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Brandada de Bacalhau com Tomate
Para 4 Pessoas
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

0,5 kg de batatas
Sal e pimenta q.b.
0,5 kg de bacalhau
l tomate maduro
2 gemas
2,5 dl de natas
Manteiga para untar
10 g de queijo ralado

Leve a cozer as batatas em água temperada com sal, depois escorra-as e reduza-as a
puré. Coza igualmente o bacalhau, limpe-o de peles e espinhas e desfaça-o como para
pastéis de bacalhau.
Misture o puré de batata com o bacalhau e o tomate previamente escaldado, limpo e
picadinho. Junte as gemas e as natas e bata tudo muito bem. Rectifique de sal e
tempere com pimenta.
Deite o preparado numa telha ou tabuleiro, previamente untados com manteiga, e
polvilhe com o queijo ralado.
Leve a forno médio (160º), cerca de 30 minutos, até alourar bem. Sirva de imediato.
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Bacalhau em Prata com Presunto
Para 1 Pessoa
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

posta de bacalhau do lombo
0,5 dl bem medido de azeite
l cravinho
dentes de alho
1 cebola
l folha de ]ouro
1 raminho de salsa
1 fatia de presunto
1 folha de papel de alumínio

Corte a folha de papel alumínio à medida da posta de bacalhau e coloque-a sobre um
tabuleiro; dê-lhe forma côncava, deite-lhe dentro um pouco do azeite e coloque depois o
bacalhau enxuto, o cravinho e um dente de alho; regue com mais um pouco de azeite.
Embrulhe o bacalhau com cuidado para que as espinhas não furem o papel e leve a forno
a 200º, cerca de 15 minutos. Entretanto, descasque a cebola e corte-a às rodelas; leve-as
a fritar no restante azeite quente com o outro dente de alho, picado, a folha de louro e o
raminho de salsa. Frite igualmente a fatia de presunto. Retire o bacalhau do forno e, com
cuidado, desembrulhe-o. Coloque-o num prato de serviço. Por cima, disponha a cebola
frita e, ao lado, o presunto.
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Souflé de Bacalhau
Para 4 Pessoas
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

400 g de bacalhau demolhado
l dl de azeite
2 dentes de alho, picados finamente
6 pãezinhos (carcaças)
6 ovos
Sal e pimenta q.b.
Pão ralado qb.

Demolhe o pão em água e depois escorra-o e esprema-o bem. Num tacho, leve ao lume
o azeite, junte-lhe os dentes de alho, picadinhos e mexa até alourarem um pouco; misture
o pão espremido e as gemas, mexa e deixe aquecer muito bem; rectifique de sal e
tempere com pimenta.
Entretanto, leve a cozer o bacalhau, como habitualmente, e escolha-o de peles e
espinhas; esmague-o dentro de um pano, como para pastéis de bacalhau e misture-o
muito bem no preparado anterior.
Com cuidado, misture depois as claras previamente batidas, com uma pitada de sal, em
castelo firme. Unte com manteiga um recipiente que possa ir ao forno, deite nele o
preparado e alise. Polvilhe com pão ralado e leve a forno médio (l60º), cerca de 40
minutos. Quando pronto, retire e sirva de imediato com salada a gosto.
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Bacalhau à Moda da Avó
Para 4 Pessoas
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

700 g de bacalhau
2 dentes de alho
2 cebolas
1,5 kg de batatinhas novas
Óleo para fritar
Sal, pimenta e colorau qb.
2 dl de azeite
Salsa picada
Pão ralado qb.
Alho picadinho

Demolhe o bacalhau e leve-o ao lume a cozer; depois escorra-o, limpe-o de peles e
espinhas e lasque-o grosseiramente. Descasque e pique os dentes de alho. Descasque as
cebolas e corte-as às rodelas finas.
Descasque as baratinhas, lave-as e escorra-as; leve-as a fritar em óleo quente, escorra-as
de novo e tempere-as com sal, pimenta e colorau. Num tacho, leve ao lume o azeite,
junte-lhe os dentes de alho, picados, e, pouco depois, as rodelas de cebola; mexa, deixe
refogarem até começarem a querer alourar e retire.
Num recipiente que possa ir ao forno, misture tudo e espalhe sem calcar. Polvilhe com
uma mistura de pão ralado, salsa e alho, picados finamente. Leve ao forno forte até
alourar e sirva de imediato.
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Soufflé de Bacalhau à Sintra
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

2 postas de bacalhau previamente demolhado
l colher (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de farinha
l dl de água da cozedura do bacalhau
l dl de leite
4 ovos
sal e pimenta preta moída na altura
algumas gotas de sumo de limão
noz-moscada ralada na hora
queijo parmesão ralado.

Coza o bacalhau. Escorra-o, retire-lhe peles e espinhas e desfie-o muito bem. Coe a
água da cozedura e reserve um decilitro.
Numa caçarola, derreta a manteiga e polvilhe de farinha. Deixe dourar por um minuto.
Retire do lume e junte, em fio, a água da cozedura do bacalhau, mexendo com uma
colher de pau. Junte o leite. Leve a caçarola, de novo, ao lume e, sem parar de mexer,
deixe espessar.
Fora do lume, junte a este, molho o bacalhau desfiado. Mexa e tempere de sal (pouco),
pimenta, sumo de limão e noz-moscada ralada. Acrescente as gemas, uma a uma,
mexendo entre cada adição.
Bata as claras em castelo firme e incorpore-as, cuidadosamente, no creme anterior.
Distribua este preparado por recipientes individuais de louça refractária, devidamente
untados e enfarinhados. Polvilhe de queijo ralado.
Leve ao forno, a 200º C (5/6 no termóstato) por uns vinte minutos. Sirva logo.
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Bacalhau à Minhota
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

4 postas altas de bacalhau (já demolhado)
colorau e pimenta
óleo
6 batatas
4 cebolas
8 dentes de alho
1,5 dl de azeite
azeitonas

Com um pano, enxugue muito bem as postas de bacalhau. Polvilhe-as com colorau e friteas em óleo, previamente aquecido, sobre lume moderado.
Volte-as com uma
escumadeira e deixe alourar, de ambos os lados. Escorra sobre papel absorvente.
No mesmo óleo frite as batatas, descascados e cortadas em rodelas grossas. Escorra
também sobre papel absorvente. Descasque as cebolas e os dentes de alho, corte-as em
rodelas finas e leve ao lume com o azeite. Deixe cozer a cebola, até estar macia.
Coloque as postas de bacalhau e as batatas numa travessa de serviço e cubra com a
cebolada. Enfeite com azeitonas e acompanhe com o esparregado, ou grelos salteados.
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