivemos o privilégio de contar com 17 receitas criadas 
por chefs que se destacam na gastronomia paulistana, os 
quais são nossos reais embaixadores na região, grandes 
responsáveis por disseminar os peixes do Alasca, trazê-los 
para o dia-a- dia do consumidor e agradar o extremamente 
exigente paladar brasileiro.

Os chefs e restaurantes participantes deste projeto são 
reconhecidos pelo Alaska Seafood Marketing Institute 
por prezarem pela excelência em todas as etapas de 
armazenamento, conservação e cocção dos peixes do 
Alasca. Você é nosso convidado para visitar os restaurantes 
e degustar as criações dos chefs com o melhor de nossas 
espécies selvagens.
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A última fronteira americana, cercada por águas 
frias e cristalinas, é rica em recursos naturais e 
abriga grandes populações de peixes e frutos do 
mar. A Constituição do estado do Alasca determina 
que todos os recursos naturais, dentre eles as 
espécies de pescado, sejam geridos de forma 
natural e sustentável. Na pesca, isso se traduz em 
garantir que as espécies sejam selvagens, vivam 
livres na natureza, sem intervenções humanas, 
sem uso de aditivos químicos e rações. São 
exatamente esses pilares – selvagem, natural 
e sustentável – que fazem os peixes do Alasca 
produtos de qualidade superior, com percentual 
inferior de gordura, altos níveis de Ômega 3 
natural, vitaminas e sais mineriais, essenciais para 
quem deseja uma dieta balanceada.

Além de todos os benefícios para saúde, os peixes 
do Alasca se destacam pelo sabor e textura 
superiores, assegurados pelos processos “single 
frozen” e/ou “frozen on board”. Isso significa que 
os peixes, imediatamente após serem pescados, 
são submetidos apenas uma vez ao congelamento 
técnico, que é realizado a bordo do barco pesqueiro 
ou em uma planta muito próxima a região de pesca 

poucas horas após a captura, garantindo toda a 
qualidade e frescor dos peixes direto do Alasca 
para a mesa de restaurantes e dos consumidores 
de todo o mundo.

E para nós, sustentabilidade importa. O Estado 
do Alasca trabalha em parceria com a indústria 
pesqueira e com o Governo Federal dos Estados 
Unidos a fim de garantir que a atividade pesqueira 
esteja em harmonia com o meio ambiente. No 
Alasca, a variabilidade natural das espécies é 
explicitamente levada em consideração na hora 
da pesca. Há uma rígida legislação e códigos de 
sustentabilidade, como o Responsible Fisheries 
Management (RFM), que asseguram o uso 
consciente dos recursos naturais pela atividade 
pesqueira, fazendo com que as empresas e seus 
pescadores trabalhem com cotas que mudam de 
acordo com a variação natural das populações 
das espécies e não com quantidades definidas, 
com estações de pesca e áreas específicas de 
exploração, garantindo o equilíbrio do habitat 
marinho e a preservação das espécies para as 
gerações futuras.
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Nas águas frias e profundas do mar do Alasca é encontrada a maior 
população de salmões do planeta. São cinco as espécies de Salmão 
Selvagem do Alasca: Salmão Real, o Salmão Vermelho, o Salmão Keta, 
o Salmão Rosa e o Salmão Prateado. 

Os Salmões Selvagens do Alasca se diferem de outros tipos de salmão 
em vários aspectos, seja pelas diferentes espécies disponíveis ou 
pela forma como são pescados e armazenados. Em geral, são peixes 
mais leves e saborosos, contém porcentagens menores de gordura e 
tem colorações diferenciadas, variando de tons rosados a vermelhos 
vibrantes.
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Black Cod (Sablefish)
O Black Cod, também conhecido como Sablefish, é um dos peixes mais nobres do Alasca, muito 
popular na culinária japonesa. Apesar do nome Black Cod, este peixe não pertence à família 
do Cod (Gadus, bacalhau), são espécies completamente distintas. Vive em águas profundas, 
normalmente a mais de 200m. Apresenta textura delicada e sabor amanteigado, características 
dadas pelo alto teor de (boas) gorduras. Contém alto teor de Ômega-3 e é mundialmente famoso 
por sua alta qualidade e sabor marcante, fazendo parte do cardápio de renomados restaurantes 
no mundo.

Cod do Alasca
O peixe “cod” da espécie Gadus Macrocephalus, também conhecido como Bacalhau Fresco 
do Alasca, é proveniente das águas profundas, frias e cristalinas do Mar do Alasca (Pacífico 
Norte). É selvagem, sua carne é bem branca, prova concreta da pureza da região que habita. 
Possui textura firme, com um sabor suave, memorável e único. Extremamente versátil, é ideal 
para uma grande variedade de pratos e acompanhamentos, podendo ser assado, cozido no 
vapor, grelhado, refogado ou frito. Sua melhor apresentação é quando mantém a umidade após 
o preparo e solta facilmente suas lascas. Com seu suave sabor, o Cod do Alasca é harmonizável 
com uma enorme variedade de molhos, ervas, especiarias e condimentos.

Polaca do Alasca
A Polaca do Alasca é a espécie mais abundante do Alasca, constituindo 60% da biomassa total do 
Mar de Bering. Pertence à família dos Gadiformes, a mesma do Cod. A Polaca vinda diretamente do 
Alasca não contém aditivos químicos, é congelada apenas uma vez, ainda a bordo ou em plantas 
próximas ao local da pesca imediatamente após ser pescada, o que eleva consideravelmente 
a qualidade e o sabor do pescado. Em outras palavras, trata-se de um peixe completamente 
natural e também nutritivo, possuindo baixo teor de gorduras, carboidratos e colesterol, sendo 
uma excelente fonte de proteína e minerais, além de apresentar ótima relação custo X benefício.
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Ingrediente 

150 gramas de filé de Salmão Sockeye Selvagem do Alasca
100 ml de água
50 ml de shoyu
50 ml de saquê mirin
50 ml de saquê kirin
30 gramas de açúcar
30 gramas gengibre

P!eparo
Coloque todos os ingredientes em uma panela e cozinhe-os por aproximadamente 
10 minutos.

Av. Jandira, 677 - Moema
São Paulo - SP - 04080-004

(11) 5052-6804

contato@hutorestaurante.com.br
www.hutorestaurante.com.br
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Salmão Selvagem Nituke
Chef Adriano de Lima
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Ingredientes

240 gramas arroz de sushi temperado (abaixo à receita)
240 gramas Salmão Selvagem Sockeye do Alasca
1 colher e meia de sopa de gergelim branco e preto torrado
40 gramas de ovas de peixe voador (tobikô)
25 gramas Ovas de capelin (massagô)
5 gramas de ovas de salmão (ikurá)
Cebolete (2 talinhos)
1 limão siciliano
Sal marinho moído ou flor de sal em flocos
Molho dashi (abaixo à receita)

Molh" d$ A% o& (Sú) - Ingredientes

1 chawan (tigela típica da culinária japonesa) de açúcar
1 chawan de vinagre de álcool

A% o& d$ Sush' (Shar') - Ingredientes

1 chawan de arroz Mirokumai
Meio chawan de molho para arroz

Dash' par* " O+hizush' - Ingredientes

350 ml de água
1 colher de shoyu japonês kikkoman suave
60 gramas de katsuobushi (flocos de peixe bonito seco)
1 kombú (alga marinha)

Mod" d$ P!eparo
Pegue o arroz do sushi temperado, as ovas de capelin, e o gergelim torrado, e junte tudo no bowl. Misture todos os 
ingredientes, deixando a mistura bem homogênea, colorido e reserve; Pique o Salmão Selvagem Sockeye do Alaska em cubos.
Pegue a fôrma de pâtisserie, espalhe de uma maneira uniforme o arroz temperado com as ovas e o gergelim com uma colher 
no fundo da fôrma, deixando-o como base do oshizushi. Lembrando que deve-se pressionar de uma maneira um pouco mais 
forte o arroz ao fundo, para ele não desmanchar na hora da aplicação do molho. Coloque o Salmão Selvagem Sockeye do 
Alaska em cima do arroz, espalhe uniformemente, e pressione dessa vez um pouco mais suave; Insira as ovas de peixe voador 
cobrindo a forte cor avermelhada do Salmão Selvagem Sockeye do Alaska, e pressione levemente para não estourar as ovas;
Retire a fôrma com cuidado para manter o formato e coloque o oshizushi ao centro do prato fundo a ser servido; Adicione 
as ovas de salmão ao centro do oshizushi e as ceboletes para decorar; Espalhe as raspas de limão siciliano e pitadas de sal 
a gosto; Para finalizar, adicione o molho Dashi por cima fazendo com que o mesmo tenha o mínimo de contato com o arroz;

Mod" d$ P!eparo
Adicione o vinagre e o açúcar em uma panela, e leve ao fogo até o açucar se dissolver.
O molho sú pode ser servido quente, morno ou em temperatura ambiente.
Não deixe o molho ferver, pois ele ficará amargo.

Mod" d$ P!eparo
Lave o arroz até que a água fique transparente. Escorra, leve à panela elétrica e acrescente um chawan de água, e coloque 
para cozinhar. Ao ficar pronto, desligue a panela da tomada e deixe descansar por 10 minutos. Coloque o arroz no recipiente 
raso e misture o molho de forma bem homogênea. Deixe descansar. A cada 6 minutos, pegue o shamoji e misture bem, mais 
com leveza para não quebrar os grãos. Após esfriar, o arroz esta pronto para ser servido. (lembrando que o arroz poderá ser 
servido quente, morno ou frio. Não há regras.

Mod" d$ P!eparo
Com um guardanapo úmido, tire o excesso de pó branco do kombú. Adicione em uma panela, a água e o kombú. Deixe ferver, 
até a alga ficar com uma tonalidade verde mais clara, e com a textura mais mole. Retire o kombú, adicione o katsuobushi, 
misture e aqueça sem deixar ferver por 25 minutos. Peneire, e deixe o molho esfriar. Pegue 140 ml do caldo, adicione o shoyu 
e misture bem.

Dô Pinheiros
(11) 3816-3958

R. Padre Carvalho, 224 - Pinheiros
São Paulo - SP - 05427-020

Dô Jardins
(11) 3061-2835

R. Padre João Manuel, 879 - Jardins 
São Paulo - SP - 01411-001
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Oshizushi de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca
Chef Marcelo Sassaki
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Ingrediente 

300 gramas de Black Cod limpo
350 ml de saquê mirim
350 ml de azeite
1 alho esmagado
1 ramo de tomilho
5 grãos de pimenta do reino
1 folha de loro

P!eparo
Tempere o Black Cod com o sal. Em uma frigideira funda coloque todos os ingre-
dientes e leve ao fogo baixo. Deixe confitando por 30 minutos. Sirva em prato 
fundo com bastante molho do preparo e se precisar finalize com sal negro moído 
na hora.

R. Fidalga, 79 - Pinheiros
São Paulo - SP - 03178-200

(11) 2667-6217

www.iconegastrorock.com
contato@iconegastrorock.com
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Black Cod Ícone
Chef Alexandre Ortigoso
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Ingrediente 

Polpa de meio maracujá maduro
100ml de molho bechamel
30 ml de caldo de peixe
Pitada de açafrão
Sal e pimenta do reino moída na hora
200 gr. de filet de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca
100gr de spaghetti / linguine

Mod" d$ P!epar" - Molh" d$ Maracujá
Misturar a polpa de meio maracujá maduro, o molho bechamel, o de caldo de 
peixe, açafrão, sal e pimenta do reino em uma frigideira alta, até engrossar.

Mod" d$ P!epar" - Salmã" Selvage, d" Alasc*
Grelhar em uma frigideira até atingir o ponto desejado.

Mod" d$ P!epar" - Linguin$
Cozinhar em agua fervente pelo tempo indicado na embalagem.
Sugerimos terminar o cozimento da massa no próprio molho, ajuda e engrossar.

R. Curumins, 5 - Cidade Jardim
São Paulo - SP - 05672-010

(11) 3031-5644

www.barilhadasflores.com.br
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Salmão Selvagem Sockeye do Alasca
com linguine ao molho de maracujá.
Chef Felipe do ValCCCChhhheeeeffff FFFeeelliipppe ddo Val
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Ingrediente 

6 filés de Polaca do Alasca
½ xícara de chá de vinho branco seco
½ unidade de limão espremido
2 colheres sopa de azeite extra virgem
1 dente de alho
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

Molh" d$ Mo+.ard*

½ caixinha de creme de leite leve
2 gemas de ovo
3 colheres sopa de mostarda
1/3 vidro de alcaparra
1 xícara chá de caldo de peixe
Sal a gosto

Mod" d$ P!epar"

Aqueça o forno a 180 graus. Tempere os filés de Polaca do Alasca com sal e alho espremido. Enrole os filés de Polaca do Alasca 
e coloque em um refratário. Cubra os filés com o vinho branco, suco de limão, sal e pimenta a gosto. Cubra o refratário com papel 
alumínio e asse em forno por 15 minutos. Desligue o forno e mantenha quente. Retire o líquido que fica no refratário e coloque em 
uma caçarola para ferver. Em uma tigela, misture o creme de leite, as gemas, a mostarda e alcaparra e junte o líquido fervente, me-
xendo sem parar e com cuidado para não empelotar.Não deixe ferver, pois neste caso as gemas podem talhar o molho, retire antes, 
já quando começar a engrossar. Coloque os filés de Polaca do Alasca em uma travessa, por cima do molho, guarneça as alcaparras.

Rata/ui0 $ d$ Maçã

Corte as maçãs em quadradinhos de 0,5 cm x 5 cm e coloque em um refratário. Adicione os demais ingredientes. Leve ao micro-
-ondas coberto com papel toalha por 7 a 8 minutos, dependendo da intensidade do seu micro-ondas. Coloque em uma travessa e 
sirva o peixe.

Rata/ui0 $ d$ Maçã

6 maçãs médias
½ xícara chá de açúcar demerara
6 cravos da índia
Canela em pó a gosto
½ xícara chá de uvas passas
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Filé de Polaca do Alasca ao Molho Mostarda 
e Alcaparras com Ratatuille de Maçãs

Chef Carla Elage - Chef Embaixadora do Alasca
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Ingrediente 

01 xícara de salsinha picada
03 cebolas roxas cortadas em cubos
04 tomates cortados em cubos
20g de coentro bem batido
02 pimentas dedo de moça
300 ml de suco de limão
01 laranja
03 colheres de sopa de sal
500 gramas de file de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca cortado em cubos
Azeite a gosto

Mod" d$ P!epar"
Corte os filés de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca em cubos de aproximadamente 
1cm. Adicione sal, salsinha picada, pimenta dedo de moça, cebola roxa, sal, coentro e 
misturar bem. Após a mistura adicione o suco de limão, aos poucos, para não deixar 
muito ácido, na seqüência adicione o suco de 1 laranja. Reserve em um recipiente 
com muito gelo ao redor, colocando tudo na geladeira. Deixe por pelo menos 15 
minutos, para encorpar o leite de tigre.

Av. Horácio Lafer, 640 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - 04538-083

(11) 3078-4538

Alameda Franca, 149 - Jardim Paulista-
São Paulo - SP - 01422-000

(11) 5183-3898

Av. Lins de Vasconcelos, 996 - Cambuci
São Paulo - SP - 04037-000

(11) 3208-9859

www.sassasushi.com.br
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Ceviche de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca 

Chef Alexandre Sassá
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Salmão Selvagem Sockeye do Alasca

Ingredientes
400 gramas de Salmão Selvagem Sockeye do 
Alasca
100 ml de leite de castanha do Brasil
50 ml de vinho branco
2 dentes de alho picados bem pequeno
1 xicara de chá de cebola picada bem pequeno
1 colher de sopa de manteiga de garrafa
1 pimenta dedo de moça (sem sementes picada 
bem pequeno)
2 raminhos de dill picado bem pequeno
Sal e pimenta do reino a gosto

Purê de Mandioquinha

Ingredientes
300 gramas de mandioquinha
80 ml de creme de leite fresco
1 colher de sopa de manteiga
Sal e pimenta do reino a gosto

Pesto de ora-pro-nobis

Ingrediente 
100 ml de azeite
100 ml de óleo de milho
100 gramas de folhas de ora-pro- nobis
50 gramas de queijo minas ralado
50 gramas de castanha de caju
1 dente de alho
Sal e pimenta do reino a gosto

P!eparação
Faça uma marinada com o leite de castanha, vinho 
branco, alho, cebola, pimenta dedo de moça, dill 
e pimenta do reino; Ponha o Salmão Selvagem 
Sockeye do Alasca nessa marinada por pelo 
menos 2 horas; Aqueça a manteiga de garrafa 
numa panela de fundo grosso e grelhe o Salmão 
Selvagem Sockeye do Alasca; Tempere com sal e 
sirva.

Mod" d$ P!epar"
Descasque e cozinhe as mandioquinhas em água 
fervente com uma pitada de sal. Esprema num 
espremedor de batatas. Leve ao fogo com a 
manteiga e o creme de leite, mexendo até ficar 
cremoso. Tempere com sal e pimenta e sirva.

Mod" d$ P!epar"
Bata todos os ingredientes num mixer até que fique 
com a textura desejada.
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Sockeye à Brasileira
Chef Guga Rocha - Chef Embaixador do Alasca
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Ingrediente 

01 Filé de Codfish do Alasca de 180 grs
100 ml de azeite extra virgem
1 grama de Açafrão
30 gramas de Manteiga
40 gramas de arroz arbóreo
60 gramas de palmito pupunha pré cozido
20 gramas de queijo parmesão ralado
10 gramas de alcaparras
2 dentes de alho picado
1 unidade de tomate em cubos
1 unidade de fundo de alcachofra
6 unidade de azeitonas pretas picadas
½ litro de suco de limão siciliano
½ litro de caldo de legumes

Mod" d$ P!epar"
Refogar o arroz arbóreo com azeite, alho, o açafrão e acrescentar progressivamente 
o caldo de legumes, colocar o pupunha depois o queijo e a manteiga. Em uma panela 
colocar a manteiga, a alcachofra, o tomate picado, azeitonas, o suco de limão e 
reservar. Aqueça uma frigideira e grelhe o Codfish do Alasca por 2 minutos de cada 
lado com manteiga e azeite e sirva com o risoto por baixo e o molho de manteiga e 
legumes por cima do Codfish do Alasca.

R. Manuel Guedes, 233 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - 04536-070 

(11) 3078 5919

www.lamitie.com.br
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Filet de Cabillaud D´Alasca
Meuniére D´Artichaud
Chef Yann Corderon
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Sashim' - Ingrediente 

50 g. de Salmão Selvagem sockeye do Alaska
Shoyu
Wassabi
Nabo Ralado

Sush' - Ingrediente 

1 l. de vinagre branco
500 g. de açúcar
10 g. de sal
Algumas gostas de sakê
1 pç. de Salmão Selvagem Sockeye do Alaska
1 kg. Arroz polido

Mod" d$ P!epar"
Amolar a faca. Limpar o peixe. Cortar o peixe em um ângulo de 90°. Ornamentar 
com nabo japonês, e servir com shoyu e wasabi à gosto.

Mod" d$ P!epar"
Lave o arroz, por seis vezes, até levar ao fogo. Deixe em fogo baixo por 40’. isture 
o vinagre, a açúcar, o sal e o sakê no arroz morno. Corte o Salmão Selvagem 
Sockeye do Alaska em fatias, à um ângulo de 45°. (aprox. 10 g. por fatia) Molhe as 
mãos para que adere melhor ao arroz. Formate o arroz em pequenos bolinhos de 
arroz, sobrepondo o Salmão Selvagem Sockeye do Alasca à ele. Sirva-o com shoyu 
e wassabi a gosto do cliente.

Av. Pedroso de Morais, 141 - Pinheiros 
São Paulo - SP - 05419-000

(11) 3097 9856

www.restauranteaya.com.br
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Sushi & Sashimi
Chef Juraci Pereira
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Ingrediente 

250 g de Black Cod limpo
60 g de tofu
10 g de gengibre à julienne
5 g de cebolinha
200 ml de sake mirim
60 ml de shoyu
Raspas de limão siciliano para montagem

Mod" d$ P!epar"
Escalde o Black Cod do Alasca por cinco segundos em água quente. Numa panela 
coloque sake mirim e shoyu e cozinhe o peixe e o tofu por 20 minutos. Retire o 
Black Cod do Alasca e reserve. Deixe o caldo reduzir por até 10 minutos. Assim 
que reduzir retire o tofu e faça um creme amassado para a base do peixe. Grelhe o 
Black Cod do Alasca por apenas cinco minutos, virando-o de todos os lados.

Montage,
Em um prato branco para dar maior contraste, faça uma base com o creme de 
tofu, disponha o Black Cod / Sablefish do Alasca grelhado, regue com o caldo 
reduzido e por cima espalhe o gengibre à julienne e salpique a cebolinha.

Acompanhamento+
Gohan e Missoshiru.

R. dos Pinheiros, 70 - Pinheiros
São Paulo - SP - 08473-520

(11) 3086.0685 - (11) 3083.7744 

www.hidekisushi.com.br
pinheiros@hidekisushi.com.br
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Black Cod Kanpeki
Chef Hideki
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Ingrediente 

1 fatia de Salmão Selvagem do Alasca
1 maracujá
½ colher de sopa de cebola roxa picada
1 copo de creme de leite fresco
1 palmitos na manteiga
1 caldo de legumes
2 aspargos
Sal, pimenta moída e açúcar a gosto

O Peixe
Tempere o Salmão Selvagem Sockeye do Alasca com sal e pimenta branca moída. 
Grelhe com o lado da pele para baixo até que a mesma fique crocante. Vire o peixe 
e grelhe por mais 1 minuto.

Molh"
Refogue 1 maracujá com meia colher de sopa rasa de cebola roxa picada, sal, 
pimenta moída (a gosto) e açúcar, para acertar a acidez. Acrescente 1 copo de 
creme de leite fresco e deixe cozinhar por 10 minutos para depois coar e reservar.

Acompanhament"
Refogue dois palmitos na manteiga. Use um caldo de legumes para aquecer e 
cozinhar dois.

P!eparaçã"
Coloque o salmão do lado direito do prato, ao lado dos dois palmitos, posicionando 
os 2 aspargos no meio. Cubra o salmão com o molho e risque os aspargos e 
palmitos com o mesmo molho.

Rua Peixoto Gomide, 1658 - Jardins
São Paulo - SP - 01409-002

(11) 3062 5557

www.maxabdobistro.com.br
contato@maxabdobistro.com.br
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Salmão Selvagem Sockeye do Alasca
Chef Max Abdo
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Ingrediente 

800 gramas de Codfish do Alasca
300 gramas de mine arroz
½ cebola
50ml de vinho branco
60 gramas de manteiga
50 gramas de queijo parmesão
1 litro de suco de laranja
40 ml de azeite
5 unidades de tomate sweet grape
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

Mod" d$ P!epar"
Tempere os lombos de Codfish Alasca com sal e pimenta do reino a gosto. Pique a 
cebola e, em uma panela, coloque o azeite, refogando bem a cebola. Acrescente 
o mini arroz, o vinho branco e complete com água deixando cozinhar. Em outra 
frigideira coloque azeite extravirgem, deixe aquecer bem e grelhe o Codfish dos 
ois lados. Deixe o forno pré-aquecer a 180 graus por cinco minutos. Enquanto isso 
finalize o risoto, acrescente a manteiga e o queijo e misture bem. Ajuste o sal e a 
pimenta do reino a gosto.

Par* " Molh"
Reduza o suco de laranja de 1 litro para 400 ml. Adicione a manteiga e para finalizar 
acrescente os tomates sweet grape cortados em brunoise sem a semente.

Montage,
Em um prato da sua preferência coloque o risoto ao lado o Codfish, regue com o 
molho e sirva em seguida.

R. Manuel Guedes, 474 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - 04536-070 

(11) 3165-3445
(11) 3078-9884

www.cantaloup.com.br
cantaloup@cantaloup.com.br
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Cod Selvagem do Alasca com risoto de 
mini arroz ao molho de laranja e brunoise de tomate sweet grape

Chef Valdir de Oliveira
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Ingrediente 

100 gramas de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca
Sal e pimenta do reino a gosto
100 gramas de farinha de rosca caseira
50 gramas de castanha do Brasil
150 gramas de manteiga em temperatura ambiente
100 gramas de folha de espinafre
Azeite a gosto

1 unidade de cebola em cubos
1 dente de alho
100 gramas de manteiga sem sal
1 lata de tomate pelado
2 gemas de ovos
100 gramas de manteiga derretida e clarificada
20 ml de vinagre de vinho branco

Biscoi." 1lo2en/ine
Misture a farinha de rosca com a castanha do Brasil 
moída, em seguida adicione a manteiga com as mãos 
e forme uma massa homogênea. Achate com um rolo 
de massa e leve à geladeira por 30 minutos. Corte em 
retângulo e leve para assar em um silpat, em forno pré 
aquecido 140º C. Retire e deixe descansar.

Geléi* d$ Tomate
Em uma panela funda leve a manteiga, o alho e a cebola 
com um pouco de açúcar demerara. Deixe caramelizar 
um pouco e adicione o tomate, deixe em fogo alto para 
a mistura reduzir pela metade. Em seguida bata esta 
mistura e peneire bem. Leve de volta panela e deixe 
reduzir mais um pouco. Reserve.

E+pinafre
Lave bem as folhas e leve em água fervente com sal 
e vinagre de vinho branco. Escalfe por 2 minutos e 
leve em um bowl com água e gelo. Em seguida seque 
as folhas e tempere com azeite, sal e um pouco de 
suco de limão. Reserve.

Bérnaise
Bata as gemas até ficarem brancas. Em seguida 
coloque em banho maria sem encostar na água. Bata 
com um fouet a manteiga derretida e finalize com 
vinagre de vinho branco e sal.

Montagem
Monte uma camada de biscoito florentine, em seguida 
o espinafre, outra camada de biscoito, a geleia de 
tomate, coloque o Salmão Selvagem Sockeye do 
Alasca selado na manteiga por 4 minutos. Finalize 
com o molho bérnaise, use um maçarico para formar 
a crosta e decore com pérolas de clara de ovo e 
cebolinha.
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Florentine de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca
e Bruleé de Bèrnaise

Chef Fernando Corsi - Chef Embaixador do Alasca
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Ingrediente 

480 gramas de filet de Salmão Selvagem Sockeye 
do Alasca sem pele
1 limão siciliano
40 gramas de azeite de oliva extra virgem
10 de cebolete
10 gramas de salsinha desfolhada
20 gramas de alcaparras

½ cebola roxa
100 gramas de creme de leite fresco
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
8 fatias de pão de forma
1 pepino japonês

Mod" d$ P!epar"
Guarnição: Com ajuda de uma mandolina, (ou com uma faca bem afiada), corte 
fatias de pepino bem finas. Disponha no prato. Bata o creme de leite com um 
fouet até ter a textura de chantilly. Adicione uma pitada de sal e o suco de ½ limão 
siciliano. Toste o pão e corte a casca.

Tartare: Corte o peixe em cubinhos tomando todos os cuidados necessários 
pra não ter espinhas ou partes escuras. Corte o mais fino possível a cebolete, 
a salsinha. Pique a cebola roxa e as alcaparras. Numa tigela sobreposta numa 
outra com gelo, coloque os cubinhos de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca. 
Adicione uma pitada de sal e o azeite. Misture. Adicione a cebolete, a salsinha e as 
alcaparras. Rale a casca de ½ limão siciliano. Misture bem e verifique o tempero.

Montage,
Com ajuda de um aro, monte o tartare em cima dos pepinos. Finalize com o creme 
azedo e serva com as torradas.

R. Vitório Fasano, 49 - Cerqueira César 
São Paulo - SP - 01414-020

(11) 2615-1509

www.lebilboquet.com.br
contato@lebilboquet.com.br
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Tartare de Salmão Selvagem do Alasca
com creme azedo e pepinos
Chef Julien Mercier
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Ingrediente 

500 gramas de Polaca do Alasca picada em cubinhos de 1cm x 1cm
½ pimentão vermelho sem sementes picadinho
½ pimentão amarelo sem sementes e picadinho
2 cebolinhas cortadas em tirinhas
1 xícara de chá de cebola roxa picadinha
Suco de 3 limões (ou a gosto)
1 colher de chá de sal marinho
1 xícara de café de salsa picada
1 xícara de café de hortelã picada
1 xícara de café de coentro picado
Pimenta dedo de moça a gosto
2 colheres de sopa de azeite extra virgem
Pimenta do reino moída a gosto

P!eparo
Misture todos os ingredientes e deixe marinando por pelo menos 15 minutos na 
geladeira.
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Ceviche de Polaca do Alasca
Chef Carla Elage - Chef Embaixadora do Alasca
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Ingrediente 

2 postas de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca com pele (220 gramas cada)
Sal grosso, ervas de provence seca, pimenta do reino a gosto
Suco de 3 laranjas
1 colher de sopa de mel
1 tolete médio de palmito pupunha
1/2 maço de rúcula
50 ml de azeite de oliva
1/2 dente de alho
30 gramas de nozes picada

Reduçã" d$ Laranja
Em uma panela media, coloque o suco de 3 laranjas em fogo baixo até ficar com 
textura de calda, desligue e adicione o mel.

Mod" d$ P!epar"
Tempere as postas de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca com o sal, pimenta do 
reino e ervas de provence e reserve.

E+paguet$
Lamine e filete o palmito pupunha ainda cru. Em uma panela grande (2 litros de 
água), ferva água com uma colher de sal e cozinhe os espaguetes de pupunha por 
4 minutos.

Salmã" Selvage, Sockey$ d" Alasc*
Aqueça uma frigideira com pouco azeite e grelhe as postas de Salmão Selvagem 
Sockeye do Alasca por 4 minutos do lado da pele e 3 minutos do outro lado.

Pes."
Coloque no liquidificador a rúcula, alho, azeite e o sal a gosto, bata (até textura 
desejada), retire e acrescente as nozes.

Sirva como está na foto ou crie uma outra montagem, bom apetite.

R. Capote Valente, 550 - Pinheiros
São Paulo - SP - 05409-001

(11) 3068-0308

www.dommolinero.com.br
contato@dommolinero.com.br
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Salmão Selvagem Sockeye do Alasca Grelhado
com redução de laranja e espaguete de pupunha ao pesto de rúcula

Chef Rafael Meijas
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Ingrediente 

300 gramas de Black Cod do Alasca
250 gramas de missô branco
100 ml de Saquê
250 gramas de açúcar

Mod" d$ P!epar"
Deixe o Black Cod do Alasca marinando por 48h. Leve ao forno a 180ºC por 10 
minutos ou na grelha até atingir o ponto.

R. Viradouro, 139
São Paulo - SP - 04538-110 

(11) 3167-7272

www.kosushi.com.br
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Black Cod / Sablefish do Alasca
no Missô
Chef George Koshuji
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Ingrediente 

150 gramas de lombo de Salmão Selvagem Sokeye do Alasca limpo
1/2 cebola roxa
1/2 pimenta dedo de moça
10 ml de vinagre de arroz
10 gramas açúcar
1 grama de sal
Azeite de laranja
Azeite
1/2 cajú (fruta)
1 limão tahiti
Cebolinha
Brotos de beterraba
Sal rosa a gosto
Sal negro a gosto

Mod" d$ P!epar"
Em uma tigela misture bem o vinagre de arroz, açúcar e sal, até que fique homogêneo 
e reserve (moho Sú) Corte a cebola roxa em julienne e reserve. Corte o cajú igual 
a sashimi e reserve Corte a cebolinha bem fininha e reserve Corte a pimenta dedo 
de moça em julienne e reserve Faça sashimi ou cubos do salmão sokeye e reserve.

Montage,
Escolha uma tigela bem bonita para impressionar e comece colocando o Salmão 
Selvagem Sockeye do Alasca cortado, um punhado de cebola roxa, um punhado de 
pimenta dedo de moça, a cebolinha picada, uns 3 sashimis de cajú e sal rosa a gosto, 
em seguida esprema o limão em cima de tudo. Acrescente 5 fios de azeite, 1 colher 
de sopa do molho Sú, 5 fios de azeite de laranja, sal negro a gosto e para finalizar 
coloque no topo os punhado de brotos de beterraba.

R. Fidalga, 79 - Pinheiros
São Paulo - SP - 03178-200

(11) 2667-6217

www.iconegastrorock.com
contato@iconegastrorock.com
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Ceviche de Salmão Selvagem Sockeye do Alasca 

Chef Roberto Satoru
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Ingrediente 

1 maço de aspargos frescos laminados com um descascador de legumes
½ bandeija de cogumelos Portobello laminados 
 ½ pimenta dedo de moca brunoise 
Suco 1 limão cravo
Suco 1 limão tahiti 
Suco 1 limão siciliano 
100ml de azeite de oliva extra virgem 
Flor de sal a gosto 

Mod" d$ P!epar"
Faca uma vinagrete misturando os sucos dos três limões, o azeite de oliva e a flor 
de sal. Em um bowl misture os aspargos, os cogumelos, a pimenta dedo de moça e 
a vinagrete. Reserve para a hora da montagem. 

Mod" d$ P!epar"
Cozinhe as batatas no leite e no creme de leite. Quando estiverem bem macias, bata 
bem até ficar um creme bem liso sem nenhum pedaço. Coloque no sifão e adicione 
2 capsulas de gás.

Ingrediente  - E+pum* d$ batat*
200 gramas de batata lava em pedaços sem casca
100 ml de leite 
100ml de creme de leite 
Sal a gosto 

Rua Cotoxó, 493 - Perdizes
São Paulo - SP - 05021-000

 (11) 3853-3933

www.ecully.com.br
contato@ecully.com.br
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Black Cod com vinagrete de aspargos
e cogumelo Portobello, servido com espuma de batata

Chef Guilherme Tsé Candido
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Damm
+55 (11) 3099-9500
www.damm.com.br

Ecil Trading
+55 (11) 3202-6362
www.ecil-trading.com.br

Frescatto
0800 333 3131
www.frescattocompany.com

Frumar
+55 (51) 3037-6969
www.frumar.com.br

GeneSeas Aquacultura Ltda
+55 (11) 3123-2100
www.geneseas.com.br

Kalena Foods
+55 (11) 3061-0322
www.kalenafoods.com.br

FORNECEDORES PARA FOODSERVICE
Consultar disponibilidade de espécies e estoques:

Komdelli
+55 (48) 3641-2600
www.komdelli.com.br

LM Pescados
+55 (13) 3261-3060
www.lmpescados.com.br

Noronha Pescados
+55 (81) 2138-9100
www.noronhapescados.com.br

Opergel
+55 (11) 3021-8988
www.opergel.com.br

Vivenda do Camarão
+55 (11) 4613-2300
www.vivendadocamarao.com.br/pt/food-service
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