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O bacalhau
vai à mesa
Pensando em facilitar as possibilidades para agregar a família no
domingo de Páscoa,chef propõe uma receita rápida e saborosa

A Páscoa, certamente, é uma das datas mais
aguardadas e celebradas pela comunidade cristã.
Simbolizada pela ressurreição de Jesus Cristo de-
pois de sua crucificação, o domingo de Páscoa no
cristianismo é precedido pela Quaresma, um perí-
odo de quarenta dias de jejum, orações e penitên-
cias. É comemorado no primeiro domingo depois
da lua cheia após o início do equinócio vernal, que
acontece no dia 21 de março. No entanto, a pala-
vra Páscoa – que deriva do termo hebraico Pessa-
ch, que significa “passagem” - é uma referência ao
episódio da libertação do povo hebreu do cativeiro
egípcio, aproximadamente em 1280 a.C, que pos-

sui outra data e forma de celebração.
Neste período, em países que seguem o cristia-

nismo, é comum a tradição de comer peixe du-
rante a Semana Santa, sobretudo na sexta-feira
Santa, também chamada de Paixão de Cristo. No
domingo de Páscoa, muitas famílias preferem dar
continuidade à tradição e dentre as opções prefe-
ridas no cardápio está o bacalhau, que reina qua-
se que absoluto nas mesas brasileiras e, no país,
existem diversas receitas famosas, principalmen-
te as inspiradas na culinária portuguesa. Vale
lembrar que, ao contrário do que muita gente
pensa, bacalhau não é um peixe, mas um proces-

Bacalhau nunca chega: receita fácil de preparar e servir
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ARCO-ÍRIS
Antes de tudo, localizava-se a mina

d’água.
A partir daí, a vazão era medida para

ver se suportaria uma roda d’água que
sustentaria pessoas, plantas e animais.

Aprovada a vertente, uma represa era
moldada na grota e instalados os
equipamentos já era possível domar a
propriedade.

Muita água, quanta fartura...
A colonização feita pela Companhia

de Terras Norte do Paraná dividiu nossa
região em pequenos lotes de 5 a 10
alqueires. Isto só foi possível porque
brotava água por todos os lados.

No terreno levemente acidentado as
“minas” apareciam formando

pequenas grotas, estas formavam
corguinhos e dali para riachos e rios.

As lavouras de café e algodão
precisavam de muita mão de obra,
várias casas nas colônias abrigavam
todos os filhos que Deus providenciava;
quanta criança, quantas meninas,
quantos moleques.

As peneiras usadas para abanar o
café eram quase maiores que nós,
descíamos para o corgo rolando-as
pela trilha. Chapéu de palha, embornal
de pano e bermuda costurada em casa
compunham o equipamento.

A água corria limpa sobre o fundo de
pedra o que facilitava demais os passos
pelo leito liso. Agora era só peneirar.

Agachado com a peneira colada no
ventre e as mãos firmes nas laterais,
raspava o fundo levando até a margem
e dando alguns passos ia subindo a
peneira rapidamente contra a corrente.

Fervilhantes, saltando num frenesi
os lambaris surgiam. Suas escamas ao
refletir o sol mostravam o colorido de

um “arco-íris”. Com cuidado
enchíamos o embornal.

Caprichosamente limpos, eram
temperados com limão rosa e
enfarinhados, fritos até adquirir
crocância faziam por vezes a “mistura”
nas refeições simples e deliciosas dos
bons tempos de muita fartura na roça.

Veja mais usando o aplicativo capaz
de ler QR Code posicionando o código
abaixo

https://goo.gl/4NWZJH

OU ACESSE O LINK:OU ACESSE O LINK:

FRITADA DE LAMBARI
(Tempo de preparo: 40 min | Serve 8 pessoas)

INGREDIENTES

2 kg de lambaris limpos
Suco de dois limões
1 colher de chá de colorau
Farinha de trigo
Óleo para fritar
Sal e pimenta

MODO DE PREPARO

Tempere os lambaris com sal,
pimenta, colorau e o limão. Deixe
marinar por 15 minutos. Passe em
farinha abundante mexendo bem.
Aguarde uns 10 minutos e mexa
novamente, peneire retirando o
excesso de farinha.
Aqueça bem o óleo e frite aos
punhados, retire com escumadeira e
leve direto à travessa de servir
forrada com papel. Coma quente e
crocante.
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Lambaris fritos:
sabor e crocância

um “arco-íris” Com cuidado
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RECEITA
BACALHAU
NUNCA CHEGA

(rendimento 4 pessoas)

INGREDIENTES:
300g de bacalhau desfiado
200g de batata palha
1 cebola
5 ovos batidos
2 colheres de sopa de azeite
Salsinha picada a gosto

MODO DE FAZER:
Deixe o bacalhau de molho,
por 24 horas, para retirar o
sal. Outra opção é comprar o
peixe já dessalgado. Em uma
panela refogue o azeite e a
cebola. Na sequência,
acrescente o bacalhau
desfiado e misture todos os
ingredientes. Deixe no fogo
por mais alguns minutos
acrescente os ovos e envolva.
Coloque a batata palha e
continue mexendo e, antes de
levar à mesa, salpique
salsinha.

Fonte: Site Pitadas e Palpites
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so resultante de salga e cura pelo qual passam al-
guns tipos específicos.

FÁCIL
Muitos pratos com bacalhau requerem uma ha-

bilidade maior de preparo, e, pensando em am-
pliar as possibilidades para agregar a família, a
chef Paula Weber, do site e programa Pitadas e Pal-
pites (www.pitadasepalpites.com.br), propõe uma
receita de nome irreverente e rápida de fazer: “Ba-
calhau Nunca Chega”, que promete competir no
mesmo nível com os clássicos “ao forno” “à portu-
guesa”. “A receita é extremamente simples de ser
executada, perfeita para ser preparada em família,
incluindo as crianças. Foi criada e inspirada para
as pessoas que não dispõem de tanto tempo, mas
querem comer um prato saboroso”, explica.

Segundo a chef, é um prato para ser feito e ser-
vido em seguida, sem grandes complicações. “A
sugestão é que se faça, inclusive, numa panela
bonita para ser levada à mesa. A ideia, além da
realização em família, é resgatar esse sentimento
de aconchego, sem perder o toque de elegância.”
Para aqueles que voltam a comer carne vermelha
logo após a sexta-feira Santa, ela sugere que se-
jam acrescentados crispies de presunto parma.
“Basta colocar o presunto envolto no papel toa-
lha por três minutos no micro-ondas para ficar
crocante. Mas essa é uma opção que pode ou não
ser incluída”.
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