As nossas receitas

Tempo de cozedura
•Búzios
•Burrié
•Camarão pequeno
•Camarão médio
•Camarão grande
•Caranguejo médio
•Caranguejo grande
•Lagosta pequena
•Lagosta média
•Lagosta grande
•Lagostim médio
•Lagostim grande
•Lavagante pequeno
•Lavagante médio
•Lavagante grande
•Navalheira
•Percebe
•Sapateira média
•Sapateira grande
•Santola média
•Santola grande
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Açorda de Marisco
Ingredientes
•500 g de camarão;
•500 g de berbigão;
•500 g de ameijoas;
•500 g de pão;
•3 dentes de alho;
•4 colheres de sopa de azeite;
•1 molho de coentros (pequeno);
•3 ovos;
•sal, pimenta e piripiri.

Confecção
-Coza os camarões em pouca água e coe-a.
Abra as ameijoas e os berbigões em recipientes separados e coe as
respectivas águas.
-Junte a água dos três mariscos e leve a concentrar.
-Regue o pão com esta água.
-Aloure os dentes de alho com o azeite e introduza o raminho de coentros.
-Deixe fritar durante 1 minuto e junte o pão. Mexa com uma colher de
pau de modo a obter uma açorda homogénea mas muito mole.
-Retire os coentros e tempere com sal, pimenta e piripiri.
-Introduza os mariscos na açorda, dê-lhe uma volta e retire do lume.
-Junte imediatamente os ovos, mexa e sirva sem demora.

Ameijoas na cataplana
Ingredientes
•1 kg de ameijoa
•1 cebola
•100 g de presunto
•100 g de chouriço
•1 colher sopa farinha
•1 dl vinho branco
•50 g banha
•1 colher sopa pimentão doce
•1 malagueta
•Sal e pimenta q.b.

Confecção
-Derreta a manteiga na cataplana e refogue a cebola picada com um
pouco de malagueta.
-Junte o sal, pimenta, farinha e o pimentão e misture muito bem.
-Regue com o vinho e adicione o presunto e o chouriço picados aos
bocadinhos.
-Finalmente junte as amêijoas e com a cataplana fechada deixe cozinhar
durante 15 a 20 minutos.
-Sirva ainda quente.

Camarão frito com ananás
Ingredientes
•600 g de camarão
•2 rodelas de ananás
•2 limões
•5 colheres sopa farinha de trigo
•2 colheres chá fermento
•2 colheres sopa cerveja c/álcool
•2 colheres sopa vinho do Porto
•sal e pimenta q.b.
•óleo para fritar q.b.

Confecção
-Descasque os camarões deixando a cabeça.
-Tempere com sal, pimenta e sumo de limão e reserve no frigorífico.
-Coza as cascas, em água temperada de sal, por cerca de 10 minutos.
-Coe e deixe arrefecer.
-Entretanto, misture a farinha com o fermento, a cerveja e a água da
cozedura do camarão, em quantidade suficiente para obter um polme
consistente.
-Tempere com sal e pimenta.
-Passe o camarão pelo polme obtido e frite em óleo bem quente, em
lume brando.
-Escorra sobre papel absorvente.
-Enquanto isso, corte o ananás em triângulos e grelhe, regando com o
vinho do Porto.
-Por fim, regue os camarões com sumo de limão e sirva com os pedacinhos de ananás grelhados.
-Decore com raminhos de salsa.

Gambas ao alhinho
Ingredientes
•1 kg de gambas
•1 cabeça de alho
•3 malaguetas pequenas e secas
•1 dl de azeite
•1 dl de óleo vaqueiro
•1 colher de chá de molho inglês
•Sal, pimenta
• 2 colheres de sopa de vinagre ou sumo de limão

Confecção
-Prepare as gambas, corte-lhes as barbas e a parte da cabeça onde estão
os olhos.
-Abra as gambas com uma tesoura pelo lado do ventre e retire as carapaças, deixando as cabeças agarradas ao corpo.
-Pique o alho e abra ao meio as 3 malaguetas de piripiri.
-Numa frigideira deite o azeite e o óleo de vaqueiro.
-Leve ao lume a aquecer e introduza os dentes de alho e piripiri. Quando
a gordura estiver bem derretida, introduza as gamas e deixe a fritar
durante 6 minutos.
-Tempere com sal, pimenta e 2 colheres de sopa de vinagre ou sumo de
limão.
-Sirva com pão mole ou torrado.

Santola Recheada
Ingredientes
•3 santolas
•1 batata
•500 g de cebola
•1 dl de azeite
•400 gr de miolo de broa de milho
•0.5 dl de vinho branco
•30 gr de salsa picada
•0,5 dl de Vinho do Porto
•Água, sal, pimenta, piripiri, pão ralado e manteiga q.b.

Confecção
-Coloque um recipiente com água ao lume e deixe ferver.
Introduza as santolas e a batata. Deixe cozer e retire do lume quando a
batata estiver cozida, pois significa que as santolas também o estão.
-Escorra, retire e inutilize as bolsas de areia, que se encontram na parte
superior (cabeça) das santolas.
-Retire as patas e a carne da carapaça. Lave, escorra e enxugue as carapaças e reserve.
-Descasque, lave e pique a cebola. Aloure-a ligeiramente em azeite.
-Aqueça o miolo da broa de milho em água quente, escorra e junte à
cebola.
-Adicione o vinho branco e salsa e deixe refogar.
-Junte a carne das carapaças. Tempere com sal, pimenta e piripiri, adicione o Vinho do Porto e deixe apurar e retire do lume.
-Encha as carapaças com o recheio obtido anteriormente. Polvilhe com o
pão ralado, disponha nozes de manteiga e leve ao forno a 180º C, para
tostar.
-Coloque as santolas numa travessa, disponha as patas em redor e sirva.
Sugestão: A santola pode ser substituída por sapateira.

Sapateira recheada
Ingredientes
•1 Sapateira
•1 cebolinha picada
•2 colheres de sopa cheias de maionese
•1 ou 2 colheres de sopa de cerveja branca
•1 colher de chá de mostarda
•2 colheres de chá de picles picadinhos (facultativo)
•1 ovo cozido picado (facultativo)

Confecção
C-oze-se a sapateira, abre-se, e separam-se as patas.
-Da carapaça retire um saquinho de areia preto que está junto à boca, de
seguida, retire para uma tigela tudo o que houver comestível dentro da
carapaça.
-Batem-se as partes moles, que ficam na casca, com a carne que se tira
das patas e os restantes ingredientes.
-Ponha o recheio na casca, e ponha esta num prato sobre folhas de
alface e à volta decore com a restante sapateira.
-Sirva acompanhada com fatias de pão torrado.

Sapateira recheada com Vinho do Porto
Ingredientes
•2 Sapateiras
•Miolo de Camarão q.b.
•2 ovos cozidos
•1 colher de sopa de margarina
•1 colher de sobremesa de maionese
•2 dl de leite
•Sumo de meio limão ou 1 limão
•Noz moscada q.b.
•Vinho do Porto q.b.
•Sal e pimenta q.b.
•Azeitonas pretas a gosto

Confecção
-Retire as duas sapateiras do congelador e coloque-as na outra divisória
do seu frigorífico.
-Retire depois as pinças, abra a carapaça e retire todo o miolo da mesma.
Escalde o miolo de camarão, junte azeitonas picadas ou cortadas aos
pedacinhos ao recheio da sapateira.
-Adicione vinho do Porto, um pouco de pimenta e misture tudo. Entretanto, derreta a margarina, polvilhe com um pouco de farinha e regue
com 2 dl de leite. Tempere com sal, pimenta, noz-moscada, mostarda e
sumo de limão (não muito!).
-Deixe o molho engrossar, mexendo-o bem ao lume junte o molho ao
preparado do recheio e coloque na carapaça (antes não se esqueça de a
lavar). Enfeite com ovos cozidos cortados aos pedacinhos, polvilhe com
um pouco de margarina e leve a gratinar ao forno bem quente.
-Depois de pronto não se esqueça de colocar as pinças na travessa com
a carapaça.
-Coloque um raminho de salsa e torradinhas com manteiga de alho.

Locais de venda
Lourinhã - Sede
Rua Dr. Afonso Moura Guedes nº 24
2530-888 Lourinhã
(Junto ao Pingo Doce)
TEL:(+351)261 411 111
geral@conchamar.pt

Portimão
Zona Industrial do pateiro, lote 20,
Parchal
TLF:(+351) 282 094 216
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