


Bacalhau 

Sair de Portugal sem comer uma bela pasta de 
bacalhau, e como ir no Brasil e nao comer uma boa 
feijoada! 0 bacalhau eo peixe mais consumido em 
Portugal e e confecionado de diferentes maneiras, 

pode ser cozido, assado na brasa, desfiado, em pasta ... 
Temos mil hares de receitas com este saboroso peixe. 

Por que os portugueses comem tanto 
bacalhau? 

1. Facil de conservar pelo sal (nao existia geladeira). 

2. Abundancia do peixe. 
3. 0 consumo de peixe tambem esta associado a 
motiva~oes de ordem religiosa. 0 cristianismo 

impunha, como penitencia, jejuns e a abstinencia da 
carne numa boa parte do a no, o que tornava 
obrigat6rio o recurso ao peixe para escapar a 

alimenta~ao vegetariana. 
4. Propaganda polftica: A ditadura utilizou a pesca do 
bacalhau como urn sfmbolo nacional. Ainda depois da 
2a Guerra Mundial, Portugal era o unico pafs com frota 
de navios de pesca do bacalhau a linha. 



Como escolher o bacalhau: 

1. Cor uniforme e branca ou amarela. Se o bacalhau 
estiver rosa, nao com pre tern bacteria! lsso acontece 
quando acrescentam agua, depois do peixe ja estar 
salgado, fazem isso para aumentar o peso do peixe. 
2. Bern seco. 
3. Puxar a barbatana do bacalhau a pele tern que 
estar firme, nao pode rasgar. 

4. Eu normal mente com pro inteiro e pe~o 
para cortar no supermercado. Todo o 
bacalhau e aproveitado. Os lombos (parte 
central do peixe} sao idea is para bacalhau 
assado, bacalhau a lagareiro ou bacalhau 
com crosta de broa. Postas medias: bacalhau 
de cebolada ou caldeirada de bacalhau. 
Postas finas e a parte proxima do rabo: 
bolinhos de bacalhau ou bacalhau a 
espanhola. 



Bacalhau a Lagareiro 

lngredientes para 4 pessoas: 
4 Lombos de bacalhau 
12 pequenas batatas cozidas 
1 couve (couve nabi~a) 
4 cebolas 
1 chouri~o 
azeite 
7 dentes de alho esmagados 
1 folha de Iauro 
pimenta preta 
sal 

Modo de preparo: 

Coloque as batatas numa panela, com agua 
suficiente para cobrir as batatas e uma pitada 
de sal. Ferver ate que as batatas estejam 
cozidas. Remove-las imediatamente da agua. 
Corte o chouri~o em pequenos cubos. Refogue 
em uma panela ate ficar crocante. 
Reserve para urn tabuleiro e adicione os 
dentes de alho esmagado, cebolas, folha de 
Iauro e os lombos de bacalhau. 
Tempere com pi menta e cubra com azeite. 
Asse a 150.° C por 20 minutes. 
Enquanto o bacalhau e assar, cozinhe a couve, 
escorra da agua e refogue com os restantes 
dentes de alho esmagados, azeite e sal numa 
frigideira. 



Alheira 

A alheira e um enchido tfpico da culinaria 

portuguesa cujos principais ingredientes podem ser 

carne de aves, pao, azeite, banha, alho e colorau. 

Muitos turistas nao apreciam este enchido, porque 
a alheira tem muito pao o que torna um enchido 

mole e com menos carne. 

Este enchido foi criado pelos judeus como 

artimanha para escaparem a lnquisi~ao. Como nao 
podiam comer carne de parco, os judeus criaram 

um enchido para dar a entender a toda a sociedade 

que eram cristaos assumidos e bem integrados. 

Cantu do, este enchido tinha apenas carne de vaca, 
coelho, peru, pato, galinha e por vezes perdiz, 

envolvidos por uma massa de pao. A receita 

acabaria por se popularizar entre os cristaos, mas 

estes juntavam-lhe a carne de parco. 
















