
DA PESCA ARTESANAL 
PARA A SUA MESA

Ebook de Receitas



Da pesca artesanal 
pra sua mesa!

A Olha o Peixe realizou seu primeiro
Concurso de Receitas entre os clientes, e o
resultado foi incrível!

A criatividade falou mais alto e lindas
receitas com nossos peixes, carne de siri e
camarões foram elaboradas, com diversos
tempos de preparação e níveis de
dificuldade.

As receitas ficaram tão lindas que
quisemos trazer para nosso público de
forma gratuita esse compilado, por meio
desse ebook.

Confira e se delicie!





          
 

DA PESCA ARTESANAL PRA MESA: CONHECENDO E PREPARANDO OS 
PESCADOS PARANAENSES 

 
MODELO FICHA RECEITAS  

 
  

PESCADO: pescada branca 
 
 

RECEITA: Filé de pescada branca com 
manteiga de alcaparras e castanha do Pará 

TEMPO DE PREPARO: 
25 minutos (sem os acompanhamentos) 
 

RENDIMENTO:  
2 pessoas 

INGREDIENTES: 
300g filé de pescada branca 
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
 
2 colheres de sopa de manteiga 
1 colher de sopa de azeite de oliva 
1 colher de sopa de alcaparras 
40g castanha do Pará laminada 
1 dente de alho 
Raspas de meio limão siciliano 
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
 
 
 
 
 

MODO DE PREPARO: 
Retire o excesso de umidade do peixe com papel toalha, tempere com sal e pimenta-do-reino e 
reserve. 
Aqueça uma frigideira e adicione a manteiga e o azeite de oliva. Acrescente o dente de alho 
apenas esmagado e ainda com a casca e as alcaparras. Em seguida junte a castanha do Pará, 
acerte o sal e pimenta-do-reino. Finalize com as raspas de limão siciliano. Reserve. 
Na mesma frigideira, aqueça azeite de oliva e coloque os filés com a pele para baixo. Pressione 
um pouco para garantir que toda a pele esteja em contato com o fundo. Quando a pele estiver 
dourada e crocante, vire o peixe e deixe por 1 minuto para não secar. Sirva com o molho de 
manteiga por cima. 
 
Sugestão: 
Comece a preparar os acompanhamentos antes, pois demoram mais para cozinhar.  
Servir como os acompanhamentos: 
Batata doce assada com cebola: 
Couve manteiga refogada com alho e banana da terra 
 
 

CLIENTE: 
Clarisse Midori Machado 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO  
Cirurgiã-dentista/cozinheira 



          

 
 

CIDADE:  
Curitiba 
 

ORIGEM RECEITA:  





          

 

DA PESCA ARTESANAL PRA MESA: CONHECENDO E PREPARANDO OS 

PESCADOS PARANAENSES 
 

MODELO FICHA RECEITAS  

 

                                                      

PESCADO: Siri 
 

RECEITA: Napoleão com salpicão de siri, maça 
verde e vinagrete de romã 

TEMPO DE PREPARO: 50 minutos 
 
 

RENDIMENTO: 5-6 porções 

INGREDIENTES: 
1 maça verde 
60g de salsão laminado 
1 limão siciliano 
30g de uva passa 
300g de carne de siri 
60g de castanha brasileira 
15g de gergelim 
100g de maionese 
Curry a gosto 
1 cebola branca 
Azeite de oliva para refogar 
1 pimenta dedo de moça sem sementes 
10g de gengibre  
60 ml de melaço de romã 
40 ml de azeite de oliva 
15 ml de vinagre de maçã 
Salsinha picada 
Sal e pimenta do reino a gosto 
 

MODO DE PREPARO: 
Refogar a cebola picada em cubos pequenos no azeite de oliva. Acrescentar as raspas de limão 
siciliano a gosto, a pimenta dedo de moça picada (sem sementes) e fritar um pouco. Acrescentar o 
gengibre e o curry e refogar bem. Em seguida, adicionar a carne de siri. Ajustar o sal e refogar até 
ficar bem homogêneo. Retirar da panela e levar para a geladeira por uns 30 minutos.  
Picar a castanha brasileira e dourar o gergelim em uma frigideira. Acrescentar a castanha, o 
gergelim dourado e o salsão laminado à carne reservada; em seguida, acrescentar maionese até 
ficar cremoso. Adicionar o suco do limão siciliano a gosto e ajustar o sal, caso necessário. 
Laminar a maça verde com casca e acrescentar um pouco de suco de limão (evitando que ela 
oxide e fique escura).  
Para o vinagrete de romã, emulsionar o melado de romã, o azeite de oliva e o vinagre de maça. 
Temperar com sal e pimenta do reino a gosto. 
Fazer a montagem intercalando fatias de maça e salpicão.  
Finalizar regando o vinagrete de romã a gosto. 
 

Sugestão: Pode ser servido como entrada em algum jantar       

 
 



          

CLIENTE: Liziane Alberti 
 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Oceanógrafa 
 

CIDADE:  
Curitiba/PR 
 

ORIGEM RECEITA:  
Curso do Centro Europeu 

 

 





          

 

DA PESCA ARTESANAL PRA MESA: CONHECENDO E PREPARANDO OS 

PESCADOS PARANAENSES 
 

MODELO FICHA RECEITAS  

 

                                                      

PESCADO:  
Filé de pescadinha 
Camarão 7 barbas limpo 
 

RECEITA:  
Filé de pescada recheado com camarão, 
catupiry e creme de palmito 

TEMPO DE PREPARO:  
2h 
 

RENDIMENTO:  
serve 2 a 3 pessoas 

INGREDIENTES: 
500g de filé de pescada 
250g de camarão 7 barbas 
2 colheres de catupiry cremoso 
500g de palmito pupunha 
200ml de leite 
200g de creme de leite 
1 cebola pequena 
2 dentes de alho 
Sal a gosto 
Pimenta a gosto 
Farinha de trigo para empanar 
1 ovo para empanar 
Farinha panko para empanar 
5 colheres de manteiga 
queijo mussarela para gratinar 
 
 

MODO DE PREPARO: 
Tempere os files de pescada com sal e pimenta e reserve 
Refogue o camarão 7 barbas em 1 colher de manteiga, quando estiverem rosados 
acrescente as 2 colheres de catupiry e reserve. 
Em uma panela refogue a cebola e o alho em uma colher de manteiga, quando estiverem 
dourados acrescente o palmito pupunha em rodelas e o leite, deixe ferver até reduzir a 
metade. Acrescente o creme de leite e tempere com sal e pimenta a gosto. 
 
Coloque o filé de pescada sobre um plástico filme e coloque o camarão com catupiry no 
centro, faça um rolinho com o peixe e enrole com o plástico filme para que fique bem 
apertado. Faça isso com todos os filés e reserve na geladeira por 30 min. 
 
Passe os rolinhos na farinha de trigo, ovo e farinha panko e coloque para dourar na 
frigideira com 3 colheres de manteiga, vire o rolinho em todos os lados para criar uma linda 
casquinha dourada. 
 
Coloque o creme de palmito em um recipiente que vá ao forno, acomode os filés recheados 
sobre o creme de palmito e acrescente o queijo mussarela. Leve ao forno por 20 min ou até 
o queijo gratinar. 



          

 
Sugestão: 
Sirva com salada verde e arroz com alho 
 

CLIENTE: Pâmela Emanuelly Cattani 
 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Oceanógrafa 
 

CIDADE:  
 
Pontal do Paraná 

ORIGEM RECEITA:  

 

 





          

 
DA PESCA ARTESANAL PRA MESA: CONHECENDO E PREPARANDO OS 

PESCADOS PARANAENSES 
 

MODELO FICHA RECEITAS  
 

                                                      

PESCADO:  
Camarão 7 barbas 
 

RECEITA:  
Strogonoff de camarão 

TEMPO DE PREPARO:  
30 minutos 
 

RENDIMENTO: 4 porções 

INGREDIENTES: 
- Um dente de alho 
- Uma cebola média 
- Um tomate italiano pequeno 
- Azeite de oliva 
- 500g de camarão 
- 3 colheres de extrato de tomate 
- 350g de champignon inteiro 
- Uma lata de creme de leite 
- Páprica picante 
- Salsinha 
- Sal 
 

MODO DE PREPARO: 
Picar o alho, a cebola e o tomate e refogar no azeite de oliva. Colocar o camarão e refogar 
novamente. Adicionar o extrato de tomate e o champignon. Colocar temperos à gosto 
(páprica picante, sal, salsinha). Por fim, adicionar o creme de leite em lata. 
 
Sugestão: 
- Descongelar bem o camarão, antes do preparo, para não cozinhar (e sim, refogar). 
- Acompanhamentos: batata-doce chips caseira, arroz e salada 
 

CLIENTE: 
Cauhana Tafarelo 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Designer 

CIDADE:  
Curitiba 
 

ORIGEM RECEITA: Adaptação brasileira de 
um prato russo (strogonoff de carne). 

 
 





          

 
DA PESCA ARTESANAL PRA MESA: CONHECENDO E PREPARANDO OS 

PESCADOS PARANAENSES 
 

MODELO FICHA RECEITAS  
 

                                                      

PESCADO:  
Camarão 7 barbas 
Pacote com cascas de camarão 
 

RECEITA:  
Acarajé com camarão fresco 

TEMPO DE PREPARO:  
2 horas 
 

RENDIMENTO: 8 porções 

INGREDIENTES: 
 
- Caldo de camarão para o vatapá 
- Pacote com cascas de camarão 
- Uma cebola 
- Dois dentes de alho 
- Uma cenoura 
- Um alho-poró 
- Louro 
- Sal e temperos à gosto 
 
- Vatapá 
- 200g de camarão fresco 
-  4 pães amanhecidos 
- 250ml de leite de coco caseiro* 
- Leite q. b. 
- 200ml de caldo de camarão 
- 75 g de amendoim torrado 
- 100 g de castanha de caju 
- 1 cebola 
- Dois dentes de alho 
- 30g de gengibre 
- Coentro 
- 80ml de azeite de dendê 
- ½ pimentão vermelho 
- ½ pimentão amarelo 
- 1 colher de chá rasa de açafrão 
- 1 colher de chá rasa de páprica defumada 
- Pimenta dedo de moça à gosto 
- Sal à gosto 
          * Para o leite de coco caseiro, basta bater a polpa do coco seco com a mesma 
quantidade de água morna. Depois, é só coar. Também é possível utilizar o leite de coco 
industrializado. 
 
- Acarajé 
- 500g de feijão fradinho 
- 1 cebola 
- Sal à gosto 



          

- Dendê 

- Camarão 
- 400g de camarão 
- Limão rosa 
- Um fio de dendê 
- Sal à gosto 
 
- Molho lambão 
- 4 tomates italianos picados 
- 2 cebolas picadas 
- 100ml de azeite de oliva 
- 2 colheres de cachaça 
- Azeite q.b. 
- Sal à gosto 
 

MODO DE PREPARO: 
 
- Caldo de camarão para o vatapá 
Em uma panela, colocar as cascas de camarão e água até cobrir. Picar o alho, a cebola, a 
cenoura, o alho-poró e adicionar. Apurar por uma hora em fogo médio. No final, colocar sal 
e, se quiser, temperos à gosto. Depois, é só coar. 
 
- Vatapá 
Hidratar os pães com leite. Depois de 2 horas, bater os pães com o caldo de camarão. 
Colocar este conteúdo em uma panela. No liquidificador, bater a cebola, alho, temperos, 
leite de coco e gengibre. Adicionar amendoim, castanha, pimentão, camarão e bater tudo. 
Adicionar este conteúdo à panela e apurar, mexendo sempre. Assim que ganhar um pouco 
de consistência, adicionar o dendê. O vatapá estará pronto quando estiver desgrudando do 
fundo da panela. 
 
- Acarajé (bolinho) 
Colocar o feijão fradinho de molho por 8h. Descartar a água e triturar no processador com a 
cebola e o sal. Passar para uma bacia e "bater" a massa para agregar o ar, até aumentar de 
volume. Fritar no azeite de dendê. 

- Camarão 
Temperar o camarão com limão rosa e sal. Refogar no dendê e servir. 
 
- Molho lambão 
Cortar o tomate e a cebola em cubos. Adicionar sal, o azeite e, por fim, a cachaça. 
 
** Montagem do acarajé: fatiar o bolinho de feijão, adicionar vatapá, molho lambão e 
camarão. 
 
Sugestão: 
Descongelar bem o camarão (antes do preparo), para não cozinhar, e sim, refogar. 
Cuidado para o vatapá não passar do ponto, senão endurece. 
 

CLIENTE: 
Cauhana Tafarelo 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Designer 

CIDADE:  
Curitiba 
 

ORIGEM RECEITA: Bahia 



          
 





                     
  

DA  PESCA  ARTESANAL  PRA  MESA:  CONHECENDO  E  PREPARANDO  OS  
PESCADOS  PARANAENSES  

  
MODELO  FICHA  RECEITAS    

  
                                                                                                                   

PESCADO:    
Carne  de  siri,  camarão  7  barbas  limpo  e  
cascas/cabeça  de  camarão  
  

RECEITA:  Arancini  de  siri  e  camarão  

TEMPO  DE  PREPARO:    
2  horas  

RENDIMENTO:  16  bolinhos  médios  

INGREDIENTES:  
  
  
Esta  receita  é  feita  em  cinco  etapas;;  para  cada  uma  delas,  serão  utilizados  os  seguintes  
ingredientes:  
  
  
Caldo  de  camarão  [utilizado  no  preparo  do  risoto]  
  
1  cebola  média  picada  
1  cenoura  média  picada  
4  talos  de  salsão  picados  
1  dente  de  alho  amassado  
4  grãos  de  pimenta  do  reino  branca  ou  preta  inteiros  
1  colher  de  chá  de  sal  
3  colheres  de  sopa  de  azeite  
Um  pacote  de  cabeças  e  cascas  de  camarão  do  Olha  o  Peixe  
1  xícara  de  vinho  branco  seco  
2  litros  de  água  em  temperatura  ambiente  
  
  
Camarão  refogado  [utilizado  no  preparo  do  risoto]  
  
350g  de  camarão  7  barbas  do  Olha  o  Peixe  
2  a  3  pitadas  de  sal  
2  colheres  de  azeite  
Pimenta  do  reino  do  moinho  a  gosto  
Raspas  de  um  limão  siciliano  
  
  
Carne  de  siri  refogada  [utilizado  no  preparo  do  risoto]  
  
350g  de  carne  de  siri  do  Olha  o  Peixe  
2  a  3  pitadas  de  sal  
2  colheres  de  azeite  
Pimenta  do  reino  do  moinho  a  gosto  
1  pimenta  de  cheiro  picada  
  
  



                     
Risoto  de  camarão  e  siri  
  
350g  de  carne  siri  do  Olha  o  Peixe  [preparado  antes]  
350g  de  camarão  7  barbas  do  Olha  o  Peixe  [preparado  antes]  
Caldo  de  camarão  [preparado  antes]  
1  cebola  média  picada  
1  pimenta  de  cheiro  picada  
1  pimenta  dedo  de  moça  sem  semente  picada  
Açafrão  [pode  ser  duas  colheres  de  chá  do  açafrão  da  terra  ou,  de  preferência,  dois  saches  do  
açafrão  espanhol,  em  torno  de  200  mg]  
2  xícaras  de  arroz  carnaroli  
3  colheres  de  sopa  de  manteiga  
2  colheres  de  sopa  de  azeite  
1  xícara  de  vinho  branco  seco  
Caldo  de  um  limão  siciliano  
  
  
Para  a  montagem  e  fritura  dos  bolinhos  
  
1  xícara  de  farinha  de  trigo  
2  ovos  caipira  
3  xícaras  de  farinha  de  empanar  tipo  panko  (ou  farinha  de  rosca)  
Óleo  de  girassol  (a  quantidade  que  possa  cobrir  os  bolinhos)  
  
  

MODO  DE  PREPARO:  
  
Caldo  de  camarão  
Refogue  os  vegetais  (cebola,  cenoura,  salsão  e  o  alho)  com  o  azeite.  Em  seguida,  junte  as  
cabeças  e  as  cascas  de  camarão  e  o  sal  e  dê  mais  uma  refogada.  Acrescente  o  vinho  branco;;  
aguarde  em  torno  de  uns  três  ou  quatro  minutos  para  evaporar  o  álcool.  Por  fim,  coloque  a  água  e  
os  grãos  de  pimenta  do  reino  na  panela  e  deixe  tudo  cozinhar,  em  fogo  baixo,  por  45  minutos  ou  
até  reduzir  1/4  da  água.  Coe  e  reserve  o  caldo.  
  
Camarão  refogado  
Em  uma  frigideira,  em  fogo  alto,  deixe  o  azeite  esquentar  e  coloque  o  camarão,  com  as  pitadas  de  
sal,  para  ser  grelhado  por  aproximadamente  5  minutos  até  que  ele  fique  opaco;;  acrescente  a  
pimenta  do  reino  do  moinho  e  as  raspas  do  limão  siciliano  e  reserve.  
  
Carne  de  siri  refogada    
Em  uma  frigideira,  em  fogo  alto,  deixe  o  azeite  esquentar  e  coloque  o  siri  junto  com  o  sal,  a  
pimenta  do  reino  do  moinho  e  a  pimenta  de  cheiro  picada.  Mexa  tudo  e  deixe  refogar  por  5  
minutos.  Reserve  o  siri.  
  
Risoto  de  camarão  e  siri  
Refogue  a  cebola  picada  com  o  azeite  e  1  colher  da  manteiga  em  uma  panela  de  fundo  grosso.  
Acrescente  o  arroz  e  a  pimenta  dedo  de  moça.  Refogue  o  arroz  até  ele  começar  a  pegar  um  
pouquinho  no  fundo  da  panela.  Em  seguida,  acrescente  o  vinho  branco  e  mexa  o  arroz  até  o  
líquido  evaporar.  Junte  150  ml  do  caldo  de  camarão  coado  morno,  adicione  o  açafrão  e  continue  
mexendo  o  arroz.  Acrescente,  aos  poucos,  mais  caldo  e  continue  mexendo  o  arroz,  aguardando  a  
absorção  completa  do  líquida  antes  de  acrescentar  mais  caldo.  Este  processo  de  mexer  o  arroz,  
com  o  acréscimo  de  caldo  e  sua  absorção,  vai  durar  aproximadamente  17  minutos  para  que  o  
arroz  fique  al  dente  (nem  muito  cozido,  nem  duro).  Neste  momento  final,  adicione  as  últimas  duas  
ou  três  conchas  do  caldo,  mexa  mais  um  pouco  e  acrescente  o  restante  da  manteiga  gelada  e  
misture  tudo.  Coloque  na  panela  do  risoto  o  camarão  e  o  siri  já  antes  refogados,  adicione  o  caldo  



                     
de  um  limão  siciliano  e  mexa  tudo.  Leve  o  risoto  para  uma  forma,  deixe  esfriar  em  temperatura  
ambiente  e,  em  seguida,  coloque-o  na  geladeira  por  2  a  3  horas  para  um  bom  resfriamento.    
  
Montagem  e  fritura  dos  bolinhos  [finalização  do  preparo]  
Com  o  risoto  gelado,  no  aspecto  de  uma  massa  compacta,  divida-o  em  16  porções  mais  ou  menos  
iguais.  Com  a  ajuda  de  uma  colher  de  sopa,  comece  a  moldar  os  bolinhos;;  finalize-os  com  a  ajuda  
da  mão,  como  se  fosse  um  grande  brigadeiro.  Feito  todos  os  boleamentos  da  massa,  empane  os  
bolinhos  individualmente:  primeiro,  passe  na  farinha  de  trigo,  em  seguida,  no  ovo  batido  e,  por  fim,  
na  farinha  de  empanar  tipo  panko  ou  na  farinha  de  rosca.  Deixe  os  bolinhos  empanados  
descansarem,  na  geladeira,  por  uns  20  minutos  para  que  o  ovo  e  as  farinhas  estejam  bem  fixados  
à  sua  camada  mais  exterior.  Enquanto  isso,  coloque  o  óleo  (suficiente  para  cobrir  os  bolinhos)  para  
esquentar  em  uma  panela.  No  óleo  quente,  por  volta  de  180  graus,  frite  os  bolinhos  até  que  fiquem  
dourados  e,  em  seguida,  seque-os  em  papel  toalha.  Sirva  em  seguida.    
  
Sugestão:  
Sirva  o  arancini  com  o  molho  de  sua  preferência,  com  limão  cortado  ou  com  uma  boa  pimenta  de  
cheiro.  Entre  os  molhos,  pode  ser  interessante  algum  com  maior  acidez,  tipo  um  vinagrete,  ou  uma  
conserva  de  pepino  ou  de  cebola  roxa.  Também  fica  bastante  interessante  servir  os  arancinis  com  
um  vinagrete  de  bacucu  do  Olha  o  Peixe.  Os  bolinhos  acompanham  muito  bem  cervejas  tipo  IPA  
ou  vinhos  brancos,  espumantes  ou  roses  variados.    
  

CLIENTE:  
Arlindo  Rebechi  Junior  

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO:  
Professor  universitário  

CIDADE:    
Curitiba  
  

ORIGEM  RECEITA:    
Italiana.  Arancini  é  um  produto  típico  da  cozinha  
siciliana.  Trata-se  de  um  bolinho  de  arroz  frito  
feito  com  o  preparo  do  risoto  e,  tal  como  este,  
pode  ter  muitas  variações,  desde  versões  
clássicas  até  versões  com  pescados  e  frutos  do  
mar,  como  é  o  nosso  caso.  Ele  pode  ser  servido  
como  antepasto,  entrada  ou,  com  alguns  
acompanhamentos,  como  prato  principal.  

  
  





          

 
DA PESCA ARTESANAL PRA MESA: CONHECENDO E PREPARANDO OS 

PESCADOS PARANAENSES 
 

MODELO FICHA RECEITAS  
 

                                                      

PESCADO:  
Cascudinho 
 

RECEITA:  
Cascudinho empanado no fubá 

TEMPO DE PREPARO:  
20 minutos 
 

RENDIMENTO: 500g 

INGREDIENTES: 
- 500g de cascudinho 
- Fubá para empanar 
- Alho e cebola em pó 
- Sal 
- Limão rosa 
- 500ml de azeite de dendê para fritar 
 

MODO DE PREPARO: 
Temperar o cascudinho com limão rosa e sal. Em um prato, colocar o fubá, uma pitada de 
sal e o tempero em pó (a mistura de alho e cebola). Empanar o cascudinho nesta mistura do 
fubá temperado. Em uma panela, adicionar o dendê. Assim que tiver quente, fritar os 
cascudinhos por imersão. Este é um ótimo petisco para quem não quer ou não pode utilizar 
trigo. 
 
Sugestão: 
O tempero no fubá faz toda a diferença no sabor do empanado. 
 

CLIENTE: 
Cauhana Tafarelo 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Designer 

CIDADE:  
Curitiba 
 

ORIGEM RECEITA: Esta é uma receita 
comum no litoral do Paraná. 
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PESCADO:  
Camarão sete barbas 
 

RECEITA:  
Empadinha do Palmital ao Pontal 
(Camarão e palmito) 

TEMPO DE PREPARO:  
1h, considerando desde o início do preparo da 
massa até o término da montagem nas 
forminhas (tempo para assar de 25 a 30 
minutos) 
 

RENDIMENTO:  
16 empadinhas  

INGREDIENTES: 
Para a massa 
1 ovo 
100g de manteiga 
Uma xícara e meia a duas xícaras de chá de farinha de trigo (de 150 a 240g) 
Para o recheio 
1 cebola pequena picada (aproximadamente 40g) 
1 a 2 dentes de alho (opcional) 
2 unidades de tomate sem pele e sem semente picadas (aproximadamente 120 a 150g) 
1 colher de sopa de azeite de oliva 
1 xícara de palmito picado (aproximadamente 100 a 150g) 
1 xícara de camarão sete barbas (aproximadamente 100 a 150g) 
1 colher de sopa cheia de farinha de trigo 
50mL de leite 
Salsinha picada a gosto 
1 colher de chá rasa de sal (ou a gosto) 
Para o acabamento 
1 gema de ovo 
 

MODO DE PREPARO: 
Para a massa 
- Em uma vasilha, bata ligeiramente o ovo. Adicione a manteiga (pode ser derretida) e mistura 
bem. Em seguida, acrescente a farinha até formar uma massa firme.  
- Deixe a massa descansando na vasilha e cubra com um pano limpo. 
Para o recheio 
-Previamente, cozinhe o camarão até que fique levemente rosado. Posteriormente, corte-os ao 
meio para pedaços menores. 
- Em uma panela, refogue a cebola o alho com o azeite de oliva. 
- Junte a porção de camarão e deixe refogar por mais alguns minutos. Em seguida, adicione as 
porções de palmito e tomate picados, deixando por mais aproximadamente 5 minutos (mexendo 
sempre). 
- Misture a farinha e adicione o leite, mexendo rapidamente até engrossar. Adicione a salsinha 
picada e desligue o fogo. 
Montagem 
- Abra a massa em duas partes, e com uma das metades, forre as forminhas previamente untadas 
com manteiga. 
- Coloque uma porção de recheio em cada forminha. 



          

- Abra a outra metade da massa com auxílio de um rolo e corte em formato de rodelas para cobrir 
a massa nas forminhas. 
- Cubra as empadinhas apertando bem a massa. 
Acabamento 
- Pincele as empadinhas com a gema de ovo e leve para assar no forno com temperatura entre 
180oC e 200oC por 25 a 30 minutos ou até dourar. 
 
Sugestão: 
Ideal para ser dividida num happy hour!  

 

 
 

CLIENTE: 
Victoria Stadler e Berenice Tasca 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
- 

CIDADE:  
Curitiba/PR 
 

ORIGEM RECEITA:  
Releitura de receita da família 
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PESCADO:  
Carne de Siri 
 

RECEITA:  
Escondidinho de Carne de Siri para salvar o 
jantar 

TEMPO DE PREPARO:  
45 minutos + 20 minutos de forno 

RENDIMENTO:  
4 porções 

INGREDIENTES: 
½ quilo de carne de siri (congelada) 
½ quilo de mandioca (congelada) 
Salsinha 
Sal a gosto 
alho em pó (a gosto) (usei menos de meia colher de café) 
2 colheres de manteiga 
Leite (usei ¼ de xícara de chá) 
Noz Moscada (ralada na hora) 
2 colheres de sopa de Cebola desidratada 
Azeite de oliva 
Pimenta do reino 
3 a 4 colheres de sopa de Queijo parmesão ralado 

MODO DE PREPARO: 
Vou contar como fiz a receita pois sei que ela pode ser aprimorada, com itens frescos. Mas quero 
mostrar como é possível fazer uma boa refeição, completa e saborosa sem muito tempo e sem ter 
que ter muito preparo. 
Tire a mandioca do congelador e coloque ela direto na panela de pressão para cozinhar com meia 
colher (café) sal e água suficiente para cobrir toda a superfície da mandioca. Quando a panela 
iniciar a pressão deixe cozinhar por 30 minutos. Ao usar a mandioca congelada ela fica mais 
macia. Enquanto isso retire a carne de siri do congelador. Pode retirar com antecedência, mas 
caso não tenha retirado, pode descongelar direto na panela. Regue uma frigideira com um fio de 
azeite de oliva e refogue a carne de siri. Tempere com sal, pimenta do reino, alho em pó e salsinha 
picada.(sempre tenho salsinha no congelador. Quando compro, higienizo, pico e deixo no 
congelador). Retire com cuidado a pressão da panela, escorra a água da mandioca e amasse a 
mandioca ainda quente. Em uma panela coloque a mandioca amassada, a manteiga, tempere com 
sal, noz moscada a gosto e coloque um pouco de leite para deixar o purê na textura de sua 
preferência. Mexa o purê em fogo baixo até que ele comece a grudar no fundo da panela. 
Separe uma travessa que possa ir ao forno. Distribua a carne de siri no fundo da travessa. Por 
cima cubra toda a superfície com o purê. Distribua o queijo ralado sobre toda a superfície. Leve ao 
forno para assar em temperatura média (180ºC) durante 20 minutos. Se o seu forno tiver função 
grill deixe os 5 minutos finais na função grill para o queijo dourar. 
Sugestão: 
 
 

CLIENTE: 
Noélia de Moraes Aguirre Carnasciali 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Arquiteta e Urbanista 

CIDADE:  
Curitiba PR 
 
 

ORIGEM RECEITA:  
Esta é uma receita para ser feita naqueles dias 
que a geladeira está vazia pois a sua vida está 
uma loucura e você não conseguiu comprar 
itens frescos. O olha o peixe te salva a vida! 
Assim surgiu essa receita. 
 

 

 



          

 

DA PESCA ARTESANAL PRA MESA: CONHECENDO E PREPARANDO OS 

PESCADOS PARANAENSES 
 

MODELO FICHA RECEITAS  

 

 

 

  
                                                   



          

PESCADO:  
Camarão  

RECEITA:  
Pad Tai de Camarão 

TEMPO DE PREPARO:  
 
30 minutos no dia anterior e 30 minutos no dia 
de preparo 

RENDIMENTO:  
4 porções 

INGREDIENTES: 
Para o sunomomo (pepino agridoce): 
1 Pepino japonês 
1 colher de sopa de sal 
2 colheres de sopa de Açúcar demerara 
3 colheres de sopa de Vinagre de maçã 
Para o Pad Thai: 
130 g Macarrão oriental de arroz (bifum) 
500g camarão 7 barbas limpo do olha o peixe 
Cebolinha picadinha 
300 g Moyashi 
3 colheres de Molho de soja (shoyo) 
Óleo de gergelim a gosto  
Sunomomo a gosto  
Gergelim preto a gosto 
Amendoim torrado e moído a gosto 
½ copo de água quente 
Pimenta dedo de moça a gosto 
 
 

MODO DE PREPARO: 
No dia anterior: 
Prepare o sunomomo. Fatie o pepino usando um mandolin. Coloque o pepino em um escorredor e 
polvilhe o sal por cima. Deixe o pepino desidratar durante 15 minutos, observar que o pepino irá 
soltar bastante água. Enquanto isso, em uma panela coloque o vinagre e o açúcar e deixe aquecer 
em fogo baixo, sem ferver, até dissolver o açúcar. Misture bem e reserve. 
Passe uma água nos pepinos para tirar o excesso de sal e aperte bem os pepinos para secar. Se 
desejar, pode secar usando um papel toalha. Para guardar o pepino, ferver um pote de vidro e a 
tampa (cada um em uma panela diferente) durante 15 minutos. Retirar da panela usando um 
pegador e deixar esfriar sobre um pano limpo. Coloque o pepino no vidro e jogue a mistura de 
açúcar e vinagre por cima. Conservar na geladeira.  
Retire o camarão do congelador e mantenha na geladeira para descongelar.  
No dia do preparo: 
Em uma panela wok ou frigideira coloque um fio de azeite (usei de oliva) e um fio de óleo de 
gergelim. Ao aquecer grelhar o camarão em ambos os lados. Retirar o camarão da panela e 
reservar (no caso de usar a wok pode colocar a um lado na panela). Usando a mesma panela e o 
mesmo azeite colocar o moyashi e refogar um pouco, se necessário colocar mais azeite. Não 
deixar muito macio, manter o moyashi crocante. Retirar da panela e reservar (no caso de usar a 
wok pode colocar a um lado na panela). Colocar o macarrão na mesma panela. Adicionar a água, 
o shoyo e deixar o macarrão cozinhar por 2 minutos até a água secar. Retornar à panela o 
camarão e o moyashi e deixar tudo aquecido. Reserve alguns camarões para enfeitar o prato. 
Observar como está o tempero e se necessário adicionar mais shoyo. Coloque um pouco de 
pimenta dedo de moça (a gosto, costumo usar umas gotas do óleo da conservar que faço em 
casa). 
Empratando: 
Em um prato fundo sirva uma porção do macarrão com camarão e moyashi. Coloque os camarões 
reservados ao lado e junto adicione o sunomomo. Salpique amendoim torrado e moído sobre o 



          

macarrão com camarões. Salpique gergelim preto sobre o sunomomo. Para finalizar salpique 
cebolinha sobre o prato. 
Sugestão: 
Se desejar pode adicionar um pouco de molho tarê (comprado no mercado). Eu usei (veja molho 
na foto). 

CLIENTE: 
Noélia de Moraes Aguirre Carnasciali 
 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Arquiteta e Urbanista 

CIDADE:  
 
Curitiba 

ORIGEM RECEITA:  
Adaptado a partir de consumo (tuk tuk) e vídeos 
na internet (canal Marion’s kitchen)  
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PESCADO:  
1 kg de camarão 7 barbas 

RECEITA:  
`Moqueca Light` de Camarão

TEMPO DE PREPARO:  
Aproximadamente 1 hora 

RENDIMENTO:  
Serve bem 4  pessoas

INGREDIENTES: Camarão 7 barbas, cebola, tomate, cebola, pimentão, batata Baroa, limão, 
azeite de oliva, sal, pimenta do reino, pimenta de cheiro, urucum/ colorau para dar cor. 

MODO DE PREPARO: Em primeiro lugar descascar o camarão 7 barbas. Guardar as 
cascas .Temperar com sal, pimenta do reino e limão. 
Tostar meio pimentão amarelo na frigideira anti aderente até amolecer. Picar em cubinhos. 
Na mesma frigideira acrescentar azeite, cebola picada, tomate picado sem pele e sem 
semente e o pimentão. Refogar até virar uma pasta tipo `sofrito` 
Em outra frigideira fritar as cascas com um fio de óleo. Quando estiver começando a tostar 
acrescentar água morna e ferver. Coar e separar. 
Bater o refogado com o caldo da casca de camarão. 
Montar em uma panela de barro capixaba como se fosse uma moqueca em camadas: rodela 
de tomate, rodela de cebola, lâmina de batata baroa, camarão e assim sucessivamente. 
Regar com o molho batido no liquidificador. Se quiser acrescentar pimenta de cheiro, se 
quiser acrescentar coentro. 

Acrescentei algumas fotos abaixo ! 

Sugestão: podem colocar rodelas de pimentão na montagem. Como não gostam aqui em 
casa, utilizo o pimentão amarelo que é mais suave no refogado e ele desaparece no final.  

Podem utilizar páprica. Utilizo um pouco de colorau (urucum) para dar cor, pois o povo de 
casa gosta do sabor suave. Não coloco coentro. Podem colocar nas camadas outros 
ingrediente a gosto. Como vai só um pouco azeite de oliva, não vai Dendê e nem leite de 
coco, a batata Baroa ou Mandioquinha dá uma certa cremosidade e suavidade no sabor.  

Minha sugestão é servir com um arroz branco tipo Basmati bem perfumado e farofa de 
farinha de mandioca. 

CLIENTE: Ricardo Franco PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Ortopedista 

CIDADE: Curitiba ORIGEM RECEITA: Invenção própria. Uma 
junção de parte de outras receitas. Apesar se 
ter um aspecto de moqueca pela panela em 
que é feita e pelas camadas, tem um leve 
tempero que lembra também uma caldeirada 
ou bem de longe a Paella.



         



         

 



         



         



          

 

 

                                                    

PESCADO: Camarão Branco 
 
 

RECEITA: Surf n’ Turf 

TEMPO DE PREPARO: 1 hora 
 
 

RENDIMENTO: 3 pessoas 

INGREDIENTES:  
1 kg Camarão Branco (limpo) temperados com Dry Rub especial para pescados. 
Palitos para assar o camarão. 
100g Cebola Crispi 
1 kg de Prime Rib 
Cheiro Verde 
1 limão siciliano 
Sal 
 
Para o Dry Rub 
 
Dry Rub 
 
 
1/4 xícara açúcar mascavo 
 
1/4 xícara páprica defumada. 
 
1 colher de sopa de alho em pó 
 
1 colher de sopa de cebola em pó  
 
1 colher de sopa de pimenta do reino. 
 
1 colher de chá de açafrão. 
 
1 colher de chá de cominho. 
 
1 colher de chá de canela. 
 

MODO DE PREPARO: 
 



          

 

Usamos brasa de carvão para assar o camarão e o Prime Rib. 
 
Tempere os camarões com o Dry Rub colocando numa tigela e deixe descansar por 20 
minutos. 
Espete os camarões e coloque em fogo médio. 
Vire conforme a necessidade para assar de forma uniforme. 
Corte o limão siciliano ao meio e asse a ponto de dourar. 
Esprema um pouco do limão nos camarões para deixá-los úmidos. 
Coloque para assar o Prime Rib, também cuidando para assar de forma uniforme. 
 
Assim que assados,  
Corte o Prime Rib em Tiras, coloque por cima a Cebola Crispi, acomode os camarões por cima e 
depois salpique com o cheiro verde. 
 
Sugestão: 
Ao virar os camarões, pincele-os com com o tempero de dry rub que sobrou na tigela. 
Pode usar um pincel ou fazer isso com ramos de Alecrim. 
 
Eu prefiro salgar tudo depois de pronto. 
Se salgar antes ou salgar o Dry Rub, você não consegue passar mais o tempero quando 
virar o camarão. Outro ponto, é que a carne e os camarões podem começar a perder muita 
umidade por causa do sal. 
 
 

CLIENTE: Luis Henrique Balloni 
 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Bancário.  

CIDADE: Curitiba 
 
 

ORIGEM RECEITA: EUA 
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PESCADO: Camarão 7 barbas 
 
 

RECEITA: X-Superagui (hambúrguer de 
camarão) 

TEMPO DE PREPARO: 1 hora 
 
 

RENDIMENTO: 6 unidades 

INGREDIENTES: 
 
Hambúrguer de camarão: 
 
500 g de camarão 7 barbas limpo. 
12 bolachas água e sal. 
8 ramos de salsa. 
3 colheres de chá de cebola e alho desidratado. 
Raspas de ½ limão siciliano. 
2 colheres de chá de mostarda Dijon. 
1 ovo grande. 
Quanto baste de sal e pimenta-do-reino. 



          

Azeite de oliva. 
 
Molho: 
 
1 xícara de chá de maionese. 
4 pepinos em conserva. 
2 colheres de sopa de alcaparras. 
1 colher de sopa de salsa picada. 
Suco de ½ limão siciliano. 
 
Para servir: 
 
Pão de hambúrguer. 
Cebola roxa. 
Queijo mussarela em fatias. 
 

MODO DE PREPARO: 
 
 
Hambúrguer: 
 
Com uma faca bem afiada, pique o camarão. Passe as bolachas em um processador até 
virar uma espécie de farinha de rosca. Pique os ramos de salsa e raspe a casca do limão. 
Misture tudo em uma bacia junto com a cebola e o alho desidratados, a mostarda e o ovo. 
Tempere com sal e pimenta-do-reino. Molde os hambúrguers e regue com azeite. 
 
Molho: 
 
Em uma tigela, misture a maionese, a salsa picada, os pepinos picados, as alcaparras e o 
suco do limão. 
 
Sugestão: 
 
Em uma frigideira bem quente, toste as metades de um pão de hambúrguer. Frite o 
hambúrguer de camarão em um fio de azeite por cerca de 4 minutos de cada lado. Quando 
estiver quase pronto, coloque uma fatia de queijo mussarela por cima e tampe, para 
derreter. Sirva no pão com uma boa colherada do molho e rodelas de cebola roxa. 
 
 

CLIENTE: Tiago Vidal Coutinho Dutra 
 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: Redator 
publicitário e produtor de conteúdo. 
 

CIDADE: Curitiba. 
 
 

ORIGEM RECEITA: Há alguns anos eu pedi 
um x-camarão em uma lanchonete no 
Superagui. Apesar de muito gostoso, fiquei 
um pouco frustrado porque não era bem o 
que eu imaginava. Era um x-salada com 
alguns camarões ao bafo no lugar do 
hambúrguer. Então decidi criar o sanduíche 
que eu tinha imaginado. Usei ingredientes 
que eu acho que combinam para fazer a 
minha versão do x-camarão, que por esse 
motivo batizei de X-Superagui. 



          
 

 
                                                      

PESCADO:  
Siri 
 

RECEITA: SIRI GRATINADO 

TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS 
 
 

RENDIMENTO: 12 PORÇÕES 

INGREDIENTES: 
1 Kg de carne de siri 
1 cebola 
2 talos de alho poró 
3 tomates sem pele e sem sementes, em cubos 
300 g de cream cheese 
1 limão 
100 g de queijo parmesão 
Azeite 
1 pimenta dedo de moça (sem as sementes) 
Pimenta moída 
Sal 
Opcional - Salsa ou coentro a gosto 
  

MODO DE PREPARO: 
Lavar a carne de siri e retirar bem a água com ajuda de uma peneira. 
Temperar com sal, pimenta moída e suco de limão 



          

Dourar a cebola e o alho poró em um fio de azeite e acrescentar o siri. 
Refogar e acertar o sal, e desligue o fogo. 
Acrescentar os tomates, o cream cheese e misturar bem 
Se preferir, acrescentar salsa ou coentro. 
Distribuir em conchas de vieira (ou ramekins), polvilhar o queijo ralado e levar ao forno pré 
aquecido a 200 o C para dourar, por aproximadamente 15 minutos. 
 
Sugestão: 
 
 

CLIENTE: 
KARINA SPENGLER 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Mãe, estudante, empresária e comilona. 

CIDADE:  
 
CURITIBA 

ORIGEM RECEITA:  
Aula de culinária com a Chef Ana Spengler 
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PESCADO:  
Filé de Cavala 
 

RECEITA: Filé de cavala crocante com azeite 
aromatizado 

TEMPO DE PREPARO:  
 
40min 

RENDIMENTO:  
4 porções 

INGREDIENTES: 
Para aromatizar o azeite 

1. 500ml de azeite de oliva extra virgem 
2. 3 dentes de alho 
3. Ramos de tomilho da sua horta 

Para o peixe 
1. 1kg de filé de cavala  
2. 500g de manteiga 
3. 500g de farinha panko 
4. 150g de queijo nacional de verdade (nada de queijo tipo) 
5. Ramos de tomilho da sua horta 
6. Limão 
7. Sal 
8. Pimenta 

MODO DE PREPARO: 
Para o aromatizar o azeite 
     1.   Pegue uma panela e em fogo bem baixo coloque o azeite, o alho e os ramos de 
tomilho. 
     2.   Deixe cozinhar até aparecerem as primeiras bolhas de fervura no azeite. Não deixe 
ferver. 
     3.   Desligue, coe e reserve. 
Para o peixe 

1. Em uma assadeira coloque os peixes com a pele para baixo. 
2. Derreta os 500g de manteiga. 
3. Espalhe nos peixes 400g dessa manteiga derretida. 
4. Tempere com sal, limão e pimenta a gosto. 
5. Em um bowl misture os 100g restantes da manteiga, com o panko, o queijo e o 

tomilho. 
6. Misture até virar uma farofa. 
7. Espalhe na parte superior dos filés de peixe. 
8. Leve ao fono a 200C por 15min. 
9. Após 15min ligue o grill para dar uma torrada na farofa, aproximadamente 10 a 

15min. 
10. Sirva regado com o azeite aromatizado. 

 
Sugestão: 

1. Use um queijo da serra da canastra ou um queijo colonial. 
2. Eu servi com un gnocchi de abobora cabotiá. 



          

 

 
 

 
 

Azeite aromatizado Farofa de panko e queijo 

  

Files com sal, pimenta e manteiga File com farofa 



          

 

 

Prato servido com gnocchi de abobora. 

CLIENTE: 
Eduardo Palhano 

PROFISSÃO/ESTABELECIMENTO: 
Eng. Mecanico 

CIDADE:  
Curtiba 

ORIGEM RECEITA:  
 Internet 

 
 



Contate-nos!

peixeolha@hotmail.com

olhaopeixe.com

olhaopeixee

Obrigado!


