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  O cheiro do mar me invadia e me embriagava. 
As algas boiavam. 

(...) O mar de Olinda era muito iodado e salgado. 
E eu fazia o que no futuro sempre iria fazer: com as mãos 

em concha, eu as mergulhava nas águas e trazia um pouco 
de mar até minha boca (...). 

Clarice Lispector, Banhos de Mar



prefácio
algas? acho que nunca comi!    

que algas vamos cozinhar?
alface-do-mar
erva-lagosta
fava-do-mar

kombu 
wakame 

dulse
erva-malagueta

erva-patinha
cabelo-de-velha

nori
como preparar?
onde comprar?

receitas com algas
mazagran com nori e limão

água fresca com kombu, hortelã e gengibre
margarita tem mar dentro

torricado com azeite aromatizado com alface-do-mar
ovos mexidos com erva-patinha

peixinhos da horta com dulse e picles de erva-malagueta
um gaspacho à alentejana com fava-do-mar

puré de batata com erva-lagosta e salada de grelos
arroz de tomate com erva-malagueta e hortelã-da-ribeira
uma caldeirada de robalo e gambas com alface-do-mar

frango piri-piri com cabelo-de-velha, limão e tomilho
pão de cerveja com erva-patinha

patê de cogumelos com dulse
compota rápida de pêssego, wakame e lúcia-lima

farófias com alface-do-mar
granizado de cereja com cabelo-de-velha, poejo e espuma de leite
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As Algas são os vegetais do mar. 
Com o advento do modismo das dietas revolucionárias e a mediatização quase endeusante dos  seus 
mentores e gurus, as algas surgem muitas vezes no podium dos novos super-alimentos. 
A verdade é que as algas são conhecidas e utilizadas em várias partes do mundo desde há milhares 
de anos. E se até muito recentemente pouco se falava de algas como alimento em Portugal, isso 
não quer necessariamente dizer que não fossem conhecidas nem consumidas, mas talvez apenas que 
aqueles que se dedicavam a coligir receitas e a escrever sobre as coisas da alimentação não lhes 
tenham dado a devida atenção, sendo verdade que existem exemplos vivos de cozinha com algas 
que vão do Minho até aos Açores. 

Mas como “águas passadas não movem moinhos”, mais do que olhar para trás, devemos encarar com 
interesse e seriedade este novo contexto em que para fazer face à escassez dos recursos alimentares 
terrestres e à iminente crise climática, as algas surgem como uma fonte alimentar alternativa e viável.
O Mundo inteiro não vai de repente ver-se obrigado a “ruminar” algas de um dia para o outro, mas 
à medida que as populações vão tomando consciência de que é preciso recorrer a alimentos alter-
nativos e de que os vegetais do mar são uma opção, nós cozinheiros, profissionais ou de trazer por 
casa, temos agora a oportunidade de aumentar a nossa paleta de produtos disponíveis de modo a 
podermos cozinhar com mais variedade e de forma mais saudável. 

Este manual é muito mais do que uma colecção de receitas. Trata-se de um valioso auxiliar de tra-
balho para os profissionais de cozinha, uma vez que fornece informação técnica e científica consoli-
dada, que permite a extrapolação dos processos de base de modo a criar  novas receitas. 
É igualmente interessante para os amadores de cozinha na medida em que as receitas são de 
execução fácil e as algas utilizadas podem ser adquiridas no comércio local.
Como cozinheiro, recolector e amante de algas estou contentíssimo com este interesse renovado 
pelas algas e sobretudo por poder recorrer a este magnífico opúsculo que já mora na minha cozinha.

André Magalhães

Chef e Proprietário da Taberna da Rua das Flores
Escreve sobre Gastronomia e Vinhos

Júri de Concursos Nacionais e Internacionais de Gastronomia e Vinhos 
Formador e Consultor na área da Gastronomia
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É verdade que estamos acostumados a ver algas nos areais, ou junto à rebentação das ondas, 
um pouco por toda a costa portuguesa. Quase sem exceção, há sempre algas que chegam com a 
rebentação e que se enredam nos pés, ou que cobrem de manto verde as grandes rochas junto à 
água. 

De tradição é comum colhermos ou vermos colher os moluscos agarrados às rochas, sejam lapas, 
burriés ou mexilhões, mas algas é raro alguém colher para comer ou até dar a provar.
Claro que nem todas são comestíveis e nem todas as águas são próprias para a apanha, seja de 
algas, seja de moluscos.

Em 2012, Carlos Viana realizou o documentário “Argaço”, um registo belíssimo que nos dá a conhecer 
a vida dos sargaceiros, na primeira pessoa. Filmado no norte do país, mostra a atividade, com 
auge na década 66-76 e hoje quase extinta, da apanha de algas para uso exclusivo na agricultura 
ou para a produção de ágar. Esta atividade, era realizada principalmente por mulheres e a elas é 
dedicada a famosa pintura de Almada Negreiros - “Sargaceira (Minho)”, de 1936, bem como muitas 
das fotografias de Artur Pastor.

A certo momento do documentário ouve-se falar da presença dos japoneses, com fábrica na Coina, 
que compravam determinadas espécies para a alimentação, “Usavam-nas na sopa, mas não era para 
nós, vinham de fora buscar!”. 
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Na realidade comemos algas há muitos anos. A indústria alimentar usa-as nas mais variadas formas 
e nos mais diversos produtos. São gelificantes ou espessantes, são estabilizantes e dão consistência 
e textura a muitos produtos. Alguns dos temidos E´s que figuram na composição dos produtos que 
diariamente compramos são derivados de algas, como, por exemplo, o E 406 que é o ágar.

As algas que usamos nesta, e na anterior, série de receitas são algas que crescem na nossa costa, 
na grande maioria produzidas em aquacultura sustentável, em Aveiro, e outras selvagens colhidas na 
costa da ilha do Faial, nos Açores. 

Usar algas no dia-a-dia é uma oportunidade de conhecer e valorizar um produto tão rico e tão 
português. Os aromas que se libertam quando as confecionamos e o sabor quando as degustamos...
uma constante surpresa. 

Juntamos o que nos faz bem ao que melhor nos sabe.
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ALFACE-DO-MAR
Ulva spp.

ERVA-LAGOSTA
Petalonia binghamiae

FAVA-DO-MAR
Fucus spiralis

_SABOR

Pronunciado e fresco com 
algum amargor, que lembra 
ervas silvestres como a 
azeda, e revela notas subtis a 
marisco ou moluscos. 

_USO

Ótima servida em saladas 
(fresca ou hidratada). Como 
guarnição de pratos de peixe, 
marisco ou carnes brancas. 
Como complemento em sopas 
(fresca ou seca) e como 
condimento (em pó). Em pó, 
tem notas de chá verde, ideal 
para usar em sobremesas.

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Particularmente rica em 
proteínas e fibras, vitaminas 
A, B1, B9, C e E, cálcio, 
magnésio, ferro, zinco e 
manganês.

_DISPONIBILIDADE

Fresca (em sal), seca e em 
pó.

_SABOR

Levemente umami e com 
notas de lagosta.

_USO

Ótima servida em saladas  
(fresca ou hidratada). Com 
pratos de peixe ou marisco e 
como condimento (tostada e 
triturada). 

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Alto conteúdo de proteínas e 
minerais. Rica em fucoxantina.

_DISPONIBILIDADE

Seca.

_SABOR

Agradável a mar e ligeiramente 
iodado.

_USO

Ótima como petisco e em 
saladas (hidratada). Em 
sopas, ensopados de carne 
ou com leguminosas. Ao 
cozinhar, liberta um composto 
gelatinoso que ajuda a 
espessar cozinhados. 

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Alto conteúdo de fibras, 
vitamina A e rica em potássio, 
cálcio, ferro, manganês e 
iodo.

_DISPONIBILIDADE

Seca e em pó.
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KOMBU 
Saccharina latissima

WAKAME
Undaria pinnatifida

DULSE
Palmaria palmata

_SABOR

Suave a mar, intenso umami 
e algo doce. 

_USO

Ótima para base de caldos 
ou sopas. Excelente para 
cozinhar cereais e legumes 
pois acelera a cozedura 
e facilita a digestão. Frita, 
marinada, em picles ou 
salteada (cortada em juliana). 
Intensifica o sabor dos 
cozinhados.

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Rica em fibras, alto conteúdo 
de iodo, potássio e vitamina 
B9 (ácido fólico) e outras do 
grupo B.   
 
_DISPONIBILIDADE

Seca.

_SABOR

Ligeiramente doce, suave 
maresia e ostras e o filamento 
central tem notas de nabiça. 

_USO

Como guarnição de peixe, 
carne e marisco.  Em 
croquetes, misturada com 
vegetais e em saladas. 
Perfeita com leguminosas.

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Alto conteúdo de fibras,  
vitamina E e B3 e rica em 
potássio, fósforo e manganês. 
Rica em fucoxantina.
 
_DISPONIBILIDADE

Fresca (em sal) e seca.

_SABOR

Ligeiramente doce, iodado e 
a crustáceos.

_USO

Em saladas, com peixe ou 
carne, arroz, empadas, etc.  
Bastante versátil. Quando frita, 
ganha notas de torresmo  e 
se posteriormente for fumada, 
ganha notas de bacon.  
Excelente como condimento, 
quando triturada depois de 
frita.

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Alto conteúdo de proteínas 
e fibras, potássio, cálcio, 
magnésio, manganês e 
omega-3. Rica em vitaminas 
A, B3 e E.
 
_DISPONIBILIDADE

Fresca (em sal) e seca.
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ERVA-MALAGUETA
Osmundea pinnatifida

ERVA-PATINHA
Porphyra spp.

CABELO-DE-VELHA
Gracilaria gracilis

_SABOR

Umami, picante e aromático 
entre trufa, lagosta e marisco.

_USO

Ótima como condimento 
(quando triturada) e 
conservada em azeite ou 
manteiga para preservar os 
aromas. Em aplicações com 
pouco tempo de cozedura. 
Em picles e pratos fritos. 

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Fonte de proteínas e fibras, 
vitamina A, sódio, potássio,  
cálcio e magnésio.

_DISPONIBILIDADE

Seca.

_SABOR

Umami com notas de 
cogumelos secos.

_USO

A erva-patinha é conhecida 
como a “nori-do-Atlântico”. 
É usada nos Açores em 
omoletes - “torta do calhau” 
ou “torta de erva-patinha”. 
Pode ser usada para fazer 
rolos de  sushi, como 
complemento em massas 
de pão e como condimento 
(tostada e triturada). 

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Alto conteúdo de proteínas, 
vitaminas A e B12, fósforo e 
omega-3.

_DISPONIBILIDADE

Seca.

_SABOR

Fresco e intenso a mar.

_USO

Como guarnição em pratos 
de peixe, marisco ou sashimi. 
Em caldos de peixe e maris-
co, molhos e um excelente 
condimento quando triturada. 

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Alto conteúdo de fibras, rica 
em sódio, potássio, cálcio,  
magnésio, ferro e manganês.

_DISPONIBILIDADE

Fresca (em sal) e seca.
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NORI
Porphyra spp.

_SABOR

Umami, forte a iodo, com 
notas de cogumelos secos.

_USO

A nori em folhas é a alga 
usada nos rolos de sushi, 
(maki-sushi). Quando tostada, 
liberta um aroma a sardinha 
assada. Pode ser usada como 
snack ou condimento e é 
óptima em tempura. 

_QUALIDADES NUTRICIONAIS

Alto conteúdo de proteínas, 
vitaminas A, E, B12 e C, 
fósforo, zinco, manganês, 
selénio e omega-3.

_DISPONIBILIDADE

Seca.

COMO PREPARAR? ONDE COMPRAR?

_ALGAS FRESCAS (EM SAL)

Comece por sacudir as algas, 
para libertar a maior parte 
do sal. Passe por água fria, 
escorra e repita o processo, 
com água limpa, até eliminar 
o excesso de sal. 
Quanto mais rápido for 
este processo  mais aromas 
permanecem na alga.

_ALGAS SECAS

Coloque de molho entre 5 a 
10 minutos dependendo da 
espessura da alga.
Pode utilizar a água onde 
hidratou a alga em sopas, 
guisados, arroz, etc. (tenha 
apenas  atenção que esta água 
fica ligeiramente salgada).  
Adicione a alga já no fim 
do cozinhado, exceto a alga 
kombu, que pode cozinhá-la 
entre 30 a 40 minutos. 
No geral, evite cozinhá-las por 
longo tempo pois adquirem 
um sabor amargo e perdem a 
textura característica.

As algas estão à venda, um 
pouco por todo o país, em:

_ lojas de dietética e 
alimentos saudáveis;

_ secção de alimentos 
dietéticos dos supermercados;

_ lojas e supermercados de 
produtos biológicos;

_ lojas dos Açores.
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\\ INGREDIENTES 

[1 bebida]

50 ml (3 c. sopa) cevada ou café 
1 c. sopa sumo de limão
gelo q.b.
2 c. chá cevada ou café solúvel 
em pó (opcional)
1 folha alga nori, em pó

\\ PREPARAÇÃO

1. Num copo, à sua escolha, deite 
a cevada ou o café, o sumo de 
limão e encha de água fresca. 
Mexa, prove, retifique e coloque 
umas pedras de gelo.
2. Caso deseje servir com espu-
ma, coloque o café ou a cevada 
solúvel num copo misturador, dei-
te 2 c. sopa de água gelada e, 
com a varinha mágica, bata até 
obter uma espuma densa.
3. Deite, a seu gosto, sobre o 
mazagran.
4. Polvilhe com o pó de nori e 
desfrute. 

NOTA: O toque salgado da alga 
nori ajuda a reduzir o amargo 
do café.
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\\ INGREDIENTES

[1 l]

1 pedaço alga kombu 
(5 cm x 3 cm)
3 rodelas finas de gengibre 
1 pé de hortelã

\\ PREPARAÇÃO

1.  Corte a alga kombu em tiras.
2. Numa garrafa, coloque todos 
os ingredientes, encha com um 
litro de água e guarde no frigo-
rífico.
3. Sirva nos dias quentes de ve-
rão e leve consigo para todo o 
lado.

NOTA: Ao adicionar a alga kom-
bu está a enriquecer a água com 
nutrientes, minerais e o sabor 
umami.
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\\ INGREDIENTES 

[1 bebida]

GELO DO MAR
1 c. sopa mistura de algas (fava-
-do-mar, alface-do-mar, dulse)

MARGARITA
3 c. sopa Tequilla
2 c. sopa Cointreau
2 c. sopa sumo de limão
gelo q.b.

1 fatia de limão
sal q.b.

\\ PREPARAÇÃO

_GELO DO MAR
1. Prepare uma cuvete de gelo. 
Numa tigela, coloque as algas, 
cubra-as de água e deixe hidratar 
durante 5 minutos.
2. Retire as algas e filtre a água,  
para remover alguma areia que 
possa conter. Reserve.
3. Esprema as algas e corte-as 
grosseiramente. Distribua as al-
gas e a água que filtrou pelos 
compartimentos da cuvete. Cubra 
com mais água se necessário.
4. Coloque no congelador por 6 
horas ou até o gelo se formar.

_MARGARITA
7. Num recipiente com tampa, 
que nem um shaker, coloque as 
bebidas, o sumo de limão e duas 
pedras de gelo de água corrente.
8. Agite bem para misturar e re-
frescar os ingredientes.
9. Com um passador, deite a mis-
tura no copo.
10. Coloque uma pedra de gelo 
do mar. Decore com a fatia de 
limão e polvilhe-a com sal grosso. 
Desfrute.
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\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

4 c. sopa azeite extravirgem
2 c. chá alface-do-mar, em pó
4 fatias de pão de Mafra
2 dentes de alho

\\ PREPARAÇÃO

1. Num copo misturador, bata o 
azeite e a alface-do-mar até ho-
mogeneizar.
2. Corte o pão em fatias com um 
dedo de espessura.
3. Faça cortes ligeiros em cada 
fatia (sem a trespassar) de for-
ma que fique com cortes como  
numa grelha.
4. Torre sobre umas brasas, numa 
frigideira ou numa torradeira.
5. Sirva a cada pessoa, uma fatia 
de pão torrado e metade de um 
dente de alho com casca. Assim, 
cada pessoa passa o alho no pão 
de acordo com a sua, maior ou 
menor, sensibilidade à pungência 
do alho cru. 
6. Junto, numa taça, coloque o 
azeite e sirva-o com uma colher 
ou um pincel. Mexa o azeite, de 
quando em vez, pois o pó da 
alga tende a ir ao fundo.
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\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

4 ovos frescos 
1 c. sopa azeite
1 c. sopa alga erva-patinha
1 c. sopa salsa, picada
sal grosso ou flor de sal q.b.
pimenta preta q.b.

\\ PREPARAÇÃO

1. Bata os ovos com um garfo, 
sem criar demasiada espuma.
2. Coloque num tacho, em lume 
médio, o azeite e deixe aquecer 
bem.
3. Assim que o azeite estiver 
quente, baixe o lume para o mí-
nimo e afaste o tacho do lume. 
4. Adicione os ovos e com uma 
espátula, mexa com movimentos 
lentos de um extremo ao outro 
do tacho. Quando os ovos pa-
rarem de coagular coloque, de 
novo, o tacho ao lume.
5. Assim que se forme uma pelí-
cula no fundo do tacho retire-o 
do lume, mexa da mesma forma 
e volte a colocá-lo ao lume. 
6. Repita este procedimento até 
que os ovos estejam cozidos, 
cremosos e não secos.
7. Retire do lume, adicione a alga 
e a salsa e envolva.
8. Sirva e polvilhe com sal grosso 
ou flor de sal e pimenta preta a 
gosto.
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\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

PICLES
2 c. sopa água
1 c. chá açúcar
1 c. sopa vinagre de vinho branco
2 c. sopa alga erva-malagueta

VEGETAIS
12 vagens de feijão verde
1 abóbora manteiga
8 cogumelos brancos
2 folhas alga nori
12 folhas sálvia fresca

POLME
150 g farinha tipo 55
150 g farinha maizena
2 c. sopa alga dulse fresca, cor-
tada finamente
1/2 c. chá sal fino
2 gemas de ovo
350 ml água com gás, gelada

0,5 l óleo de fritar

\\ PREPARAÇÃO

_PICLES
1. Numa tigela, coloque a água 
e o açúcar e mexa até dissolver.
2. Adicione o vinagre e a erva-
-malagueta. Envolva e reserve 
para que a alga hidrate.

_VEGETAIS
3. Retire os fios ao feijão verde 
e, caso sejam muito compridos, 
corte-os ao meio. Reserve. 
4. Descasque a abóbora e descar-
te as sementes. Corte-a em fatias 
finas (3mm). Reserve.
5. Limpe os cogumelos de algu-
ma areia, (evite usar água pois 
vão amolecer e escurecer mais 
rápido). Corte a extremidade do 
pedúnculo e corte os cogumelos 
ao meio. Reserve.
6. Corte as folhas de nori em re-
tângulos de 2 cm x 5 cm. Re-
serve.
7. Lave as folhas de sálvia e se-
que-as bem. Reserve.

_POLME
8. Prepare duas taças que caibam 
uma na outra. Se a menor for de 

metal obterá melhores resultados.
Na maior, coloque cubos de gelo 
e água (está a criar um banho 
de gelo para manter o polme frio 
e assim obter uns peixinhos da 
horta mais crocantes).
9. Na taça de metal, coloque as 
farinhas, a alga dulse e o sal. 
Misture para homogeneizar.
10. Numa tigela à parte, coloque 
as gemas de ovo e metade da 
água com gás e misture rapida-
mente com um garfo.
11. Adicione esta mistura à fari-
nha e junte a restante água com 
gás. Envolva com um garfo, sem 
mexer muito, mesmo que fique 
com alguns grumos.

_PREPARAÇÃO
12. Num tacho, em lume médio, 
coloque o óleo a aquecer (deverá 
atingir 180 ºC).
13. Teste o óleo deitando um pin-
go de polme. Se este bater no 
fundo do tacho e vier logo ao de 
cima está pronto.
14. Frite cada ingrediente à vez 
e em pouca quantidade e limpe, 
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com uma escumadeira, os peda-
ços de polme que vão ficando 
no óleo.  Comece com o feijão 
verde, a abóbora, os cogumelos, 
a alga nori e, por fim, a sálvia.
15. Coloque sobre papel absor-
vente e sirva de seguida. Acom-
panhe com os picles, pois ajudam 
a digerir a gordura da fritura e 
contrastam com o adocicado dos 
fritos.



\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

1 c. sopa fava-do-mar (apenas 
recetáculos)
3 dentes de alho
2 c. chá sal grosso
3 tomates coração de boi ma-
duros
1 pepino
1 pimento verde
1 l água gelada
1 c. sopa vinagre 
4 c. sopa azeite
orégãos frescos ou secos q.b.
4 fatias de pão alentejano duro 

\\ PREPARAÇÃO

1. Numa taça, coloque a fava-
-do-mar e cubra com o triplo de 
volume de água. 
2. Num almofariz, coloque o alho 
e o sal e pise até ficar com um 
puré. Reserve.
3. Retire as sementes de um to-
mate e corte grosseiramente. Tri-
ture até obter um puré e reserve. 
4. Corte os restantes tomates em 
pequenos cubos. Se preferir, re-
tire a pele e as sementes. No 
entanto, o tecido gelatinoso que 
envolve as sementes confere uma 
ótima textura e adiciona umami 
ao preparado. Reserve.
5. Descasque o pepino e corte em 
pequenos cubos. Reserve
6. Corte o pimento em tiras finas. 
Reserve.
7. Numa terrina, coloque o 
puré de alho e o de tomate, 
os cubos de tomate e de pe-
pino e as tiras de pimento.
8. Cubra com a água, deite o 
azeite, os orégãos e a fava-do-
-mar. Mexa e retifique temperos.
9. Na hora de servir, coloque jun-
to a cada prato uma fatia de  

pão.
10. Com uma concha, sirva cada 
prato e deixe que cada pessoa 
parta o pão sobre o caldo. 
Acompanhe com peixinhos da 
horta, fatias de presunto, muxa-
ma, uvas ou figos maduros.
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\\ INGREDIENTES

[[4 pessoas]

1 kg batata para puré, fritar ou 
assar 
2 c. chá sal grosso
1 molho pequeno de grelos
250 ml leite gordo
2 c. sopa alga erva-lagosta
200 g manteiga, em cubos gelada
raspa de noz-moscada q.b. (op-
cional)
2 c. sopa azeite
1 c. chá vinagre
sal q.b.
pimenta preta q.b.

\\ PREPARAÇÃO

1. Escolha batatas com tamanhos 
idênticos (para terem tempos de 
cozedura semelhantes) e lave-as 
bem.
2. Coloque numa panela, em lume 
médio, as batatas (inteiras e com 
casca), o sal e cubra com água. 
Tape e deixe cozer por 30 minu-
tos ou até estarem cozidas.
3. Escolha as flores dos grelos 
e as folhas pequenas. Lave-as e 
deixe-as a escorrer.
4. Quando as batatas estiverem 
cozidas, escorra a água e deixe-
-as arrefecer até conseguir pelá-
-las.
5. Coloque num tacho, em lume 
médio, o leite e a erva-lagosta. 
Deixe levantar fervura e desligue.
6. Descasque as batatas e passe-
-as por um passe-vite ou uma 
peneira.
7. Coloque o puré num tacho e, 
em lume brando, seque um pou-
co o puré, mexendo sempre.
8. Adicione a manteiga, aos pou-
cos, mexendo sempre até incor-
porar.
9. Filtre o leite. Adicione-o, aos

poucos, mexendo sempre até ob-
ter a consistência desejada. 
10. Retifique o sal e tempere com 
raspa de noz-moscada. Reserve.
11. Numa taça, tempere os grelos 
com azeite, vinagre e sal.
12. Sirva o puré. Coloque em re-
dor a salada de grelos e polvilhe 
com pimenta preta.
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\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

2 c. sopa azeite
1 cebola média, cortada em 
cubos pequenos
2 dentes de alho, laminados
1 folha de louro
1 malagueta (opcional)
2 tomates maduros (400 g)
sal q.b.
300 g arroz carolino
2 c. sopa alga erva-malagueta
1 ramo hortelã-da-ribeira (poejo 
ou hortelã em alternativa)
pimenta preta q.b.

\\ PREPARAÇÃO

1. Coloque num tacho, em lume 
médio, o azeite, a cebola, o alho, 
o louro e a malagueta. Deixe re-
fogar até a cebola ficar translú-
cida.
2. Corte o tomate em pedaços 
grandes (gomos). Deite sobre o 
refogado, junte uma pitada de 
sal, tape o tacho e deixe cozinhar 
por 20 minutos em lume brando.
3. Deite o arroz, envolva, junte o 
triplo do volume de água e tape 
o tacho. 
4. Aumente o lume e assim que 
começar a levantar fervura redu-
za para o mínimo. Tape e deixe 
cozinhar por 10 minutos.
5. Ao fim dos 10 minutos desta-
pe, adicione a erva-malagueta e 
três pés de hortelã-da-ribeira e 
envolva. Tape e deixe por mais 
2 minutos.
6. Destape, retire os pés de horte-
lã-da-ribeira e retifique temperos.
7. Sirva com folhas frescas de 
hortelã-da-ribeira. 
Acompanhe com peixinhos da 
horta, um ovo escalfado ou sirva 
assim mesmo.
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\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

1 kg robalo, em filetes (reserve a 
cabeça e a espinha)
12 gambas ou camarões, limpos 
(reserve as cabeças e cascas)
4 c. sopa azeite
2 c. sopa aguardente ou brandy
2 cebolas médias, em juliana fina
1 alho francês, em juliana fina
150 ml vinho branco seco
3 tomates maduros, em gomos
3 pimentos vermelhos, cortados 
em juliana (1 cm largura)
1 ramo salsa  
3 dentes de alho, laminados
malagueta (opcional)
1 ramo hortelã (reserve as folhas 
mais pequenas para decorar)
4 batatas novas pequenas, corta-
das em quatro, longitudinalmente
2 batatas doces de Alzejur, cor-
tadas em fatias (dois dedos de 
espessura)
2 c. sopa alga alface-do-mar
sal grosso q.b.

\\ PREPARAÇÃO

_CALDO
1. Num alguidar, cubra de água 
gelada a espinha e a cabeça do 
robalo, para limpar o sangue que 
possam conter. Reserve.
2. Numa panela, em lume médio, 
coloque 2 c. sopa de azeite, dei-
xe aquecer e deite as cabeças e 
cascas do camarão.
3. Deixe caramelizar, mexa para 
não queimar e assim que adqui-
rirem uma cor dourada e acas-
tanhada retire do lume. Deite a 
aguardente ou brandy e flambeie 
(atenção: não flambeie sob o 
exaustor em funcionamento).
4. Junte uma cebola e o alho 
francês, envolva e deixe suar por 
15 minutos em lume baixo. Adi-
cione o vinho branco e deixe co-
zinhar, em lume médio, até eva-
porar quase totalmente.
5. Escorra as espinhas e a cabeça 
do robalo, passe novamente por 
água e coloque na panela. 
6. Junte um tomate, um pimento 
e o ramo de salsa.
7. Cubra com 2 l de água, deixe 
levantar fervura, limpe a espuma 

que se formar, baixe o lume, co-
loque a tampa e deixe cozinhar 
por 2 horas.
8. Findas as 2 horas, filtre e re-
serve o caldo.

_PREPARAÇÃO
9. Coloque num tacho, em lume 
médio, as restantes 2 c. sopa de 
azeite, a restante cebola, o alho, 
a malagueta e um pé de hortelã.
10. Deixe refogar até a cebola fi-
car translúcida.
11. Adicione em camadas, primei-
ro o tomate e depois o pimento 
restantes. Tempere com uma pi-
tada de sal e dois pés de hortelã. 
Cubra de caldo e deixe cozinhar 
5 a 10 minutos ou até o tomate 
amolecer um pouco.
12. Adicione os gomos de bata-
ta, colocando-as com a pele para 
cima. Adicione mais caldo, dois 
pés de hortelã, a alga alface-do-
-mar e retifique o sal. Tape e dei-
xe cozinhar 10 minutos ou até as 
batatas estarem prontas para co-
mer, macias, mas não desfeitas.
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13. Retifique temperos e baixe o 
lume.
14. Coloque primeiro o camarão, 
espaçado, e, entre ele, os filetes 
de robalo. Ponha em lume alto, 
tape e deixe ferver por meio 
minuto e desligue.
15. Destape, retire os pés de hor-
telã e sirva. Primeiro as batatas, 
o tomate, o pimento e a cebola. 
Depois, com cuidado para não 
quebrar, o robalo e os camarões. 
Decore com as folhas de hor-
telã que reservou, tempere com 
pimenta preta e sirva.

NOTA: Se quiser, use uma panela 
de pressão para fazer o caldo, 
sem reduzir o tempo de confeção. 
Vai obter um caldo de sabor mais 
complexo e que perdura na boca.



\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

1,4 kg frango
1 c. sopa alga cabelo-de-velha 
seca
2 dentes de alho, descascados e 
picados
1 c. sopa sal grosso
2 malaguetas frescas ou secas 
(opcional)
1 c. sopa azeite
1 limão (raspa e sumo)
1 ramo tomilho (reserve folhas 
para decorar e pique o restante) 
2 c. sopa manteiga

\\ PREPARAÇÃO

1. Pré-aqueça o forno a 220 ºC e 
prepare um tabuleiro forrado com 
folha de alumínio e uma grelha 
para colocar por cima.
2. Com uma tesoura, abra o fran-
go cortando ao lado da espinha 
dorsal.
Esta forma de abrir o frango cha-
ma-se “borboleta”. Desta forma, 
vai conseguir espalmar o frango 
sobre o tabuleiro, permitindo que 
o peito receba menos calor, que 
no método tradicional de abrir o 
frango pelo peito. Assim, o peito 
ficará mais suculento.
3. Triture a alga cabelo-de-velha.
4. Num almofariz, junte a alga, 
o alho, o sal, as malaguetas e o 
azeite e pise até obter uma pasta 
ou puré.
5. Adicione a raspa e o sumo do 
limão, o tomilho picado e, aos 
poucos, junte a manteiga. Pise 
até homogeneizar.  
6. Barre o frango com esta mas-
sa, massajando e cobrindo todas 
as partes.
7. Espalme o frango com o peito 
para cima, pressione para que a 

parte superior do peito toque a
superfície de trabalho e afaste as 
coxas.
8. Coloque o frango sobre a gre-
lha do tabuleiro e leve ao forno, 
durante 35 a 45 minutos.
9. Ao fim de 20 minutos vire o 
tabuleiro para que toda a pele 
fique crocante. 
10. Se tiver um termómetro pode 
confirmar as temperaturas ideais:  
no interior das pernas (80 ºC) e 
no interior do peito (66 ºC).
11. Retire o frango do forno e 
deixe repousar 10 minutos, para 
que mais sucos fiquem retidos 
dentro. 
12. Coloque numa travessa e par-
tilhe com a família.

NOTA: Se não usou a malagueta 
e quer ter à mesa um piri-piri, 
pode improvisar. Bata com a vari-
nha mágica: 2 malaguetas com 3 
c. sopa de azeite. Filtre e coloque 
num recipiente ao lado do frango.
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\\ INGREDIENTES

1 c sopa azeite
2 c. sopa alga erva-patinha, cor-
tada finamente
330 ml cerveja
400 g farinha com fermento
1 c. chá sal fino
2 c. chá açúcar

\\ PREPARAÇÃO

1. Pré-aqueça o forno a 180 ºC 
e unte, com azeite, uma forma 
de bolo inglês, ou outra com o 
mesmo volume.
2. Numa tigela, hidrate as algas 
cobrindo-as com a cerveja.
3. Noutra tigela, junte a farinha, 
o sal e o açúcar e adicione a 
cerveja e as algas.
4. Mexa com um garfo, envolven-
do, mesmo que fique com alguns 
grumos pequenos.
5. Coloque o preparado na forma 
e leve ao forno por 1 hora.
6. Desenforme deixe arrefecer ou 
sirva quente com manteiga. É de-
licioso! 
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\\ INGREDIENTES

100 g lentilhas verdes
1 pedaço alga kombu 
(5 cm x 10 cm)
2 c. sopa azeite
1 cebola média, cortada em 
cubos
2 dentes de alho, picados
100 g cogumelos, laminados
100 g sementes de abóbora, 
tostadas
50 g nozes, tostadas
4 c. sopa sumo de limão
1 c. sopa molho de soja
2 c. chá alecrim seco ou fresco 
picado finamente
2 c. chá tomilho ou serpão seco 
ou fresco, apenas as folhas
2 c. chá aguardente de zimbro
sal q.b.
pimenta-de-caiena (opcional) 
pimenta preta q.b.

\\ PREPARAÇÃO

1. Coloque numa panela, em lume 
médio, as lentilhas e a alga kom-
bu e cubra com o triplo de água. 
Tape e deixe cozer por 30 minu-
tos ou até estarem macias. Es-
corra e reserve.
2. Coloque numa frigideira, em 
lume médio, o azeite, a cebola e 
o alho. Deixe refogar até estarem 
translúcidos.
3. Adicione os cogumelos e deixe 
cozinhar 10 minutos.
4. Coloque a mistura com os 
cogumelos e as lentilhas, que 
reservou, num copo misturador e 
triture até obter uma pasta bem 
fina.
5. Prove e retifique temperos.
6. Passe numa peneira e deite 
numa taça ou molde. Coloque no 
frigorífico por 1 hora.
6. Antes de servir, polvilhe com 
pimenta preta.
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\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

1 c. sopa sumo limão
1 c. sopa alga wakame, cortada 
finamente
2 pêssegos
2 c. chá mel
folhas de lúcia-lima q.b.

\\ PREPARAÇÃO

1. Numa taça, coloque o sumo 
de limão, 4 c. sopa de água e a 
alga wakame.
2. Pele os pêssegos e corte-os 
em fatias bem finas.
3. Filtre a alga e adicione ao lí-
quido obtido o mel. Mexa até dis-
solver.
4. Coloque numa frigideira anti-
-aderente, em lume médio, as fa-
tias de pêssego e o líquido que 
preparou acima.
5. Quando levantar fervura, baixe 
o lume para o mínimo. Sentirá os 
aromas e a salinidade da waka-
me que irão impregnar no pêsse-
go e enaltecer-lhe a doçura. 
6. Com cuidado, vire as fatias de 
pêssego. 
7. Deixe mais 5 minutos e, com 
uma escumadeira, retire o pêsse-
go para um prato de servir.
8. Reduza o líquido que ficou na 
frigideira até ficar xaroposo. 
9. Coloque sobre o pêssego e de-
core com as folhas de lúcia-lima. 
Sirva de imediato com uma torra-
da, um scone ou a acompanhar 
um gelado.
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\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

4 ovos
4 c. sopa açúcar
1 pitada de sal
1 c. café sumo limão
750 ml leite gordo
1 casca limão
1 pau de canela
1 c. chá maizena
2 c. sopa leite 
1 c. sopa alga alface-do-mar, em 
pó

\\ PREPARAÇÃO

1. Separe as gemas das claras. 
Coloque as claras numa taça 
maior para as bater em castelo.
2. Junte às claras o sal e o limão 
e bata até começarem a ficar em 
castelo. Sem parar de bater, adi-
cione, aos poucos, as  2 c. sopa 
de açúcar. Bata até obter umas 
claras em castelo espessas e bri-
lhantes.
3. Coloque num tacho, em lume 
médio, o leite, a casca de limão 
e o pau de canela. Deixe levantar 
fervura e baixe o lume, mantendo 
uma fervura suave.
4. Com duas colheres de sopa, 
retire porções de claras em cas-
telo e coloque no leite. Deixe 
cozinhar cerca de 2 minutos de 
cada lado e coloque num passa-
dor ou peneira a escorrer.
5. Repita o procedimento até ter-
minar o preparado das claras.
6. Filtre o leite onde cozeu as 
claras.
7. Numa tigela, coloque a farinha 
maizena e 2 c. sopa de leite frio 
e mexa até dissolver. Junte ao 
leite que filtrou e reserve.

8. Num tacho, coloque as gemas 
e as restantes 2 c. sopa de açú-
car e mexa até dissolver. 
9. Acrescente, aos poucos, me-
xendo sempre, a mistura do leite 
que reservou.
10. Coloque em lume brando e, 
mexendo sempre, deixe engrossar. 
11. Numa taça, coloque o creme, 
sobre ele as claras cozidas e pol-
vilhe com alface-do-mar em pó.
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\\ INGREDIENTES

[4 pessoas]

GRANIZADO 
500 g cerejas
1 c. sopa sumo limão
2 c. chá alga cabelo-de-velha
2 c. chá ginjinha (opcional)

ESPUMA DE LEITE
250 ml leite magro
1 c. chá folhas de poejo

flores de poejo (opcional)
pólen de abelha (opcional)

\\ PREPARAÇÃO

_GRANIZADO
1. Descaroçe as cerejas e descar-
te os caroços.
2. Coloque as cerejas e os resta-
tes ingredientes num liquidificador 
e triture. 
3. Filtre num passador e reserve. 
4. Coloque num recipiente de me-
tal, ou de outro material, com 
tamanho suficiente para que o 
preparado não fique com mais 
que dois dedos de altura (para 
acelerar a congelação). Coloque 
no congelador por 4 horas.

_ESPUMA DE LEITE
5. Com a varinha mágica, tritu-
re o leite e as folhas de poejo. 
Filtre e coloque num frasco com 
tampa. Coloque no frigorífico até 
precisar.

_PREPARAÇÃO
6. Retire o preparado de cereja 
do congelador e com um garfo 
raspe até obter um granizado.
7. Retire o leite do frigorífico e 
agite até obter uma espuma.
8. Numa taça, coloque uma co-

lher de granizado e decore com 
flores de poejo e pólen. Coloque 
a espuma de leite num copo em 
separado e sirva.
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