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Os mares do estado do Alasca, Estados Unidos, são
mundialmente conhecidos por ser a origem de diversas
espécies de peixes Selvagens, Naturais e Sustentáveis.
O Alasca possui uma rígida legislação que assegura o uso
consciente dos recursos naturais, prezando por práticas
de sustentabilidade e pelo controle de qualidade de sua
indústria pesqueira, sempre levando em consideração a
variabilidade natural das espécies na hora da pesca.
Longe de qualquer fonte de poluição e de intervenções
humanas no ciclo de vida das espécies, os peixes do
Alasca são selvagens, não recebem aditivos químicos e
rações. Essas características nos proporcionam peixes
com qualidade superior, por seus sabores e colorações
incomparáveis, percentuais inferiores de gorduras e
números elevados de vitaminas, sais minerais e Ômega-3.
Os peixes do Alasca são ideais para quem busca uma dieta
equilibrada e benéﬁca à saúde.
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O SALMÃO SELVAGEM DO ALASCA
Nas águas frias e profundas do mar do Alasca é encontrada
a maior população de salmão do planeta. São cinco as
espécies de Salmão do Alasca: Salmão Real, o Salmão
Vermelho, o Salmão Keta, o Salmão Rosa e o Salmão
Prateado.
O Salmão Selvagem do Alasca se difere de outros tipos de
salmão em vários aspectos, seja pelas diferentes espécies
disponíveis ou pela forma como é pescado e armazenado.
O Salmão do Alasca é um peixe selvagem, é mais leve e
saboroso, contém porcentagens menores de gordura e tem
colorações diferenciadas, chegando a tons extremamente
vibrantes de vermelho.
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Ingredientes
- 12 fatias de Salmão Selvagem defumado do Alasca
- 12 fatias grossas de pão italiano
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- 1 pitada de açúcar de confeiteiro
- ½ cebola roxa, fatiada ﬁnamente
- Folhas de rúcula
Modo de preparo
Pré-aqueça uma grelha. Espalhe 3 colheres de sopa de azeite sobre
as fatias de pão e esfregue o alho sobre cada fatia. Grelhe um lado da
fatia do pão até ﬁcar ligeiramente dourado.
Coloque algumas folhas de rúcula e fatias de salmão defumado do
Alasca sobre o lado torrado de cada fatia de pão.
Misture as fatias de tomate com a cebola roxa e adicione o restante
do azeite de oliva. Acrescente o vinagre balsâmico e o açúcar de
confeiteiro. Mexa bem, espalhe sobre cada bruschetta e sirva.
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Ingredientes
- 200g de Salmão Selvagem do Alasca
- 400g de macarrão tipo Conchiglie
- 4 colheres de azeite de oliva
- 1 alho amassado
- 50g de pinhão
- 8 a 10 folhas de sálvia, em pedaços
- 200g de queijo de cabra, em pedaços
- Sal e Pimenta-do-Reino a gosto
Modo de preparo
Corte o Salmão em tiras ﬁninhas. Cozinhe o macarrão em uma panela
grande, com água fervente levemente salgada, por 8 a 10 minutos ou
até a massa amolecer.
Enquanto isso, aqueça o azeite de oliva em uma frigideira e
cuidadosamente frite o alho e o pinhão até que dourem (cerca de 1 a 2
minutos). Tire-os então do fogo e adicione as folhas de sálvia.
Escorra a massa e retorne-a para a panela, acrescentando o salmão
defumado, azeite de oliva, alho, pinhão e a sálvia. Tempere-os com
sal e pimenta. Acrescente o queijo de cabra e mexa os ingredientes
cuidadosamente. Divida entre os quarto pratos ou cumbucas e sirva
em seguida.
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Ingredientes
- 125g de linguine
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 chalotas ﬁnamente picadas
- 2 dentes de alho amassados
- 1 punhado de estragão picado
- 350ml de vinho branco
- Raspas e suco de 1 limão
- 250g de ﬁlé de Salmão Selvagem do Alasca sem pele
- 50g de folha de espinafre
- 150ml de creme de leite fresco
- 150ml de creme de leite
- 40g de pistache cortados (mais uma porção extra para decorar)
- 20g de parmesão ralado, mais uma porção extra para decorar
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Cozinhe o linguine em água fervente e salgada por 9 ou 10 minutos até que ﬁque al
dente. Depois escorra.
Enquanto isso, aqueça o azeite em uma frigideira grande, acrescentando as chalotas
e o alho, deixando-os macios, mas não dourados.
Adicione o estragão e deixe cozinhar de 1 a 2 minutos, até que a mistura ﬁque
perfumada. Acrescente vinho branco e o suco de limão e a raspas. Deixe ferver
lentamente.
Acrescente o salmão e o deixe escaldando de 3 a 5 minutos, até que ﬁque
completamente cozido. Retire o ﬁlé da mistura e o divida em pedaços grandes.
Adicione espinafre à mistura e mexa. Reduza o fogo e acrescente o creme de leite
fresco e o creme de leite, junto com o salmão, pistache, linguine e queijo parmesão.
Tempere a gosto e divida o linguine em dois pratos fundos, jogando azeite de oliva e
decorando com pistaches e parmesão ralado.
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Ingredientes
- 350g de Penne (ou outro tipo de macarrão)
- 15g de manteiga
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 350g de Salmão Selvagem do Alasca, sem pele
- 150g de vagem, cortadas a metade
- Raspas e Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de Tomilho Limão fresco.
- Sal e Pimenta-do-Reino a gosto.
- Fatias de limão e raminhos de Tomilho Limão, para decorar
Modo de preparo
Cozinhe o macarrão em água fervente (e levemente salgada) durante
cerca de 10 minutos.
Enquanto isso, aqueça a manteiga com uma colher de sopa de azeite
em uma frigideira. Acrescente o Salmão e o cozinhe por 5 ou 6 minutos,
virando-o uma vez. Ao mesmo tempo, cozinhe a vagem em água fervente
(também levemente salgada) durante 3 ou 4 minutos, depois escorra-as
delicadamente.
Escorra o macarrão, reservando 2 colheres de sopa do liquido onde foi
cozido, em seguida, retorne-os para a panela. Adicione a vagem, as raspas
e suco de limão, o tomilho limão e o restante de azeite.
Quebre o Salmão em pedaços e coloque-o na panela. Misture tudo
delicadamente e deixe em fogo médio por 1 ou 2 minutos. Tempere a gosto
e sirva-o decorado com as fatias de limão e os raminhos de tomilho limão.
Dica: Se gostar de alcaparras, salpique algumas no prato.
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Ingredientes
- Óleo vegetal, para untar
- 225g de ﬁlé de Salmão Selvagem do Alasca sem pele
- 300g de espinafre fresco e lavado
- 4 ovos, separando as gemas das claras
- 50g de parmesão ralado
- 200g de cream cheese light
- 4 colheres de sopa de creme de leite
- 2 tomates, sem semente e picados
- 2 colheres de sopa de ervas picadas (cebolinha, salsinha ou endro)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 200°C. Unte uma assadeira medindo 20x30cm com um pouco
de óleo. Coloque o ﬁlé de salmão sobre a assadeira e cubra com um pedaço de papel
alumínio. Deixe repousando.
Cozinhe o espinafre numa pequena quantia de água por aproximadamente 5 minutos.
Retire todo o excesso de água do espinafre, cortando-o depois em fatias ﬁnas. Deixe
esfriar. Coloque numa tigela e misture com as gemas de ovo. Adicione o parmesão
ralado e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Massa:
Em uma tigela grande, bata as claras de ovo até que ganhem uma consistência ﬁrme.
Adicione as claras na mistura de espinafre utilizando uma colher grande de metal.
Coloque a nova mistura numa assadeira, espalhando até os cantos. Deixe assar por
10-12 minutos, até que ganhe uma cor levemente dourada. Ao mesmo tempo, asse o
salmão por 8-10 minutos.
Retire a massa do rocambole e a disponha sobre um pedaço de papel manteiga,
cortando as beiradas e depois deixe esfriar. Espere o salmão esfriar e o desﬁe com o
auxílio de um garfo.
Bata o cream cheese light até que ﬁque macio e cremoso, adicione depois o creme
de leite, o salmão desﬁado, tomates e as ervas. Tempere. Espalhe sobre a massa do
rocambole e então enrole. Deixe esfriar, até que esteja pronto para servir.

livro de receitas.indd 9

21/06/2013 11:17:36

Ingredientes
- 500g de Salmão Selvagem do Alasca
- 100g de rúcula
- 1 talo de erva-doce, cortado em pequenas fatias
- 1 maço de cebolinha, picado
- 20 tomates-cereja, cortados ao meio.
- 1 abacate, descascado, e cortado em pedaços
- 350g de camarões grandes cozidos e sem casca
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal e Pimenta-do-Reino a gosto
- 4 colheres de sopa de maionese
- 2 colheres de sopa de molho pesto
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno. Disponha os ﬁlés de salmão na assadeira e deixe
cozinhar por 6 a 8 minutos, ou até que a carne ﬁque opaca e lasque
facilmente. Deixe de lado para esfriar.
Em uma saladeira, misture a rúcula, a erva-doce, a cebolinha, os
tomates, abacate e os camarões. Quebre o salmão em pedaços
grandes, removendo a pele e depois adicione a salada.
Divida a salada entre os 4 pratos ou cumbucas, despejando o suco de
limão sobre ela. Tempere com um pouco de sal e pimenta do reino.
Misture o maionese e o molho pesto, e então sirva-os com a salada.
Dica: Use folhas variadas, agrião ou espinafre ao invés de rúcula, para
obter um sabor diferente.
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Ingredientes
- Azeite
- 4 ﬁlés de 150g de Salmão Selvagem do Alasca
- 100g de tomate seco fatiado
- 6 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 150g de cream cheese
- Cerca de 12 folhas de manjericão
- Sal e pimenta-do-reino
- 400g de aspargos frescos ou brócolis
- Salada verde, para servir junto
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 190°C. Unte uma assadeira com um pouco de azeite.
Disponha os ﬁlés de salmão na assadeira e tempere com um pouco de sal
e pimenta-do-reino.
Misture o tomate seco, o queijo parmesão e o cream cheese. Acrescente
metade das folhas de manjericão à mistura e mexa para juntar os
ingredientes. Espalhe a mistura sobre os ﬁlés de salmão, colocando um
pouco mais de azeite e então, cubra com folga a assadeira com papel
alumínio.
Deixe assar por 20-25 minutos, removendo o papel alumínio nos últimos 5
minutos. Poucos minutos antes do peixe ﬁcar pronto, cozinhe o aspargos
ou o brócolis em água fervente levemente salgada por 4-5 minutos.
Sirva com o peixe, acompanhado de salada verde. Decore o prato com o
restante das folhas de manjericão.
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Ingredientes
- 50g de manteiga em temperatura ambiente
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de mostarda Dijon
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1 kg de batata, descascada e cortada em pedaços
- 4 ﬁlés de 150g de Salmão Selvagem do Alasca
- 150g de repolho, picado ﬁnamente
- 6 cebolas picadas ﬁnamente
- Sal e pimenta-do-reino fresca, moída a gosto
- Cebolinha picada para decorar
Modo de preparo
Faça a manteiga de cebolinha misturando manteiga, suco de limão,
mostarda e cebolinha. Refrigere até o momento de servir.
Cozinhe as batatas em água fervente levemente salgada for 20 minutos,
até que ﬁquem macias.
Depois que as batatas estiverem cozinhando por 10 minutos, pré-aqueça
a grelha. Coloque o salmão na grelha e coloque um pouco de suco de
limão. Cozinhe de 6 a 8 minutos, virando o ﬁlé uma vez.
Enquanto o salmão cozinha, ferva o repolho e as cebolas em uma
pequena quantia de água por 4 ou 5 minutos, então escorra a água.
Amasse a batata e misture o repolho e a cebola. Tempere e então
disponha em 4 pratos.
Coloque o salmão em cima do purê, e então acrescente a manteiga de
cebolinha. Decore com cebolinha picada e sirva.
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Ingredientes
- 4 ﬁlés de 150g de Salmão Selvagem do Alasca
- 4 tiras de bacon
- 1 kg de batata
- 150g de ervilhas congeladas
- 2 colheres do sopa de mostarda em grãos
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 4 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- Folhas de hortelã e cebolinha picada para decorar
Modo de preparo
Pré-aqueça uma grelha em temperatura média-alta. Coloque os ﬁlés
de salmão na grelha e deixe cozinhar de 15 a 20 minutos, virando uma
vez. Quando pronto, a carne deverá ter um aspecto opaco e deverá
desprender-se facilmente. Ao mesmo tempo, grelhe as tiras de bacon até
que ﬁquem crocantes, depois deixe-as secando em papel toalha.
Enquanto isso, cozinhe as batatas (cortando cada uma em 6 pedaços)
em água fervente e levemente salgada por aproximadamente 20 minutos,
até que ﬁquem macias, adicionando as ervilhas congeladas nos últimos
2-3 minutos do tempo de cozimento. Enquanto a mistura está cozinhando,
adicione a mostarda em grãos, o suco de limão, o azeite e a cebolinha.
Escorra as batatas e as ervilhas e depois sirva-as em 4 pratos, colocando
as tiras de bacon em cima.
Coloque cada ﬁlé de salmão sobre cada porção de batata. Acrescente
algum molho de sua preferência e uma pitada de folhas de hortelã e
cebolinha e então, sirva.
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Ingredientes
Para o molho Hollandaise:
- 3 gemas de ovo
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de vinagre de vinho branco
- 150 g de manteiga derretida
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 fatias de pão ciabatta
- Azeite de oliva
- 2 punhados de folhas de espinafre
- Suco de meio limão
- 2 ovos
- 80g de Salmão Selvagem do Alasca defumado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Para fazer o molho Hollandaise: Bata as gemas dos ovos até que ganhem uma
consistência cremosa. Aqueça o suco do limão com o vinagre cuidadosamente,
acrescentando depois às gemas. Acrescente a manteiga derretida e mexa até
que a mistura ﬁque meio grossa. Tempere a gosto. Mantenha em temperatura
ambiente e misture em intervalos regulares.
Esfregue a ciabatta com o azeite, sal e pimenta-do-reino e mantenha em
temperatura ambiente. Em uma bacia, coloca as folhas do espinafre e
acrescente sal, pimenta-do-reino e um pouco de suco de limão.
Escalde os ovos sem a casca por 2-3 minutos, até que a gema esteja
começando a endurecer. Retire os ovos e remova o excesso de água com uma
escumadeira. Cubra as fatias da ciabatta com as folhas de espinafre, salmão,
ovo escaldado, bastante molho Hollandaise, um pouco de suco de limão e
pimenta-do-reino.
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O BACALHAU FRESCO DO ALASCA
O peixe “cod” da espécie Gadus macrocephalus, ou
Bacalhau Fresco do Alasca, é proveniente das águas
profundas, frias e cristalinas do Mar do Alasca (Pacíﬁco
Norte).
É selvagem, apresenta coloração 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.
Com seu suave sabor, o Bacalhau Fresco do Alasca é
harmonizável com uma enorme variedade de molhos,
ervas, especiarias e condimentos.
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Ingredientes
- 1/3 xícara de salsinha fresca picada
- 3 colheres de sopa de azeite
- 4 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de raspas de limão siciliano
- 1 a 1/2 colher de sopa de suco de limão siciliano
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 4 ﬁlés de bacalhau fresco do Alasca ou congelado
- 500 gr de aspargos frescos
Modo de preparo
Em uma vasilha pequena, misture a salsinha com azeite, alho, raspas
de limão e suco, sal e pimenta-do-reino. Deixe repousar. Pré-aqueça o
forno em temperatura média-alta. Coloque o aspargos em um refratário
que possa ir ao forno. Adicione 2/3 da mistura com a salsinha.
Remova o gelo dos ﬁlés de bacalhau, caso estejam congelados,
e seque com papel toalha. Disponha os ﬁlés sobre o aspargos.
Salpique o restante da mistura de salsinha no bacalhau. Deixe assar,
descoberto, de 20 a 25 minutos para ﬁlés congelados e 15-20 minutos
para descongelados. O prato estará pronto quando os ﬁlés ganharem
um aspecto opaco.
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Ingredientes
- 2 lombos de 150g de Bacalhau fresco do Alasca
Crosta:
- 2 pimentas malagueta (chilli) , picada
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de açúcar reﬁnado
- 50g de coco desidratado
- 75 g de manteiga, derretida
- 7g de coentro moído
- 7g de cominho
- Sal e Pimenta a gosto

Arroz:
- 50g de arroz selvagem
- 50g de arroz basmati
- 1 echalota, picada
- 1 dente de alho, amassado
- 50g de manteiga
- 100g quiabo, sem sementes e picado
- 1 pimentão vermelho, sem sementes e picada
- Sal e Pimenta do Reino

Coloque a pimenta malagueta em uma panela junto com o suco de limão,
açúcar e o coco desidratado. Cozinhe lentamente até que o liquido evapore.
Deixe o coco esfriar, adicione a manteiga derretida, o coentro e cominho ,
temperando a gosto.
Espalhe a mistura sobre os lombos de bacalhau e os disponha sobre uma
assadeira untada.
Cozinhe a 180 ° C por cerca de 7 a 10 minutos, ou até que a crosta doure
suavemente e o peixe esteja cozido.
Coloque o arroz selvagem em uma panela com água fervente e levemente
salgada. Deixe ferver até que esteja cozido. Cozinhe o arroz Basmati da
mesma maneira.
Disponha a echalota e o alho na manteiga, adicione também o quiabo e
a pimentão vermelho. Deixe cozinhar por 5 a 6 minutos, e então tempere.
Adicione o arroz já pronto.
Sirva o arroz e o Bacalhau do Alasca juntos.
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Ingredientes
- 300g de Bacalhau fresco do Alasca, sem pele e cortado em pedaços
- Raspas e suco de um limão
- 300g de couve-ﬂor, cortado em talos
- 75g de Bacon ou toucinho picado
- 15g de manteiga
- ½ colher de sopa de sementes de cominho
- Flocos de pimento calabresa
- 2 colheres de sopa de croutons
- Sal e Pimenta a gosto
- 2 punhados generosos de folhas de espinafre
Modo de preparo
Ponha os pedaços de bacalhau em uma cumbuca não metálica, e adicione as
raspas e o suco de limão, revestindo o peixe. Deixe-os marinar por 5 a 8 minutos,
e então escorra o suco de limão. Enquanto isso, cozinhe o couve-ﬂor por 5 a 8
minutos em água fervente e salgada, até que ﬁque macio (atenção para não deixalo cozinhar demais). Escorra-o bem.
Aqueça uma frigideira não aderente ou uma panela do tipo Wok, e adicione as
tiras de bacon, cozinhando-as até ﬁcarem crocantes. Retire-os da panela com uma
escumadeira, e os deixe de lado.
Derreta a manteiga na frigideira/Wok, e então acrescente o couve-ﬂor, as
sementes do cominho e a pimento calabresa. Frite-os em fogo médio-alto por 2 a 3
minutos, para então adicionar os pedaços de peixe, cozinhe por mais 2 minutos .
Retorne o Bacon para a panela e adicione os croutons. Cozinhe e frite por alguns
minutos, temperando a gosto com sal e pimenta. Então sirva-o em seguida
,juntamente com o espinafre .
Dica: Frite os ingredientes juntos delicadamente, para não despedaçar demais os
pedaços de peixe. Também pode ser feito com o Alabote.
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Ingredientes
- 4 colheres de sopa de azeite
- 250g de aspargos frescos
- 4 ﬁlés de 200g de bacalhau fresco do Alasca
- Suco de ½ limão
- 100g de linguiça toscana fatiada
- 4 cachos pequenos de tomate cereja
- Pimenta-do-reino fresca moída
Modo de preparo
Pré-aqueça uma panela para grelhar o aspargos. Use 1 ou 2 colheres
de sopa de azeite para pincelar os aspargos. Grelhe-os por 5-6
minutos, virando às vezes, até que ﬁquem cozidos.
Enquanto isso, aqueça o restante do azeite numa frigideira e
acrescente os ﬁlés de bacalhau, cozinhando-os no fogo médio por
6-8 minutos. Adicione o suco de limão e fatias de linguiça toscana e
cozinhe por 3 ou 4 minutos.
Veriﬁque se o peixe está cozido – a carne deve estar opaca e poderá
lascar facilmente se veriﬁcado com um garfo. Se necessário, deixe
cozinhar um pouco mais.
Cozinhe levemente os cachos de tomate cereja. Eles só vão precisar
de poucos minutos.
Sirva o bacalhau com aspargos, linguiça toscana e tomates,
acrescentando uma pitada de pimenta-do-reino.
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Ingredientes
- Uma generosa pitada de açafrão
- 900ml de caldo de vegetais quente
- 2 colheres de sopa de azeite
- 225g de arroz para risoto
- 4 cebolas picadas
- 1 dente de alho amassado
- 150ml de vinho branco seco
- 4 ﬁlés de 150g de bacalhau fresco do Alasca
- 150ml de leite
- 1 folha de louro
- 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 75g de ervilhas descongeladas
- Sal a pimenta-do-reino a gosto
- Folhas de manjericão para decorar
Modo de preparo
Acrescente açafrão ao caldo de vegetais e deixe em infusão enquanto você começa
a fazer o risoto. Aqueça o azeite numa frigideira grande e acrescente o arroz. Cozinhe
em fogo baixo por 2 minutos, mexendo, até que o arroz ﬁque lustroso, mas não
dourado.
Acrescente a cebola e o alho, depois o vinho branco e deixe ferver por um momento.
Coloque umas conchas do caldo de vegetais. Mexa, e então deixe cozinhar com fogo
médio por 20-25 minutos, acrescentando o restante do caldo gradativamente, até que
o arroz ﬁque macio e cremoso.
Cerca de 10 minutos antes do risoto ﬁcar pronto, comece a cozinhar o peixe. Coloque
os ﬁlés numa panela rasa com tampa e acrescente o leite, a folha de louro e 150ml
de água fervente. Tempere ligeiramente. Tampe e deixe cozinhar lentamente por 6-8
minutos ou até que o peixe solte uma lasca quando for veriﬁcar com garfo.
Acrescente o queijo parmesão e as ervilhas ao risoto, mexendo gentilmente. Tempere
com sal e pimenta-do-reino a gosto. Sirva o risoto com o peixe, decorando com folhas
de manjericão.
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Ingredientes
- 4 colheres de sopa de caldo missô
- 500ml de água
- 2 colheres de sopa de molho teriyaki ou shoyu
- 1 pimenta malagueta (chilli), sem sementes e picada
- 4 cebolinhas, picadas
- 75g de cogumelos, picados
- 250g de mistura de legumes variados
- 2 x 150g embalagens de noodles tipo Udon
- 15g de manteiga
- 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado
- 2 x 100- ﬁles de Bacalhau fresco do Alasca , com pele
- Molho de Pimenta doce (opcional)
Modo de preparo
Coloque o caldo missô em uma panela do tipo wok ou uma panela grande, e
adicione água e o molho teriaky/shoyu. Deixe ferver, e então reduza o fogo
para acrescentar a pimenta malagueta (chilli), a cebolinha, os cogumelos
e refogue-os. Cozinhe em fogo baixo por 5 minutos , acrescente então o
macarrão, que também levara mais cinco minutos para cozinhar.
Ao mesmo tempo, cozinhe o peixe. Aqueça a manteiga e o óleo de gergelim
em uma frigideira para colocar os ﬁlés de bacalhau. Coloque os ﬁlés e cozinheos em fogo alto e deixe cozinhar em ambos os lados. Diminua o fogo e deixe
cozinhar por mais 5 ou 6 minutos, até ﬁcar cozido. O peixe deve ﬁcar opaco e
lascar facilmente.
Coloque o macarrão em cada uma das cumbucas, e disponha o bacalhau em
cima dele. Sirva em seguida, se desejar acrescente o molho de pimenta doce.
Dica: Tente fazer esse prato outra vez com ﬁlés de Salmão Selvagem do
Alasca. Escolha bem a mistura de vegetais, como as com acelga chinesa,
amendoim etc.
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Ingredientes
- 225g de Bacalhau fresco do Alasca
- 2 cebolinhas, bem picadas
- 2 colheres de sopa de salsa fresca picada
- 2 colheres de chá de suco de limão
- 225g de camarões pequenos cozidos e descascados
- 50g de farinha de rosca branca
- Pimenta-do-Reino moída
- 100g de manteiga, derretida
- Pão integral e manteiga, ou torradas, para servir
Modo de preparo
Coloque os ﬁles de bacalhau fresco em uma frigideira e os cubraos com água. Aqueça e cozinhe em fogo brando por 6 a 8 minutos,
ou até que o peixe ﬁque opaco ou lasque facilmente. Escorra bem,
descartando o liquido de cozimento. Lasque o bacalhau em pedaços.
Misture as lascas de peixe com a cebolinha, salsa e o suco de limão,
os camarões e a farinha de rosca. Tempere com pimenta do reino.
Adicione a maior parte da manteiga derretida, misture bem e disponha
nos 4 pratos ou prato para servir. Coloque o restante da manteiga
sobre o topo. Deixe esfriar até que esteja pronto para servir.
Experimente com pão integral e manteiga ou torradas.
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Ingredientes
- 4x 125-150 g ﬁles de Bacalhau fresco do Alasca
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de molho pesto
- Suco de um limão
- 75g de mistura sementes e castanhas ( amêndoas, pinoli ,sementes
de girassol)
- 25g de manteiga
- 4 cachos de tomate cereja
- Sal e Pimenta a gosto
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 190° C.
Corte quatro quadrados de papel vegetal, do tamanho suﬁciente para
cobrir cada ﬁlé de bacalhau inteiro. Coloque um pouco de azeite de
oliva no centro de cada pedaço de papel vegetal e coloque por cima o
ﬁlé de bacalhau. Espalhe o molho pesto sobre a superfície do peixe e
regue com o suco de limão.
Torre as sementes e castanhas em uma frigideira seca por cerca de 2
a 3 minutos, mexendo constantemente. Divida entre os embrulhados,
colocando a mistura de sementes por cima do peixe. Coloque uma
colher de manteiga sobre cada um, e então coloque o raminho de
tomates cereja. Enrole cada ﬁlé com o papel, com uma dobra para
garantir o fechamento. Coloque os embrulhos em uma assadeira.
Cozinhe por 25 a 30 minutos, ou até o peixe estiver cozido – ele estará
opaco e lascando facilmente. Sirva em seguida.
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Ingredientes
- 4x 125- 150g ﬁlés de Bacalhau fresco do Alasca
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 pimentões vermelhos, sem sementes e fatiados
- 2 pimentões amarelos, sem sementes e fatiados
- 1 cebola roxa grande, picada
- 1 raminho de alecrim fresco
- 3 colheres de sopa de alcaparras
- Suco de um limão pequeno
- 12 azeitonas pretas
- 4 punhados de folhas de espinafre pequenas
- Sal e Pimenta-do-Reino a gosto
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 190 ° C. Unte uma assadeira com um pouco do azeite de
oliva.
Disponha os ﬁlés de Bacalhau na assadeira e derrame algumas gotas de
azeite de oliva sobre eles. Tempere a gosto com sal e pimenta-do-reino. Leve
ao forno por 18 a 20 minutos, ou até que o peixe esteja cozido( o peixe estará
opaco e lascando facilmente).
Enquanto o peixe estiver cozinhando, aqueça o restante do azeite de oliva
em uma frigideira grande (ou panela do tipo Wok) e cozinhe os pimentões, a
cebola e o alecrim em fogo médio por cerca de 10 minutos, sempre mexendo.
Posteriormente, acrescente as alcaparras, o suco de limão e o azeite, e então
tempere a gosto com sal e pimenta-do-reino.
Divida as folhas de espinafre entre os quatro pratos que serão servidos,
colocando no meio do prato a mistura dos pimentões. Por cima dos pimentões
disponha o ﬁlé de Bacalhau, e novamente coloque o restante da mistura dos
pimentões. Sirva em seguida.
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Ingredientes
- 900g de batata, cortada em 8 fatias
- 2 colheres de sopa de azeite
- 125g de farinha de trigo com ½ colher de chá de sal
- 1 ovo
- 150ml de cerveja
- 4 ﬁlés de 200g de bacalhau fresco do Alasca
- Óleo vegetal para fritar
- 4 colheres de sopa de maionese
- 4 colheres de sopa de iogurte tipo grego
- 25g de pepino em conserva, picados ﬁnamente
- 2 colheres de sopa de alcaparras picadas
- 1 colher de sopa de salsinha
- Pimenta-do-reino fresca moída
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 200°C.
Coloque as fatias batata numa frigideira e acrescente o azeite. Tempere com sal e
pimenta-do-reino e mexa. Coloque as batatas no forno por 35-40 minutos, até que
ﬁquem douradas e crocantes, virando-as de lado uma vez depois de 20 minutos.
Enquanto isso, peneire a farinha de trigo e o sal numa tigela grande. Acrescente o
ovo e a cerveja, batendo a mistura até ﬁcar homogênea.
Aqueça o óleo vegetal numa frigideira grande. Polvilhe os ﬁlés de bacalhau com
um pouco de farinha de trigo e os mergulhe na mistura. Fritando um ou dois ﬁlés
por vez, frite-os por 5 ou 6 minutos, até que ﬁquem crocantes e cozidos. Deixe
escorrer num papel toalha para remover o excesso de gordura.
Faça o molho tártaro misturando a maionese, iogurte, pepino em conserva,
alcaparras e salsinha. Tempere com pimenta-do-reino. Sirva com o peixe e as
batatas chips.
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A POLACA DO ALASCA
A Polaca do Alasca é um peixe branco que vive no fundo
do mar, em um ambiente selvagem, tem uma dieta natural,
livre de rações, hormônios, conservantes e antibióticos.
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.
É um complemento perfeito para uma dieta saudável,
proporcionando 537mg de ômega-3 em uma porção de
100 gramas.
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Ingredientes
- 500g de ﬁlés descongelados de Polaca do Alasca
- 450 ml de leite
- 40g de manteiga
- 40g de farinha de trigo
- 100g de Cheddar Maturado e ralado
- 1 colher de sopa de mostarda em grão
- 50g de farinha de rosca
- Alguns raminhos de alecrim frescos, também para decoração do prato.
- Sal e Pimenta-do-Reino
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno. Coloque então 4 cumbucas individuais para gratinar,
ou então um prato grande raso para aquecer.
Coloque os ﬁles em uma frigideira grande e cubra-os com água. Aqueça e
os cozinhe em fogo brando por 5 ou 6 minutos, ou até que o peixe esteja
cozido.(O peixe deve estar lascando facilmente quando testado com um
garfo). Escorra os ﬁles, e divida então o peixe entre as cumbucas préaquecidas.
Para fazer o molho, coloque o leite, a manteiga e a farinha de trigo ao
mesmo tempo em uma panela antiaderente. Aqueça, e ﬁque mexendo até
que o molho engrosse. Retire do fogo e adicione cerca de ¾ do queijo,
mexendo-o até que derreta. Acrescente o mostarda e o tempere a gosto.
Divida o molho entre as cumbucas, derramando-o sobre o peixe. Espalhe
a farinha de rosca, o alecrim e o resto do queijo por cima das cumbucas.
Deixe ao forno por 3 ou 4 minutos, até que borbulhe e doure. Sirva-o em
seguida, decorando-os com raminhos de alecrim.
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Ingredientes
- 1 folha de papel alumínio
- 4 ﬁlés de Polaca do Alasca
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 230 gramas de mussarela de búfala fresca, cortada em oito fatias
- 8 folhas frescas de manjericão
- 2 tomates médios, cortados em 4 fatias cada
- 3 colheres de sopa de vinagre balsâmico
- 1 ou ½ colher de sopa de azeite
- 1/3 de xícara de manjericão picado
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno em temperatura média-alta. Forre uma assadeira
com o papel alumínio e unte com azeite.
Se o ﬁlé de polaca estiver congelado, remova o excesso de gelo
colocando os ﬁlés em água fria e depois seque-os com papel toalha.
Coloque os ﬁlés na assadeira e grelhe até que ﬁque levemente
dourado.
Vire os ﬁlés e tempere com sal e pimenta-do-reino. Grelhe até que o
peixe ﬁque com um aspecto opaco.
Remova a polaca do forno e coloque duas fatias de queijo, depois
duas folhas de manjericão e duas fatias de tomate sobre cada porção.
Retorne ao forno e deixe por mais 2 minutos, até que o queijo derreta.
Misture vinagre balsâmico com azeite. Para servir, despeje o molho
sobre os ﬁlés e decore com manjericão picado.
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Ingredientes
- 4 ﬁlés de Polaca do Alasca, fresco, congelado ou descongelado
- 2 colheres de sopa de azeite, canola, amendoim ou óleo de semente de uva
- 1/2 colher de chá de sal realçador de sabor
Molho agridoce picante:
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de mel
- 350 g de tangerina picada
- 300 g de abacaxi em pedaços
- 1/4 xícara de pimentão vermelho, ﬁnamente picado
- 1 colher de sopa de cebolinha fresca picada
- 2 colheres de chá de raspas de limão e coentro picado
- 1/2 colher de chá de ﬂocos de pimenta vermelha
- 1/4 colher de chá de sal
Modo de Preparo
Molho: Misture o suco de limão com o mel em uma tigela média. Adicione os
ingredientes restantes e misture delicadamente. O molho pode ser preparado
várias horas antes e refrigerado até a hora de servir.
Polaca: Pré-aqueça o forno com fogo médio-alto.
Lave os ﬁlés em água fria de forma com que não sobre nenhum resquício de
gelo, seque-os com papel toalha. Pincele ambos os lados da Polaca com o
óleo. Coloque em uma assadeira bem untada, e deixe cozinhar por cerca de 5
minutos. Vire a polaca mais e polvilhe com o sal realçador de sabor.
Cozinhe por mais 7 a 10 minutos para ﬁlés congelados ou 4 a 6 minutos
para peixe fresco / descongelado. Cozinhe apenas até que o peixe ﬁque
inteiramente opaco.
Disponha a Polaca do Alasca em pratos individuais e cubra os ﬁlés com
colheradas do molho.
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Ingredientes
- 1 xícara de molho Ceasar
- 1/2 colher de sopa de raspas de limão
- 1 colher de sopa de pimenta jalapeño picada
- 4 ﬁlés de Polaca do Alasca
- 2 colheres de azeite
- 1 colher de chá de pimenta do reino em pó
- 8 xícaras de alface picado.
Modo de preparo
Misture o molho Caesar, as raspas de limão e a pimenta jalapeño em
uma tigela pequena e reserve.
Lave os ﬁlés de Polaca do Alasca congelados em água fria, para que
ﬁque totalmente sem nenhum gelo, seque com papel toalha. Aqueça
uma frigideira antiaderente em fogo médio-alto. Passe ambos os lados
dos ﬁlés no óleo. Coloque os ﬁlés na frigideira já aquecida e cozinhe,
descoberta, cerca de 3 minutos, até que doure. Agite a frigideira
ocasionalmente para que os peixes não grudem.
Vire os ﬁlés, e os tempere com pimenta do reino. Cubra a freigideira e
reduza o fogo para médio. Cozinhe por mais 2 minutos; ajuste o tempo
de cozimento para ﬁlés menores se necessário. (Reduzir o tempo de
cozimento pela metade para ﬁlés frescos ou descongelados). Cozinhe
apenas até que o peixe ﬁque inteiramente opaco.
Para servir, misture o alface com molho Ceasar. Divida duas xícaras
de salada para cada um dos quatro pratos; disponha o ﬁlé de polaca
por cima.
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Ingredientes
- 4 ﬁlés de Polaca do Alasca
- 6 colheres de sopa de manteiga, cada porção dividida separadamente
- Suco de um limão siciliano grande e raspas da casca
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres de chá de mostarda Dijon
- 4 folhas de tomilho (ou ½ colher de chá de tomilho seco)
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 alhos-poró fatiados (somente a parte branca e verde clara)
- 2 abobrinhas fatiadas
- 150 g de folhas de espinafre
- 2 colheres de sopa de vinho branco ou caldo de vegetais
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno em temperatura média-alta.
Remova o gelo dos ﬁlés de polaca, caso estejam congelados, e seque com papel
toalha. Disponha os ﬁlés em numa assadeira untada. Asse os ﬁlés por 5 minutos
em uma distância de 15 cm da fonte de calor. Retire a assadeira do forno e
coloque meia colher de sopa de manteiga sobre cada ﬁlé. Despeje 2 colheres de
sopa de suco de limão siciliano e tempere com sal e pimenta-do-reino. Retorne a
assadeira ao forno e deixe assar por mais 7-10 minutos para os ﬁlés congelados e
4-6 minutos para os frescos. Asse até que o peixe esteja com um aspecto opaco.
Enquanto o peixe está cozinhando, acrescente o restante de manteiga a uma
panela com as raspas do limão siciliano, o restante do suco e a mostarda. Aqueça
e mexa até que a manteiga derreta, então acrescente o tomilho. Mantenha
aquecido.
Aqueça o azeita em uma panela, cozinhe o alho-poró e abobrinha em fogo médio
até que ﬁquem macios. Acrescente o espinafre e o vinho ou caldo, mexendo
até que as folhas tenham murchado, cerca de 1 a 2 minutos. Sirva o peixe e os
vegetais, despejando o molho aquecido sobre os ﬁlés.
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Ingredientes
- 75 g de manteiga derretida
- 4 ﬁlés de polaca do Alasca de 100-150g
- 4 colheres de sopa de alcaparras
- Pimenta-do-Reino
Modo de preparo
Aqueça a manteiga em um frigideira grande até que ela derreta e
comece a borbulhar.
Acrescente os ﬁlés de polaca e deixe cozinhar em fogo médio,
colocando aos poucos a manteiga derretida enquanto eles cozinham.
Os ﬁlés levarão cerca de 6 a 8 minutos, dependendo da espessura.
Quando cozido, o peixe estará opaco e deve lascar facilmente.
Acrescente as alcaparras na frigideira e deixe-as cozinhar por alguns
segundos.
Sirva o peixe colocando o molho obtido com a manteiga quente
sobre ele. Então salpique a gosto pimenta-do-reino (uma vez que as
alcaparras já são salgadas, você não precisará de sal).
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Ingredientes
- 4 ﬁlés de polaca do Alasca
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- ½ xícara de nozes picadas
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de suco de limão fresco
- 2 colheres de sopa de raspas de limão
- ¼ ou ½ colher de chá de pimenta cayenne
- 1 colher de sopa de cebolinha
Modo de preparo
Leva ao fogo médio-alto uma frigideira. Enquanto a panela aquece,
remova qualquer excesso de gelo da polaca do Alasca na torneira,
em água gelada; enxugue com papel toalha. Pincele os dois lados do
ﬁlé com azeite. Disponha os ﬁlés na frigideira e deixe cozinhar por 3
minutos, até que ﬁquem dourados. Sacuda a frigideira ocasionalmente
para evitar que o peixe pregue na panela.
Vire o ﬁle e tempere com sal e pimenta-do-reino. Com uma tampa,
cubra bem a panela e reduza o fogo para médio. Cozinhe por mais
2-5 minutos ou até que o peixe ﬁque opaco. Retire o ﬁlé da frigideira e
deixe repousar.
Limpe a frigideira, se necessário. Acrescente as nozes, cozinhandoas até que ﬁquem ligeiramente tostadas, mexendo a panela para
evitar que as nozes queimem. Acrescente os ingredientes restantes e
misture. Disponha o molho sobre o peixe e sirva.
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Ingredientes
- 1 xícara de mel
- 1/2 xícara de shoyu light
- 1/4 xícara de azeite de oliva
- 1/3 xícara de vinagre de vinho branco
- 6 ﬁlés de Polaca do Alasca, frescos ou descongelados
- Sal e pimenta do reino a gosto
Modo de Preparo
Misture o mel, shoyu, azeite e vinagre juntos em uma tigela. Disponha
os ﬁlés de Polaca do Alasca na tigela, com o lado da pele para cima,
de modo que o molho obtido cubra toda a carne de peixe. Tampe e leve
à geladeira por 12 a 24 horas.
Aqueça o forno a médio/alto (200° C). Retire os ﬁlés marinados e
coloque em uma assadeira antiaderente. Tempere com sal e pimenta.
Asse até que os ﬁlés dourem , cerca de 7-9 minutos. Cozinhe apenas
até que o o peixe ﬁque inteiramente opaco.
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Ingredientes
- 1 colher se sopa de páprica
- 1 ½ colher de chá de orégano
- 1 ½ colher de chá de tomilho
- 1 colher de chá de pó de cebola e outra de pó de alho
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino e outra de sal
- ½ colher de chá de pimenta cayenne ou a gosto
- 4 ﬁlés de polaca do Alasca, congelado ou fresco
- 1 ½ colher de sopa de manteiga, derretida
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno em temperatura média-alta
Misture todos os temperos secos até que ﬁque homogêneo
Remova o gelo dos ﬁlés de polaca, caso estejam congelados, e seque
com papel toalha. Disponha os ﬁlés em numa assadeira untada.
Passe manteiga sobre os ﬁlés de polaca e salpique ½ colher de chá
do tempero picante sobre cada ﬁlé. (Para melhores resultados com
o peixe congelado, asse a polaca 4 minutos antes de adicionar a
manteiga e o tempero).
Asse a polaca com uma distância de 15 cm da fonte de calor por 13
minutos ou 8 minutos para o peixe descongelado. Deixe cozinhar até
que o peixe ﬁque opaco.
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Ingredientes
- 500g de ﬁlé de polaca do Alasca, sem pele
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- Sal e pimenta do reino
Para fazer a massa do tempurá:
- 100g de farinha de trigo
- ½ colher de chá de sal
- 1 colher de chá de açúcar reﬁnado
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 ovo
- 150ml de água
- Óleo vegetal, para fritar
Modo de preparo
Corte o ﬁlé de polaca em tiras de, aproximadamente, 10cm x 2.5cm. Polvilhe 2
colheres de sopa de farinha de trigo em um prato, tempere com sal e pimenta do
reino, então role os pedaços de ﬁlé sobre a mistura para que se cubram levemente
com a farinha.
Para fazer a massa do tempurá, peneire a farinha, o sal, o açúcar e o fermento em
pó numa tigela grande.
Acrescente o ovo e a maioria da água, mexendo bem até que vire uma massa
cremosa. Acrescente um pouco mais da água, se necessário. Deixe repousar por
15-20 minutos. Em uma panela, aqueça o óleo na temperatura de 180°C.
Mergulhe os pedaços de polaca na mistura do tempurá e, cuidadosamente,
coloque-os na panela, fritando poucas unidades por vez. Frite por aproximadamente
2-3 minutos, até que ﬁquem dourados e crocantes. Retire com uma escumadeira
e deixa repousando sobre papel toalha, para retirar o excesso de óleo. Sirva ainda
quente, acompanhado com algum molho de sua preferência.
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