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Bacalhau à Zé do
Pipo

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

2 postas de bacalhau bem altas (já demolhadas) 
2,5 dl de leite 
1 kg de batatas 
sal 
1 cebola 
2 dentes de alho 
1,5 dl de azeite 
200 g de maionese 
50 g de margarina Vaqueiro 
pickles 
azeitonas pretas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Escalfe o bacalhau com o leite a ferver durante 5 minutos. Escorra o
bacalhau, coe o leite onde o escalfou e reserve. Tire as espinhas e as
peles ao bacalhau e faça‐o em lascas grossas. 
Entretanto, descasque as batatas e ponha‐as a cozer em água temperada
com sal. Quando estiverem cozidas escorra e passe-as pelo passe-vite.
Junte a margarina Vaqueiro e o leite onde escalfou o bacalhau, batendo
bem com uma colher de pau até obter um puré liso. 
Descasque e corte em rodelas a cebola e os alhos e leve ao lume com o
azeite até a cebola ficar mole. Adicione as lascas de bacalhau e deixe
cozinhar durante cerca de 10 minutos. Disponha o bacalhau no centro de
uma assadeira rodeado pelo puré de batata. 
Por cima do bacalhau espalhe a maionese e leve ao forno a gratinar.
Sirva decorado com pickles e azeitonas pretas. 

Sugestão

Para preparar o puré de batata pode recorrer à utilização de flocos de
batata ou puré congelada, basta para isso seguir as instruções das
embalagens.
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Bacalhau com
Brócolos

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

400 g de brócolos 
sal 
4 postas de bacalhau 
5 dl de leite 
8 batatas médias 
4 ovos 
1 cebola grande 
3 dentes de alho 
1,5 dl de azeite 
50 g de margarina Vaqueiro 
2 colheres de sopa de farinha 
pimenta 
noz moscada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Separe os brócolos em raminhos, lave‐os bem e coza em água
temperada com sal durante 10 minutos. Escorra e reserve. 
Coza as postas de bacalhau no leite durante 10 minutos. Em seguida
escorra o bacalhau, tire‐lhe a pele e espinhas e faça‐o em lascas grossas. 
Noutro tacho, ponha a cozer as batatas descascadas e os ovos, em água
temperada com sal. 
Descasque a cebola e os dentes de alho e corte-os em rodelas. Leve ao
lume com o azeite até a cebola estar mole. Junte então as lascas de
bacalhau e deixe refogar durante 5 minutos. 
Num tachinho derreta a margarina Vaqueiro, polvilhe com a farinha,
mexa até absorver a gordura e regue com o leite onde cozeu o bacalhau.
Mexa com uma vara de arames e deixe engrossar. Tempere com sal,
pimenta e noz moscada. 
Num tabuleiro de forno, previamente untado com margarina Vaqueiro,
disponha em camadas as batatas cozidas, cortadas em rodelas, os
raminhos de brócolos, o bacalhau e os ovos cozidos, depois de
descascados e cortados em rodelas. Regue com o molho preparado e leve
a gratinar em forno quente.

Sugestão

Polvilhe a superfície com queijo parmesão ralado ou pão ralado.
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Bacalhau à
Minhota

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

4 lombos de bacalhau demolhado 
750 g de batatas 
sal 
1,5 dl de azeite 
1 colher de sopa de banha 
1 colher de sopa de margarina Vaqueiro 
2 cebolas 
1 folha de louro 
pimenta 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Escalde as postas de bacalhau durante cerca de 8 minutos em água a
ferver, escorra e em seguida abafe-as. 
Descasque as batatas e coza‐as em água temperada com sal. Escorra e
corte em rodelas grossas. Leve ao lume o azeite, a banha e a margarina
Vaqueiro. Junte as cebolas, descascadas e cortadas em rodelas finas e a
folha de louro. Tempere com sal e pimenta e deixe a cebola alourar.
Enquanto isso, limpe o bacalhau de peles e espinhas e faça‐o em lascas
grossas. Disponha metade da cebolada sobre uma assadeira, coloque por
cima as batatas cortadas em rodelas e as lascas de bacalhau. Cubra tudo
com a restante cebolada e leve ao forno a alourar e a acabar de cozinhar
o bacalhau. 
Acompanhe com grelos ou brócolos salteados e fatias de broa. 
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Bacalhau à Nossa
Moda

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

2 postas de bacalhau demolhado (500 g) 
4 carcaças 
1,5 dl de leite 
1 cebola grande 
1 dl de azeite (mal medido) 
30 g de margarina Vaqueiro 
5 ovos 
pimenta 
noz moscada40 g de queijo parmesão ralado

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Retire as peles e espinhas às postas de bacalhau e pique-o na picadora
eléctrica. 
Com as mãos, corte as carcaças em bocados e deixe-as a demolhar numa
tigela com o leite morno. Descasque e pique a cebola e leve a refogar
sobre lume brando com o azeite. Assim que a cebola começar a alourar,
adicione o bacalhau desfiado e deixe refogar bem. Adicione o pão,
previamente espremido com as mãos, a margarina Vaqueiro e as gemas
e mexa muito bem com uma colher de pau.. Tempere com pimenta e
noz moscada. 
Por fim, bata as claras em castelo bem firme e, fora do lume, incorpore-
as a pouco e pouco no preparado de bacalhau. Deite num tabuleiro de
forno, polvilhe com o queijo ralado e leve ao forno quente até estar
dourado. 
Sirva com feijão verde ou brócolos, cozidos.
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Bacalhau Frito
com Cebolada

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

4 postas altas de bacalhau 
farinha 
1 ovo 
2,5 dl de azeite 3 cebolas 
3 dentes de alho 
8 batatas médias 
óleo Vaqueiro 
sal 
pimenta 
3 colheres de sopa de vinagre 
azeitonas pretas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Tire a pele ao bacalhau e corte as postas em lombos, retirando as
espinhas com cuidado para não as desmanchar. 
Passe os lombos por farinha, sacudindo bem o excesso e depois pelo ovo
batido. Frite os lombos de bacalhau numa frigideira com o azeite
quente, deixando alourar de ambos os lados. Retire o bacalhau para a
travessa de serviço e mantenha quente. 
No mesmo azeite introduza as cebolas e os alhos previamente
descascados e cortados em rodelas e deixe cozinhar sobre lume brando
até a cebola estar macia e translúcida. 
Entretanto, descasque as batatas, corte-as em rodelas grossas e frite-as
no óleo Vaqueiro quente. Escorra sobre papel absorvente. 
Tempere a cebolada com sal e pimenta e junte o vinagre. Mexa e deite
sobre o bacalhau. Enfeite com as azeitonas e sirva com as batatas fritas
e brócolos ou grelos cozidos.
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Bacalhau com
Amêndoas

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

6 batatas 
óleo Vaqueiro 
3 postas altas de bacalhau demolhado 
6 dentes de alho 
3 cebolas 
2 dl de azeite 
2 fatias de broa (200 g) 
100 g de amêndoas raladas grosseiramente

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Descasque as batatas, corte‐as em rodelas, não muito finas, e lave‐as
muito bem. Enxugue-as num pano e frite em óleo Vaqueiro quente.
Escorra sobre papel absorvente. 
Coza o bacalhau em água a ferver durante 10 minutos. Escorra, retire‐
lhes a pele e espinhas e faça o bacalhau em lascas grossas. 
Descasque os alhos e as cebolas e corte em rodelas finas. Leve a lume
brando com o azeite até a cebola começar a ficar dourada. Junte o
bacalhau em lascas e mexa para envolver bem na cebolada. 
Num tabuleiro disponha as rodelas de batata e, por cima, espalhe a
cebolada com o bacalhau. Retire a côdea à broa e esfarele-a muito bem.
Deite sobre o bacalhau e leve a forno quente (225ºC). Entretanto aloure
ligeiramente a amêndoa ralada numa frigideira sobre o lume. 
Sirva o bacalhau polvilhado com a amêndoa e acompanhe com salada de
alface e chicória.
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Empadão de
Bacalhau

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

3 postas de bacalhau 
800 g de batatas 
sal 
100 g de margarina Vaqueiro 
5 dl de leite 
1 cebola 
pimenta 
noz moscada 
1 ovo 
1 colher de sopa (bem cheia) de farinha 
pão ralado

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Coza o bacalhau e as batatas descascadas em água temperada com sal.
Escorra as batatas e o bacalhau. Passe as primeiras pelo passe-vite e
junte metade da margarina Vaqueiro e 2 dlde leite. Bata com uma
colher de pau e leve ao lume mexendo, até obter um puré liso e macio.
Tire a pele e as espinhas ao bacalhau e desfie-o finamente (se preferir
pode picá‐lo na picadora). 
Adicione o bacalhau desfiado e a cebola bem picadinha ao puré de
batata e misture muito bem. Tempere com pimenta. 
Derreta a restante margarina Vaqueiro num tachinho , junte a farinha,
misture e regue com o restante leite. Tempere com sal, pimenta e noz
moscada e deixe engrossar sobre lume brando, mexendo. 
Bata a clara em castelo firme e adicione ao puré de batata e bacalhau,
envolvendo cuidadosamente. Junte a gema ao molho branco, já fora do
lume e mexa rapidamente para dissolver sem talhar. 
Disponha o preparado de batata e bacalhau sobre um tabuleiro de forno
previamente untado com margarina Vaqueiro, deixando uma cavidade ao
centro para o molho. Deite aí o molho e polvilhe tudo com pão ralado.
Leve ao forno para gratinar. 
Sirva acompanhado com feijão verde, brócolos cozidos ou então salada
de alface.
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Bacalhau à Conde
da Guarda

Ingredientes para 4 pessoas

400 g de bacalhau 
600 g de batatas 
200 g de cebolas 
3 dentes de alho 
100 g de margarina Vaqueiro 
2,5 dl de natas 
sal 
pimenta 
2 colheres de sopa de queijo ralado

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Coza em água o bacalhau já demolhado. Retire‐lhe a pele e espinhas e
faça‐o em lascas. 
Coza as batatas em água temperada com sal, escorra e reduza a puré. 
Pique finamente as cebolas e os dentes de alho e leve ao lume num
tachinho com a margarina Vaqueiro. Deixe cozer sem ganhar cor. Junte
o bacalhau e deixe cozer um pouco. Reduza a puré numa máquina de
cozinha ou num almofariz. Junte o puré de batata e bata tudo com uma
colher de pau. 
Adicione as natas e tempere com sal e pimenta. Deite o preparado num
tabuleiro untado com margarina Vaqueiro e polvilhe com o queijo
ralado. Leve a gratinar em forno bem quente (225º C) até alourar a
superfície.
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Bacalhau com
Presunto

Ingredientes para 4 pessoas

4 postas do lombo de bacalhau demolhado 
8 fatias finas de presunto 
4 dentes de alho 
4 cebolas 
1 fatia de broa de milho 
500 g de batatinhas 
sal 
pimenta 
125 g de Vaqueiro Gourmet
1 dl de vinho branco 
1 cálice de vinho do Porto 
salsa picada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Abra os lombos de bacalhau no sentido longitudinal e introduza as fatias
de presunto. Prenda com um palito, se for necessário. 

Unte um tabuleiro que possa ir ao forno e à mesa com Vaqueiro
Gourmet, polvilhe com os alhos picados e disponha os lombos
de bacalhau recheado. Tempere com pimenta moída na altura e cubra os
lombos com as cebolas,  descascadas e cortadas em rodelas. polvilhe
com a broa esfarelada. 

À volta do bacalhau, disponha as batatinhas, previamente descascadas e
temperadas com um pouco de sal e pimenta. 

Salpique tudo com a Vaqueiro Gourmet  cortadada em pedaços
pequenos. 

Introduza o tabuleiro no forno e, a meio da assadura, refresque com o
vinho branco, o Porto e um pouco de água.
 
Antes de servir, polvilhe com salsa picada. Acompanhe com salada de
alface.
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Bacalhau à
Lagareiro

Ingredientes para 4 pessoas

400 g de bacalhau 
500 g de batatas 
4 dl de azeite 
4 dentes de alho 
pimenta 
sal grosso

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Demolhe, escorra e enxugue o bacalhau impecavelmente. Coloque-o
sobre um lume de brasas e grelhe-o. Ao lado, coloque num tacho o azeite
e os dentes de alho picados. Tempere com pimenta e deixe levantar
fervura. 
À medida que o bacalhau for assando, faça‐o em lascas e introduza‐o no
tacho. Agite o tacho de vez em quando. 
Acompanhe com batatas assadas a murro. 
Lave as batatas e passe-as por sal grosso. Introduza-as no forno. Assim
que a polpa das batatas ceder sob a pressão, dê‐lhes um murro para as
esborrachar. 
Introduza novamente as batatas no forno para acabarem de cozer. 
Acompanhe o bacalhau com as batatas.
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Lulas à Oriental

Ingredientes para 4 pessoas

100 g de algas 
1 kg de lulas pequenas 
1 colher de sopa de farinha de milho 
1 alho francês pequeno 
2 colheres de sopa de margarina Vaqueiro 
1 raminho de coentros 
0,5 dl de caldo de carne 
2 colheres de sopa de vinho de arroz 
1 colher de sopa de vinagre de arroz 
1 colher de sopa de molho de soja 
sal 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha as algas de molho em água quente. 
Abra os sacos das lulas ao meio e retire-lhes todas as peles. Corte em
rectângulos com cerca de 5x2 cm e, com uma faca muito afiada ou com
uma lâmina, retalhe a parte interior de maneira a formar pequenos
losangos. Coloque as lulas numa tigela e misture-as com a farinha de
milho. Corte o alho francês em tirinhas e lave muito bem. 
Escalde as lulas em água a ferver, durante cerca de 1 minuto e escorra
em seguida muito bem. 
Leve ao lume uma frigideira larga com a margarina Vaqueiro, junte o
alho francês e as folhinhas de coentros, previamente lavadas e enxutas.
Introduza as lulas e as algas escorridas 
e deixe saltear cerca de 4 minutos. Regue com o caldo de carne e com o
vinho e o vinagre de arroz. Tempere com o molho de soja e deixe
ferver durante cerca de 2 minutos, agitando a frigideira. Rectifique o sal
e sirva de imediato. 
Acompanhe com massa chinesa cozida e salteada em óleo Vaqueiro.

12  



Choquinhos à
Espanhola

Ingredientes para 4 pessoas

1 kg de choquinhos 
3 colheres de sopa de azeite 
2 colheres de sopa de margarina Vaqueiro 
6 dentes de alho 
sal 
pimenta 
1 cebola 
1 colher de chá de colorau 
2 colheres de sopa de vinagre 
1 colher de sopa de salsa picada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Lave muito bem os choquinhos e enxugue com papel absorvente. Leve
ao lume uma frigideira larga com o azeite, a margarinaVaqueiro e os
alhos picados. Junte os choquinhos, tempere com sal e pimenta, tape a
frigideira e deixe cozinhar durante cerca de 15 minutos. Retire do lume,
coloque os chocos noutro recipiente e retire-lhes cuidadosamente as
cartilagens. 
Pique a cebola, junte‐a à gordura onde fritou os chocos, tempere com o
colorau e leve de novo ao lume até a cebola estar macia. Regue com o
vinagre, introduza de novo os chocos e polvilhe com salsa picada. 
Acompanhe com batatas cozidas com a pele e salada de tomate.
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Strogonoff à
Marujinho

Ingredientes para 4 pessoas

750 g de lulas limpas congeladas 
1 cebola grande 
4 dentes de alho 
50 g de margarina Vaqueiro 
1 folha de louro 
1 ramo de coentros 
300 g de mexilhões congelados 
300 g de miolo de camarão congelado 
3 colheres de sopa de polpa de tomate 
1 colher de chá de maisena 
1,5 dl de vinho branco 
1 lata pequena de cogumelos inteiros 
sal 
pimenta de Caiena 
3 colheres de sopa de natas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte as lulas, ainda congeladas, em rodelas finas. Pique a cebola e os
alhos e leve a alourar com a margarina Vaqueiro. Junte as lulas e deixe
suar um pouco. Adicione o louro, os coentros, os mexilhões e o
camarão. Tape e deixe estufar durante 10 minutos. Dissolva a polpa de
tomate e a maisena no vinho branco e junte aos mariscos. Adicione os
cogumelos escorridos e tempere com sal e pimenta de Caiena. Tape e
deixe apurar, mexendo de vez em quando. Quando as lulas estiverem
macias, retire do lume e adicione as natas, ligeiramente batidas. 
Sirva com puré de batata e salada de alface.
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Lulas à Saloia

Ingredientes para 4 pessoas

600 g de lulas congeladas limpas 
2 cebolas 
4 dentes de alho 
50 g de margarina Vaqueiro 
2 cenouras 
500 g de ervilhas congeladas 
sal 
pimenta 
coentros ou hortelã

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha as lulas a descongelar. 
Pique as cebolas e os alhos, junte a margarina Vaqueiro e leve a cozer
num tacho tapado sobre lume brando. Adicione as cenouras cortadas em
rodelas e deixe suar durante cerca de 5 minutos. Junte as ervilhas
congeladas. Tape e deixe cozer mais 10 minutos. Passe as lulas por água,
escorra-as bem e introduza-as no tacho. Tempere com sal e pimenta,
tape o tacho e deixe cozer sobre lume brando durante 30 minutos.
Polvilhe com coentros picados ou junte 2 a 3 folhinhas de hortelã e
acompanhe com batatas fritas.
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Lulas Exóticas
Recheadas

Ingredientes para 4 pessoas

800 g de lulas pequenas limpas
4 salsichas frescas 
60 g de Vaqueiro 
1 cebola 
sal 
pimenta 
200 g de tâmaras 
1 dl de cerveja 
2 colheres de sopa de polpa de tomate

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Passe as lulas por água e escorra muito bem. Corte os tentáculos em
bocadinhos. Retire a pele às salsichas e misture a carne com os
tentáculos das lulas, já picados.
 
Leve ao lume metade da Vaqueiro com a cebola, descascada e picada,
e deixe alourar. Junte a carne das salsichas e deixe cozinhar, mexendo
com frequência, durante cerca de 10 minutos. Tempere com sal e
pimenta. 

Entretanto, retire os caroços às tâmaras. 

Coe a mistura de lulas e salsichas e reserve o líquido que se formou. 

Introduza 1 a 2 tâmaras em cada lula (consoante o seu tamanho) e um
pouco da mistura de lulas e salsichas. Feche a abertura das lulas com um
palito. 

Leve a restante Vaqueiro ao lume com as lulas recheadas, regue com a
cerveja e junte a polpa de tomate e o caldo reservado.

Deixe cozer sobre lume brando cerca de 20 minutos, tempere com sal e
pimenta e deixe cozer mais 15 minutos. 

Acompanhe com puré de batata e feijão verde cozido.

Sugestão

As lulas encolhem um pouco durante a cozedura, por isso não as encha
demasiado com o recheio.
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Polvo Assado

Ingredientes para 4 pessoas

1 kg de polvo congelado 
600 g de batatinhas 
sal 
6 dentes de alho 
1 cebola grande 
2 colheres de sopa de salsa picada 
1,5 dl de azeite 
0,5 dl de vinagre de vinho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Deixe o polvo a descongelar. 
Entretanto, lave muito bem as batatinhas e coza‐as em água temperada
com sal. Quando o polvo estiver descongelado, coloque-o sobre uma
grelha e introduza-o no forno, com o grelhador ligado e a porta aberta,
tendo o cuidado de colocar um tabuleiro por baixo. 
Deixe assar durante cerca de 30 minutos, virando o polvo de vez em
quando. A meio do tempo tempere com sal. 
Escorra as batatas e coloque-as num tabuleiro de barro. Junte o polvo
cortado em bocados e leve de novo ao forno para secar um pouco as
batatas. 
Pique os alhos e a cebola, junte a salsa picada, o azeite e o vinagre de
vinho e deite sobre o polvo e as batatas.

Sugestão

Para esta receita deverá utilizar polvos pequenos, pelo facto de serem
mais tenros.
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Lulinhas Fritas
com Cerveja

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

1 kg de lulas limpas 
300 g de farinha 
1 colher de chá de pimenta de caiena 
2 dl de cerveja 
óleo Vaqueiro 
sal fino

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Corte as lulas em rodelas, mantendo os tentáculos inteiros e deixe a
escorrer sobre papel absorvente.

Numa tigela, misture metade da farinha com a pimenta de caiena.

Noutra tigela, misture a restante farinha com a cerveja e misture, sem
bater demasiado, com uma vara de arames até obter um polme liso. 

Passe as argolas de lulas pela mistura de farinha e pimenta de caiena.

Coloque as rodelas de lula sobre uma peneira ou passador de rede e
sacuda, de forma a retirar o excesso de farinha.

Passe-as de seguida pelo polme de cerveja e frite, a pouco e pouco em
óleo Vaqueiro quente.

Escorra sobre papel absorvente e polvilhe com sal fino.

Sugestão

Enquanto vai fritando as lulinhas, mantenha quentes as que já estão fritas,
conservando-as num tabuleiro dentro do forno aquecido.
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Lulas à Sevilhana

Ingredientes para 4 pessoas

750 g de lulas em argolas 
1 limão 
100 g de farinha 
sal 
20 g de margarina Vaqueiro 
1,5 dl de água 
1 clara de ovo 
óleo Vaqueiro

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Introduza as argolas de lulas num recipiente com água a ferver e coza‐os
durante 5 minutos. Deixe escorrer bem. Coloque as lulas numa tigela,
regue-as com o sumo do limão e deixe-as ficar a marinar durante 2 horas.
Peneire a farinha com uma pitada de sal para uma tigela. Faça uma cova
no meio e deite aí a margarina Vaqueiro derretida, misturada com a
água morna. Mexa sem bater e deixe descansar este polme durante 1
hora e meia, pelo menos. Na altura de o utilizar, bata a clara em castelo
e junte-a ao preparado. Deixe descansar mais 5 minutos. 
Aqueça o óleo Vaqueiro a 170º C. Passe as lulas por farinha, sacudindo
bem o excesso e envolva-as no polme. Introduza-as imediatamente no
óleo aquecido e deixe fritar até estarem douradinhas. Sirva as lulas com
gomos de limão e acompanhe com arroz de tomate ou de pimentos e
uma salada.

Sugestão

Não frite mais do que 6 argolas de lulas de cada vez para que não se
peguem umas às outras.
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Lulas à Americana

Ingredientes para 4 pessoas

50 g de margarina Vaqueiro 
750 g de lulas em argolas 
1 cebola grande 
1 colher de sopa de farinha 
1 kg de tomate 
2 dentes de alho 
1,5 dl de vinho branco 
sal 
pimenta 
piripiri 
3 colheres de sopa de natas 
1 colher de sopa de uísque 
salsa picada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Leve a derreter a margarina Vaqueiro num tacho. Introduza as lulas e
deixe saltear, mexendo. Junte a cebola,descascadae picada finamente e
deixe cozer. Polvilhe com a farinha, mexa para envolver e adicione o
tomate, sem pele nem sementes e reduzido a puré. Adicione ainda os
dentes de alho esmagados e o vinhobranco. Tempere com sal, pimenta
e piripiri, tape o recipiente e deixe ferver suavemente até as lulas
estarem macias. 
Na altura de servir, junte as natas, previamente misturadas com o
uísque. Deixe aquecer e retire do lume quando começar a levantar
fervura. 
Sirva polvilhado com a salsa picada e acompanhe com arroz branco.

Sugestão

Se usar lulas inteiras, sem estarem limpas, deverá adquirir 1 kg de lulas.
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Mexilhões à
Portuguesa

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

2,5 kg de mexilhões 
3 cebolas 
6 dentes de alho 
2 colheres de sopa de margarina Vaqueiro 
2 colheres de sopa de azeite 
1 kg de tomate maduro 
1 folha de louro 
1 dl de vinho branco 
1 malagueta de piripiri 
1 molho de coentros 
sal

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Raspe muito bem os mexilhões e retire-lhes as barbas. 
Corte as cebolas e os alhos em rodelas finas e, num recipiente largo,
leve a cozer com a margarina Vaqueiro e o azeite. Junte o tomate,
pelado e sem grainhas, cortado em bocadinhos, o louro, o vinho
branco, o piripiri e os coentros. Tape e deixe cozer até o tomate estar
macio. Introduza os mexilhões e mexa até estarem todos abertos. Tape,
tempere com sal e deixe apurar durante cerca de 10 minutos, agitando o
tacho, de vez em quando. 
Sirva polvilhado com coentros picados.

Sugestão

Na falta de mexilhões frescos, use mexilhões em meia concha
congelados.
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Cadelinhas

Ingredientes para 4 pessoas

1 kg de cadelinhas pretas 
60 g de Vaqueiro 
1 cebola 
4 dentes de alho 
2 colheres de sopa de vinho branco 
sal 
pimenta 
1 limão 
2 colheres de sopa de salsa picada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha as cadelinhas de molho em água fria com sal e vá mudando as
águas até as cadelinhas largarem toda a areia. 

Leve a Vaqueiro ao lume com a cebola e os alhos descascados e
cortados em rodelas. Deixe cozer sobre lume brando até a cebola estar
translúcida.
 
Borrife com o vinho branco e introduza as cadelinhas, lavadas e
escorridas. Tempere com sal e pimenta, tape o recipiente e agite-o
ocasionalmente, até todas as cadelinhas estarem abertas. Regue com o
sumo do limão e polvilhe com a salsa picada.
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Goujons Orly

Ingredientes para 4 pessoas

700 g de filetes de pescada 
sal fino 
sumo de limão 
4 ovos 
150 g de farinha de trigo 
2.5 dl de leite 
2 colheres de sopa de salsa picada 
2 l de óleo Vaqueiro

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte os filetes de pescada em tirinhas e tempere com sal e sumo de
limão. 
Parta os ovos, uma a um, para uma tacinha e vá separando as gemas das
claras para duas tigelas. 
Misture as gemas com a farinha e o leite, mexendo bem com uma vara
até obter uma nassa lisa. 
Bata as claras em castelo bem firme e envolva-as suavemente na massa
anterior. 
Adicione a salsa picada e misture bem, sem bater. 
Deite o óleo Vaqueiro numa fritadeira e leve ao lume a aquecer até
cerca de 170º. 
Passe os filetes de peixe pelo polme preparado e introduza‐os no óleo
quente. Deixe fritar até ficarem douradinhos. Retire‐os com uma
escumadeira e escorra sobre papel absorvente.

Sugestão

Sirva acompanhados com arroz de cenoura e maionese ou ketchup.
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Amêijoas de
Cebolada

Ingredientes para 4 pessoas

2 kg de amêijoas 
sal 
3 cebolas grandes 
4 dentes de alho 
100 g de margarina Vaqueiro 
1 folha de louro 
500 g de tomate maduro 
1,5 dl de vinho branco 
pimenta 
limão

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha as amêijoas de molho em água e sal durante algumas horas para
que larguem a areia. 
Descasque as cebolas e os dentes de alho e corte em rodelas finas. Leve
ao lume num tacho grande com a margarina Vaqueiro e o louro. Deixe
estufar, tapado sobre lume brando até a cebola estar mole. Entretanto,
pele, retire as sementes ao tomate e corte‐o em bocadinhos. Junte à
cebolada e regue com o vinho branco. Deixe cozinhar suavemente até o
tomate estar macio. Escorra as amêijoas, lave‐as em água corrente e
introduza-as no tacho. Deixe abrirem, tempere com pimenta.

Sugestão

Sirva imediatamente com gomosde limão e fatias de pão saloio. Pode
deixar as amêijoas de molho em água temperada com sal, de um dia para
o outro, num recipiente dentro do frigorífico. No fundo do recipiente
coloque uma rede para que a areia que as amêijoas largarem se deposite
no fundo.
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Lulas Picantes

Ingredientes para 4 pessoas

1 kg de lulas congeladas em argolas 
80 g de Vaqueiro com Alho 
1 lata de tomate pelado em cubinhos 
4 pepinos de conserva 
1 colher de sopa de vinagre de vinho 
piripiri 
sal 
1 colher de sopa de coentros picados 
azeitonas pretas descaroçadas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Coloque as argolas de lulas dentro de um coador, passe‐as por água
corrente e escorra bem. 
Leve as argolas de lulas ao lume num tacho com metade da Vaqueiro
com Alho e deixe saltear, mexendo, até começarem a alourar e o líquido
que libertaram estar praticamente evaporado. Entretanto, noutro tacho
leve a restante Vaqueiro com Alho ao lume com o tomate pelado em
cubinhos e os pepinos de conserva, cortados em rodelas. Quando
começar a ferver regue com o vinagre e tempere com um pouco de
piripiri e sal. Deixe ferver suavemente durante cerca de 15 minutos.
Junte as argolas de lulas, mexa e quando retomar fervura, retire do lume
e polvilhe com os coentros picados. 
Sirva com as azeitonas descaroçadas.

Sugestão

Acompanhe com batatas cozidas. 
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Medalhões de
Pescada com
Mexilhões

Ingredientes para 4 pessoas

400 g de medalhões de pescada congelados 
sal 
pimenta 
1 kg de mexilhões 
2 dl de vinho branco 
3 cebolas 
2 cenouras 
1 alho francês 
40 g de margarina Vaqueiro 
2 limões

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Tempere cos medalhões de pescada com sal e pimenta e deixe
descongelar. 
Raspe muito bem as conchas dos mexilhões e retire-lhes todas as barbas.
Lave bem em água corrente e escorra. Coloque‐os num tacho e leve ao
lume com o vinho branco e 1 cebola, descascada e cortada em meias
luas. Tempere com pimenta e leve o tacho a lume até os mexilhões
abrirem. Retire os mexilhões das conchas, e reserve, mantendo‐os
quentes. Coe o caldo que largaram e reserve. 
Descasque as restantes cebolas e corte-as em meias luas. Pele as
cenouras e corte‐as em tirinhas finas. Corte também o alho francês em
tirinhas, lave e enxugue bem. Leve os legumes ao lume com a margarina
Vaqueiro e deixe suar até estarem moles. Regue com o caldo dos
mexilhões. 
Coloque os medalhões de pescada num tabuleiro untado com margarina
Vaqueiro e por cima disponha os legumes estufados. Cubra com os
limões, cortados em rodelas finas e leve a cozinhar em forno moderado
(220°C) durante cerca de 20 minutos. 
Disponha os mexilhões à volta

Sugestão

Sirva acompanhados de batatinhas cozidas e depois salteadas em
Vaqueiro com Cebola.
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Torta com
Recheio de
Bacalhau

Ingredientes para 4 pessoas

Para a massa:
120 g de farinha 
1,2 dl de leite 
3 ovos 
sal 
margarina Vaqueiro

Para o recheio:
2,5 dl de leite 
2 colheres de sopa de farinha 
1 gema 
sal 
pimenta 
noz moscada 
150 g de bacalhau cozido (limpo) 
2 colheres de sopa de coentros

Para o molho:
1 base para molho Béchamel Vaqueiro 
1,5 dl de leite 
1,5 dl de água 
2 colheres de sopa de ketchup

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Comece por ligar o forno para os 200 °C para cozer a massa. Misture a
farinha com o leite, as gemas e uma pitada de sal, batendo com uma
vara de arames. Bata as claras em castelo bem firme e incorpore-as
suavemente no preparado anterior. Deite a massa num tabuleiro para
tortas, previamente untado com margarina Vaqueiro e forrado com
papel vegetal igualmente untado. Coza no forno durante cerca de 10
minutos. Desenforme sobre um guardanapo de pano e retire a folha de
papel vegetal. 
Num tacho, dissolva a farinha no leite, junte a gema tempere com sal,
pimenta e noz moscada. Adicione a margarina Vaqueiro e leve a
engrossar sobre lume brando mexendo sempre. Quando o creme espessar,
junte o bacalhau muito bem desfiado e os coentros picados. Misture
bem e espalhe sobre a massa da torta. Enrole com a ajuda do guardanapo
e coloque sobre a travessa e serviço, mantendo quente. 
Dissolva a base para molho Béchamel Vaqueiro no leite, previamente
misturado com a água e leve ao lume a engrossar, mexendo. Junte o
ketchup, mexe e deite sobre a torta.

Sugestão

Sirva imediatamente acompanhada com brócolos cozidos. Depois de
retirar o papel vegetal da torta, mantenha-a coberta com o tabuleiro
para que se conserve macia e não quebre ao enrolar.
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Peixe em Côdea
de Pão

Ingredientes para 4 pessoas

100 g de farinha
150 g de farinha integral
1 saqueta de levedura seca
1 dl de água
sal
2 colheres de sopa de Vaqueiro Culinesse
1 dourada grande (já amanhada)
4 fatias finas de bacon
1 colher de sobremesa de tomilho fresco picado
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Numa tigela, misture a farinha, a farinha integral e a levedura seca. 

Abra uma cavidade no meio e deite aí a água morna, temperada com o
sal e a Vaqueiro Culinesse. Amasse energicamente até obter uma massa
elástica que se solte das paredes da tigela. Polvilhe com farinha,
embrulhe a tigela num pano e deixe levedar em local morno. 

Entretanto, limpe muito bem a dourada de todas as escamas e separe
cuidadosamente os lombos ao longo da espinha, com uma faca afiada.
Retire as espinhas com cuidado para não desfazer os lombos e disponha
entre eles, no lugar da espinha, as fatias de bacon, previamente picadas
e misturadas com o tomilho picado. Tempere com pimenta. Reserve até
a massa de pão estar levedada. 

Estenda a massa com o rolo, por cima coloque a dourada e feche a massa
sobre a dourada de modo a cobri-la completamente. 

Coloque sobre um tabuleiro de forno, polvilhado com farinha, deixe
repousar durante meia hora e coza depois em forno previamente
aquecido a 200º C. durante cerca de 40 minutos ou até a massa de pão
estar dourada e estaladiça.

Sugestão

Sirva com batatinhas e cebolinhas assadas (ver receita relacionada).
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Lombos de
Pescada com
Castanhas

Ingredientes para 4 pessoas

água 
sal 
noz moscada 
400 g de castanhas congeladas 
400 g de lombos de pescada sem pele nem
espinhas 
pimenta 
100 g de Vaqueiro Refogado 
50 g de bacon em cubinhos 
300 g de alho francês e cenoura cortados em
juliana

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha um tacho ao lume com água temperada com sal e uma pitada de
noz moscada. Quando ferver junte as castanhas e coza-as cerca de 10
minutos. 
Entretanto tempere o peixe com sal e pimenta e leve ao lume cerca de
80 g de Vaqueiro Refogado com o alho francês e a cenoura. Tape e
quando os legumes estiverem moles, junte os lombos de pescada. Deixe
suar tapado, sobre lume brando cerca de 10 minutos. Se for preciso,
borrife com um pouco de água ou de vinho branco.Entretanto leve ao
lume o bacon com a restante Vaqueiro Refogado e quando o bacon
começar a alourar junte as castanhas escorridas e deixe fritar um pouco. 
Sirva com o peixe e os legumes.
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Caixa Folhada
com Peixe e
Cogumelos

Ingredientes para 4 pessoas

2 placas de massa folhada congelada 
200 g de tamboril congelado em cubos 
sal 
pimenta 
sumo de limão 
400 g de mistura de cogumelos
1 cebola 
80 g de Vaqueiro 
200 g de miolo de camarão 
1 colher de sopa de farinha 
1 cubo de caldo de marisco 
1,5 dl de água 
50 g de bacon
2 colheres de sopa de azeite

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Deixe  a massa folhada  descongelar. 

Tempere o tamboril em cubos com sal, pimenta e sumo de limão e
deixe descongelar. 

Ligue o forno e regule‐o para os 220 °C.

Entretanto, lave e enxugue muito bem os cogumelos. Corte-os em
lâminas.

Descasque e pique a cebola e leve a alourar com metade da Vaqueiro.
Quando a cebola estiver dourada, introduza o miolo de camarão e os
cubos de tamboril e deixe saltear durante 2 a 3 minutos. Tape o tacho e
deixe suar mais 10 minutos sobre lume brando. 

Polvilhe com a farinha, mexa e regue com o cubo de caldo de marisco
dissolvido na água quente. Deixe engrossar um pouco mexendo. 

Entretanto corte o bacon em cubinhos e leve ao lume com a restante
Vaqueiro. Junte os cogumelos e deixe saltear até evaporar
completamente o líquido que largarem. 

Adicione os cogumelos salteados ao creme de peixe e misture bem.
Rectifique o sal e pimenta e retire do lume. 

Estenda as placas de massa folhada de modo a obter 2 quadrados com
cerca de 30 cm de lado. 

Disponha os quadrados de massa, sobrepostos e desencontrados, sobre
uma forma de tarte com o fundo móvel, de maneira a que os oito bicos
da massa fiquem para fora das bordas da forma. Pique o fundo da massa
com um palito ou com um garfo e coloque o preparado de peixe e
cogumelos dentro. 

Leve ao forno durante cerca de 30 minutos ou até a massa estar dourada
e cozida.

Sugestão

Sirva acompanhada com arroz branco.

30  



Tamboril com
Legumes

Ingredientes para 4 pessoas

800 g de lombos de tamboril congelados 
4 colheres de sopa de óleo Vaqueiro 
3 dl de água 
1 cubo de caldo de peixe 
1 cebola 
1 cravinho 
3 cenouras 
2 alhos franceses pequenos 
50 g de margarina Vaqueiro 
1 colher de sopa de farinha 
2 gemas 
1 dl de natas 
½ limão 
sal 
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte os lombos de tamboril em cubos e deixe descongelar. Enxugue-os
muito bem e frite de todos os lados no óleo Vaqueiro quente. Adicione a
água quente, o cubo de caldo de peixe e a cebola espetada com o
cravinho. Deixe ferver durante cerca de 10 minutos, sobre lume brando.
Escorra o tamboril e reserve o caldo. 
Entretanto, pele as cenouras e rale-as em tiras. Corte o alho francês em
rodelas, lave e escorra muito bem. Leve o alho francês e a cenoura a
estufar com a margarina Vaqueiro, sobre lume brando. Quando o alho
francês estiver mole, polvilhe com a farinha, mexa e regue com o caldo
do peixe. Deixe engrossar sobre lume brando, mexendo. À parte, misture
as gemas com as natas e o sumo do limão. Adicione esta mistura aos
legumes, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta e introduza os
cubos de tamboril. Deixe levantar fervura e sirva de imediato.
Acompanhe com arroz branco.

Sugestão

A operação de cortar o tamboril em cubos é mais fácil quando o peixe
ainda está meio‐congelado, ou se preferir poderá optar por adquirir o
tamboril já cortados em cubos à venda no mercado.
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Papelotes de
Pescada com
Legumes da
Estação e
Gambas

Ingredientes para 4 pessoas

4 medalhões de pescada congelados (sem pele nem
espinhas) 
sal 
pimenta do moinho 
sumo de limão 
1 alho francês 
1 cenoura 
60 g de cogumelos 
100 g de gambas descascadas 
4 batatas médias 
2 dl de azeite 
1 dl de vinho branco 
orégãos frescos 
1 clara

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Tempere os medalhões de pescada com sal, pimenta e sumo de limão
e deixe descongelar. 

Corte o alho francês em juliana e lave muito bem. Pele a cenoura e
corte‐a também em juliana. Lave os cogumelos e corte‐os em lâminas.
Lave muito bem as batatas, pele-as e corte-as em rodelas finas. 

Divida uma folha grande de papel vegetal em 4 partes iguais. Sobre cada
quadrado de folha, coloque 1/8 dos legumes, 1 medalhão de pescada e ¼
das gambas. À volta do medalhão coloque ¼ das batatas e cubra com
mais 1/8 dos legumes. 

Regue com ¼ do azeite e ¼ do vinho branco e tempere com sal,
pimenta e orégãos. 

Pincele os bordos do papel vegetal com a clara de ovo, una as bordas do
papel e feche, em formato de bolsa. Volte a pincelar as bordas e dobre
as pontas sobre si próprias para que os papelotes fiquem bem fechados. 

Leve a forno quente durante cerca de 12 a 15 minutos. 

Abra os papelotes com uma tesoura, cortando o topo, só na altura em que
os for servir, para que conservem o aroma.
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Pudim de
Bacalhau à Rica

Ingredientes para 4 pessoas

5 dl de leite 
300 g de bacalhau demolhado 
350 g de batatas 
4 ovos grandes 
300 g de margarina Vaqueiro 
300 g de farinha 
1 limão médio 
sal 
pimenta 
1 limão 
molho branco 
2 ovos cozidos 
salsa picada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Leve um tacho ao lume com 5 dl de leite, introduza o bacalhau e deixe
ferver durante 2 minutos. Retire o bacalhau, escorra-o e limpe-o de peles
e espinhas. Faça‐o em lascas e pique no robot de cozinha ou na picadora.
Reserve numa tigela. 

Coe o leite em que cozeu o bacalhau e reserve também. Coza as batatas
em água temperada com sal. Quando estiverem macias passe‐as pelo
passe‐vite e junte o puré ao bacalhau, misturando bem com uma colher
de madeira. Adicione um pouco do leite e bata bem até ficar fofo.
Incorpore os ovos inteiros, previamente batidos com um garfo, a
margarina Vaqueiro amolecida e a farinha peneirada. 

Tempere com sal, pimenta e raspa e sumo de limão e misture muito
bem. Unte uma forma com tampa com margarina Vaqueiro e deite aí o
preparado. Tape bem e leve a cozer em banho-maria durante cerca de 1
hora. 

Quando estiver cozido, desenforme para um prato de serviço, cubra com
molho branco e polvilhe com os ovos cozidos, bem picadinhos, e salsa
picada.
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Polvo à Moda de
Câmara de Lobos

Ingredientes para 4 pessoas

1 kg de polvo 
sal 
1 dl de azeite 
1 cebola 
3 dentes de alho 
1 folha de louro 
300 g de tomate pelado 
1dl de cerveja 
2 dl de vinho branco 
sumo de limão 
pimenta

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Coza o polvo em água temperada com sal durante cerca de 1 hora. 

Aqueça o azeite e faça um refogado com a cebola e os dentes de alho,
descascados e picados e a folha de louro. Adicione o tomate pelado e
deixe refogar mais um pouco. 

Depois de cozido, corte o polvo em pedaços e junte ao refogado.
Adicione a cerveja e o vinho branco, tempere com um pouco de sumo
de limão e pimenta e deixe apurar.

Notas Pessoais Sugestão

Acompanhe com batatas cozidas ou arroz branco.
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Fofo de Peixe
com Espinafres e
Queijo

Ingredientes para 4 pessoas

400 g de filetes de peixe 
sal 
pimenta 
2,5 dl de leite 
1 cebola 
60 g de margarina Vaqueiro 
1 embalagem de espinafres com queijo 
2 colheres de sopa de farinha 
noz moscada 
2 ovos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Tempere os filetes de peixe com sal, pimenta e o leite. 
Descasque e pique a cebola e leve a alourar com metade da margarina
Vaqueiro. Junte os filetes de peixe escorridos e deixe estufar, tapados,
durante 5 minutos. Entretanto leve os espinafres com queijo ao lume
com a restante margarina Vaqueiro e deixe descongelar, mexendo de
vez em quando. Espalhe os espinafres sobre o fundo de um recipiente
que possa ir ao forno e à mesa. Retire os filetes do tacho com uma
escumadeira e coloque‐os sobre os espinafres. Junte à gordura que ficou
no tacho a farinha e mexa. Regue com o leite onde temperou os filetes,
mexa e deixe engrossar sobre lume brando. Rectifique o sal e pimenta e
adicione uma pitada de noz moscada. Junte as gemas, mexendo
energicamente e, por fim, já fora do lume, incorpore as claras batidas
em castelo bem firme. Deite sobre os filetes e leve a cozer em forno
quente (225 °) durante 15 minutos. 
Sirva imediatamente.

Sugestão

Os filetes podem ser frescos ou congelados, de pescada, peixe espada,
solha, linguado, etc. Esta receita é também ideal para aproveitamento
de sobras de peixe ou bacalhau, cozidos ou assados. 
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Mil Folhas de
Bacalhau e
Brócolos

Ingredientes para 4 pessoas

600 g de lombos de bacalhau 
água
1 kg de brócolos 
sal 
60 g de Vaqueiro com Azeite
100 g de cebola picada 
1 dente de alho picado 
azeite virgem extra
± 1 dl de molho de tomate 
50 g de azeitonas descaroçadas 
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Coloque os lombos de bacalhau num tacho, cubra com água  e leve a
ferver durante 10 minutos. Ao mesmo tempo, ponha outro tacho ao lume
com água para cozer os brócolos.

Entretanto, separe os brócolos em raminhos, lave-os e inroduza-os na
água quando estiver a ferver em cachão. Tempere com sal e coza
durante cerca de 10 minutos. 

Derreta a Vaqueiro com Azeite num tacho, junte a cebola e o alho
picados e deixe refogar sobre lume brando até a cebola começar a
dourar. 

Adicione os brócolos bem escorridos e  deixe cozinhar, mexendo, até os
brócolos se desfazerem.. 

Passe o refogado de brócolos pelo passe‐vite munido do crivo mais fino e
reserve o puré obtido, mantendo‐o quente. 

Escorra o bacalhau, limpe‐o de peles e espinhas, desfaça‐o em lascas
grossas e regue com um pouco de azeite virgem extra.

Aqueça o molho de tomate.

Divida todos os ingredientes em 4 porções de modo a poder preparar 4
pratos. Comece por colocar em cada um deles uma camada de lascas de
bacalhau, cubra com uma camada de puré de brócolos, faça outra camada
de lascas de bacalhau, mais uma de brócolos e termine com uma de lascas
de bacalhau. Repita para os outros pratos.

Regue com um pouco de molho de tomate, salpique com as azeitonas
descaroçadas e perfume com pimenta moída na altura.

Sugestão

Para ajudar a montar os mil folhas de bacalhau use os aros maiores de
corta-bolachas lisos.
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Medalhões de
Pescada em Robe
de Alface

Ingredientes para 4 pessoas

1 alface grande 
600 g de medalhões de pescada 
4 fatias de salmão fumado (ou marinado) 
1 cubo de caldo de peixe 
2 dl de natas 
2 ovos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Separe as folhas de alface e lave‐as muito bem em água corrente. 
Mergulhe as folhas dealface em água a ferver. Passe por água fria e
reserve, depois de bem escorridas. Abra o medalhões de pescada ao
meio e recheie com as fatias de salmão. 

Envolva o peixe nas folhas de alface e coloque os embrulhos obtidos no
cesto para cozer em vapor. Coloque no fundo do tacho um pouco de água
e o cubo de peixe. Por cima coloque o cesto com as trouxas de peixe e
leve a cozer, sobre lume médio. Quando o peixe estiver cozido, retire o
cesto com o peixe e adicione as natas ao caldo, e coe o caldo. Deixe
ferver até reduzir um pouco. 
Retire do lume e junte as gemas, previamente desfeitas, mexendo
energicamente para ligar bem.

Sugestão

Sirva os medalhões acompanhados com arroz de cogumelos.
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Bacalhau de forno
com alho francês

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

400 g de migas de bacalhau
água
2 cebolas
150 g de margarina Vaqueiro
1 alho francês
4 dl de natas
1 kg de batatas congeladas em rodelas
óleo Vaqueiro
70 g de farinha
5 dl de leite
sal
pimenta
noz moscada
pão ralado

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Ponha as migas de bacalhau de molho em água fria durante cerca de 2
horas.

Leve um tacho ao lume com água e quando ferver introduza as migas de
bacalhau escorridas.

Entretanto descasque e corte em rodelas as cebolas. Deite-as num tacho
e leve ao lume com metade damargarina Vaqueiro. Corte o alho
francês em rodelas, lave em água corrente dentro de um coador de rede
e junte‐as à cebolada. Deixe estufar sobre lume brando até o alho francês
estar mole. Entretanto escorra o bacalhau, reservando o caldo da sua
cozedura.

Junte o bacalhau à mistura de cebola e alho francês, misture e regue com
2 dl de natas. Tape e deixe cozinhar sobre lume muito brando enquanto
frita as batatas em óleo  Vaqueiro quente e prepara o molho béchamel.
Derreta a restante Vaqueiro num tacho, junte a farinha, mexendo com
uma vara de arames e regue com o leite, misturado com 3 dl do caldo da
cozedura do bacalhau.

Mexa energicamente com a vara de arames,  tempere com sal,pimenta e
noz moscada e deixe engrossar sobre lume brando, mexendo de vez em
quando.

Depois de fritas, tempere as batatas com um pouco de sal e pimenta e
espalhe-as sobre um tabuleiro de forno previamente untado com
Vaqueiro. Por cima disponha a mistura de bacalhau e 

regue tudo com o molho béchamel. 

Polvilhe com pão ralado e regue com as restantes natas.

Leve a gratinar no forno durante cerca de 30 minutos.    
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Soufflé de peixe
com legumes
estufados

Ingredientes para 4 pessoas

1 cebola
60 g de Vaqueiro Gourmet
1/2 alho francês
300 g de lombos de peixe
sal
pimenta 
50 g de farinha
5 dl de leite
noz moscada
3 ovos grandes
Vaqueiro Líquida
 
Para os legumes:
250 g de abóbora
1 nabo
1 courgette
50 g de Vaqueiro Refogado
sal
pimenta
ervas aromáticas a gosto

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Descasque e pique finamente a cebola e leve ao lume com a Vaqueiro
Gourmet.

Corte o alho francês em rodelas finas, lave-as em água corrente,
escorra bem e adicione à cebola.

Deixe estufar um pouco até o alho francês começar a amolecer e
introduza o peixe. Tempere com  sal e pimenta, tape e deixe cozer
sobre lume brando durante 10 a 15 minutos. 

Desfaça o peixe batendo com uma colher de pau. Polvilhe com a
farinha, misture bem e regue com o leite. Rectifique o sal e pimenta e
perfume com noz moscada. Deixe engrossar sobre lume brando mexendo
de vez em quando.

Retire do lume e adicione as gemas desfeitas, mexendo rapidamente.
Deixe arrefecer um pouco. 

Ligue o forno e regule‐o para os 180 °C.

Pincele uma forma para soufflé com Vaqueiro Líquida.

Tempere as claras com uma pitada de sal e bata-as em castelo bem
firme.

Envolva as claras delicadamente no creme de peixe e deite a mistura na
forma. Leve imediatamente ao forno e deixe cozer, sem abrir a porta do
forno, entre 30 a 35 minutos.

Entretanto, tire a casca à abóbora e ao nabo e corte-os em dados. Lave
e corte igualmente a courgette. Leve os legumes ao lume com a
Vaqueiro Refogado num tacho tapado e deixe suar durante cerca de 5
minutos. Tempere com sal e pimenta, mexa e volte a tapar o tacho. 

Deixe cozinhar sobre lume muito brando, mexendo de vez em quando
até os legumes estarem macios.   

Sirva o soufflé assim que estiver pronto acompanhado com os legumes
estufados.
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Filetes de solha
com recheio de
cogumelos

Ingredientes para 4 pessoas

50 g de Vaqueiro Gourmet
1 cebola
200 g de cogumelos
tomilho fresco 
sal
pimenta de moinho
8 filetes de solha (sem pele nem espinhas)
limão
1 dl de vinho branco
1 dl de água
1 colher de chá de maisena
1 dl de leite
pimenta de caiena

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Leve a Vaqueiro Gourmet ao lume numa frigideira. Junte a cebola
descascada e finamente picada e deixe cozinhar sobre lume moderado
enquanto lava, enxuga e pica os cogumelos em pedaços pequenos.

Junte os cogumelos à cebola e deixe saltear até a água que largarem se
evaporar. Tempere com sal, pimenta e perfume com um pouco de
tomilho. Deite numa tigela e deixe arrefecer.

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C. 

Tempere os filetes de solha com sal e pimenta e um pouco de sumo de
limão.

Distribua o recheio de cogumelos sobre a superfície dos filetes e enrole‐
os. 

Coloque os filetes num recipiente de forno, previamente untado, com a
parte onde termina o filete virada para baixo, para que não se
desmanchem durante a cozedura. 

Regue com o vinho e a água. Cubra com folha de alumínio e leve ao
forno durante cerca de 20 minutos. 

Retire os filetes para a travessa onde vai servir e deite o molho que se
formou num tachinho.

Leve ao lume e quando começar a ferver junte a maisena previamente
dissolvida no leite frio e deixe engrossar um pouco, mexendo.
 
Tempere com um pouco de sumo de limão, sal e pimenta e deite sobre
os filetes. Salpique com uma pitada de pimenta de Caiena.

Sugestão

Acompanhe os filetes com puré de batata, feijão verde e cenouras,
cozidos.
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Espetadas de
polvo frito

Ingredientes para 4 pessoas

100 g de farinha
sal
pimenta
1 dl de cerveja
30  g de Vaqueiro Líquida
500 g de polvo cozido
óleo Vaqueiro
tomate cereja 
limão

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha a farinha numa tigela, tempere com sal, pimenta e abra uma
cavidade ao meio. Deite aí a cerveja e a Vaqueiro Líquida e mexa até
obter uma massa lisa.

Corte o polvo cozido em troços e passe‐os por farinha sacudindo bem o
excesso. Aqueça óleo Vaqueiro numa frigideira larga e funda.

Passe os pedaços de polvo pelo polme e frite‐os no óleo quente até
estarem dourados. Escorra sobre papel absorvente. 

Enfie os pedaços de polvo frito em espetos de madeira, alternando com
tomate cereja e limão cortado em gomos.
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Tranches de
pregado ao vapor
de chá aromático

Ingredientes para 4 pessoas

4 tranches de pregado (± 150 g cada)
sal
pimenta de moinho
água 
2 saquetas de infusão Andaluzia
150 g de mistura de legumes orientais (congelada)
200 g de fetuccine de ovo (fresca)
3 a 4 fios de açafrão
2 dl de natas magras
salsa 
 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Tempere as tranches de pregado com sal e pimenta, moida na altura.

Leve um tacho ao lume com água temperada com sal e, quando ferver,
retire do lume  introduza as saquetas  de infusão 
Andaluzia  e deixe mergulhadas durante 2  minutos. Retire as saquetas de
chá e leve a infusão de novo ao lume.

Coloque  a mistura de legumes orientais num cesto de bambu. 

Noutro cesto de bambu que encaixe no 1º, disponha as tranches de
pregado. Coloque este cesto sobre o que contém os vegetais e leve a
cozer em vapor sobre a infusão de chá, entre 15 a 20 minutos.

Entretanto,  coloque os fios de açafrão numa colher de metal, junte uma
pitada de sal e aqueça sobre a chama.Esmague o açafrão com o sal e leve
ao lume com as natas num tacho pequeno sobre lume brando. Deixe
ferver suavemente durante 2 a 3 minutos.Quando os legumes e o peixe
estiverem cozidos, retire os cestos de bambu, e reserve mantendo os
alimentos quentes.

Introduza a massa na infusão o caldo e deixe ferver o tempo indicado na
embalagem. Escorra a massa e distribua‐a pelos pratos de serviço. Por
cima disponha os legumes, sobre estes as tranches de pregado e regue
tudo com o molho de natas e açafrão. 

Perfume com pimenta moída na altura e salsa acabada de picar
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Salada de Polvo

Ingredientes para 4 pessoas

600 g de batatinhas
água
sal
1 kg de polvo 
3 cebolas
azeite virgem extra
vinagre (opcional)

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Lave muito bem as batatinhas e leve-as a cozer em água temperada
com sal, até estarem macias.

Ao mesmo tempo coza o polvo na panela de pressão com um pouco de
água, uma das cebolas descascadas e um fio de azeite, durante cerca de
25 minutos.

Escorra o polvo, tempere-o com sal e deixe arrefecer. Corte-o em
pedaços e disponha‐o numa travessa com as restantes cebolas,
descascadas e cortadas em rodelas. Regue generosamente com azeite e,
se gostar com um pouco de vinagre.

Acompanhe com as batatinhas, escorridas e peladas.  
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Migas com lascas
de bacalhau
assado

Ingredientes para 4 pessoas

2 postas altas de bacalhau
água
1,5 dl de azeite virgem extra
4 dentes de alho  

Para as migas:
1 couve galega
1 dl de azeite virgem extra
4 a 5 dentes de alho
300 g de miolo de broa 
1 chávena de chá de arroz cozido

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ferva as postas de bacalhau durante 5 minutos. Retire com uma
escumadeira e enxugue bem as postas.
 
Ponha uma chapa ao lume e deixe aquecer bem. Pincele as postas de
bacalhau com azeite e ponha a assar sobre a chapa.
 
Entretanto leve ao lume um tachinho com o azeite e os dentes de alho
descascados e cortados em rodelas. Quando o bacalhau estiver assado,
faça‐o em lascas e regue com o azeite quente.

Enquanto prepara o bacalhau, corte as folhas de couve, lave-as muito
bem e apare-lhes os talos. Sobreponha as folhas, enrole-as e corte-as em
tiras finas. Ferva durante 5 minutos e escorra.

Leve o azeite ao lume numa frigideira com os dentes de alho
esborrachados com a pele. Entretanto esfarele muito bem o miolo de
broa. Quando os alhos começarem a alourar, retire‐os e junte a broa ao
azeite. Mexa bem, adicione a couve e depois o arroz cozido.

Sirva as migas com bacalhau assado. 

Sugestão

Se tiver a possibilidade pode assar o bacalhau na brasa, o que melhora
ainda mais o gosto.
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Quadrados
folhados com
peixe e legumes

Ingredientes para 6 pessoas

1 beringela pequena
sal
1 cebola picada
60 g de Vaqueiro
2 cenouras
1 courgette
400 g de filetes de pescada
2 colheres de sopa de farinha
3 dl de leite 
pimenta
noz moscada
2 embalagens de massa folhada em quadrados 
1 ovo

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 225 °C.

Lave e corte a beringela em cubos pequenos. Salpique com sal e
reserve.

Descasque e pique a cebola enquanto derrete a Vaqueiro sobre lume
brando num tacho.

Junte a cebola picada e deixe refogar.

Pele e rale a cenoura. Lave e corte a courgette em cubos pequenos.
Passe a beringela por água corrente, escorrendo bem. Deite os legumes
no tacho, tape e deixe estufar durante cerca de 5 minutos. 

Adicione os filetes de pescada e deixe cozinhar mexendo mais 10
minutos. Polvilhe com a farinha e regue com o leite. Deixe engrossar
mexendo de vez em quando. Tempere com sal, pimenta e noz
moscada.

Disponha metade dosquadrados de massa num tabuleiro de forno
forrado com papel vegetal untado com Vaqueiro. Pincele as bordas com
água e sobreponha com outro quadrado de massa.

Recorte cuidadosamente um quadrado interior na massa que ficou em
cima, deixando a toda a volta uma borda com cerca de 2 cm. Retire o
quadrado recortado e coloque-o sobre o tabuleiro.

Pincele a superfície com ovo batido e leve ao forno durante cerca de 20
minutos.

Depois de cozidos recheie com o preparado de peixe e legumes.
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Bacalhau com
camarões

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

± 400 g de lombos de bacalhau (sem pele nem
espinhas)
leite
12 camarões calibre 20/30
farinha
60 g de Vaqueiro Gourmet
sal
pimenta
2 dentes de alho
1 dl de vinho do Porto
2 dl de natas
coentros  ou tomilho, frescos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Coloque o bacalhau num tacho, cubra com o leite, leve ao lume e deixe
ferver cerca de 7 minutos.

Entretanto, tire as cabeças e a casca aos camarões e tempere-os com sal
e pimenta. 

Coe o bacalhau com uma escumadeira e corte os lombos ao meio.
Enxugue bem e envolva-os em farinha, sacudindo o excesso.

Derreta a Vaqueiro Gourmet numa frigideira funda. Aloure aí os lombos
enfarinhados de ambos os lados, virando‐os cuidadosamente para não se
desmancharem. Retire os lombos e reserve-os.

Na mesma frigideira aloure os camarões (se for necessário junte um
pouco mais de Vaqueiro). Retire os camarões depois de fritos e junte‐os
ao bacalhau.

Na mesma frigideira deite os dentes de alho esborrachados e quando
começarem a alourar, regue com o vinho do Porto. Quando levantar
fervura junte cerca de 1,5 dl do leite onde cozinhou o bacalhau e as
natas. Introduza o bacalhau e os camarões e deixe ferver suavemente
durante cerca de 5 minutos.

Perfume com coentros frescos picados ou umas folhinhas de tomilho
fresco.

Sugestão

Sirva com arroz branco solto.
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Bacalhau rápido

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

± 600 g de batatinhas novas (pequenas)
2 ovos
água 
sal
150 g de Vaqueiro Alho
1 cebola
400 g de bacalhau demolhado em lascas
pimenta
2 a 3 colheres de sopa de salsa picada
azeitonas pretas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Lave muito bem as batatas, coloque-as num tacho e cubra com água.
Junte os ovos, tempere com sal e leve ao lume. Deixe ferver 10 minutos
e retire os ovos com uma escumadeira. Continue a ferver as batatas até
estarem macias.

Entretanto, derreta metade da Vaqueiro com Alho numa frigideira larga
e funda. Descasque a cebola, corte-a em gomos finos e deite na
frigideira. Quando a cebola começar a alourar, junte o bacalhau em
lascas e deixe cozinhar cerca de 5 minutos sobre lume brando, mexendo
de vez em quando.

Descasque os ovos e, quando as batatas estiverem macias, escorra e tire-
lhes a pele.

Retire o bacalhau da frigideira e reserve‐o. Aqueça a restante Vaqueiro
na mesma frigideira, junte as batatas peladas e deixe saltear sobre lume
médio a forte até as batatas estarem douradas. Adicione o bacalhau,
misture bem e retire do lume. Polvilhe generosamente com a salsa
picada.

Sirva enfeitado com azeitonas pretas e polvilhado com os ovos cozidos,
cortados, ou picados, a gosto.
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Espetadinha de
gambas com
acelga chinesa e
molho de soja

Ingredientes para 4 pessoas

água
sal
150 g de acelgas chinesas (bok-choy)
200 g de camarão calibre 20/30
1 maçã Granny Smith
Vaqueiro Azeite
1 dl de azeite virgem extra
0,3 dl de molho de soja

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha um tacho ao lume com água temperada com sal. Introduza as
acelgas chinesas cortadas em quartos e deixe retomar fervura. Escorra
bem.

Entretanto tire a cabeça, a casca e a tripa aos camarões mantendo-lhes
os rabinhos. Se quiser reserve as cabeças para preparar um caldo para
usar noutras receitas.

Lave e corte a maçã em cubos. 

Enfie os camarões, os cubos de maçã e os quartos de acelgas
alternadamente em quatro espetos de madeira.

Misture o azeite virgemextra com o molho de soja.

Aqueça uma chapa sobre o lume com um pouco de Vaqueiro com
Azeite. Aloure aí as espetadas de todos os lados à medida que as vai
pincelando com o molho preparado. 

Sirva as espetadinhas com o molho que sobrar, à parte, e acompanhe
com salada verde.
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Polvo da
Consoada à moda
de Braga

Ingredientes para 6 pessoas

1,3 kg de polvo congelado
água
2 cebolas
3 dentes de alho
80 g de Vaqueiro Gourmet
1 folha de louro
1 copo de vinho branco
sal
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Coloque o polvo congelado dentro da panela de pressão. Borrife‐o com
um pouco de água, feche a panela e leve ao lume. Deixe cozer cerca de
25 minutos, após levantar pressão. Abra a panela só depois de deixar
escapar completamente a pressão. Retire o polvo e corte‐o em troços. 

Descasque as cebolas e os dentes de alho. Derreta a Vaqueiro Gourmet
num tacho, junte a cebola e os dentes de alho e deixe refogar até a
cebola estar bem escura, mas não queimada. Junte a folha de louro e
regue com o vinho branco. Introduza o polvo cortado, tempere com sal
e pimenta e deixe ferver sobre lume brando mais uns 20 minutos para
apurar. 

 

Sugestão

Sirva o polvo com tostas de pão e batatas cozidas.
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Lulas grelhadas à
asiática com
arroz selvagem
de chá verde

Ingredientes para 4 pessoas

1,3 dl de vinho moscatel
3 colheres de sopa de molho de soja 
gengibre fresco
12 lulas médias limpas
6 dl de água 
sal
3 saquetas de chá verde
250 g de mistura de arroz agulha e selvagem
Vaqueiro Líquida
sementes de sésamo
2 limas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Misture o vinho moscatel com o molho de soja e cerca de 1 colher de
chá de raspa de gengibre. 

Leve a aquecer durante cerca de 45 s na potência máxima do
microondas.

Abra as lulas ao meio e retalhe o interior com uma faca afiada em
diagonais cruzadas, de modo a formar losangos.

Coloque as lulas num prato fundo e por cima deite a mistura de vinho e
soja.

Entretanto ponha um tacho com água ao lume e quando ferver tempere
com sal. Retire do lume e introduza as saquetas de chá. Deixe em
infusão cerca de 5 minutos. Retire as saquetas e leve de novo ao lume
até a água retomar fervura. Adicione o arroz e deixe ferver cerca de 15
minutos. 

Retire as lulas da marinada à medida que lhes enfia a todo o
comprimento e de cada lado 2 palitos compridos de madeira de modo a
mantê‐las abertas quando forem a grelhar. 

Aqueça uma chapa ou uma frigideira sobre o lume e pincele as lulas com
Vaqueiro Líquida. Grelhe as lulas durante cerca de 2 minutos de cada
lado. Polvilhe com sal e sementes de sésamo.

Sirva com a marinada aquecida e acompanhe com as limas cortadas em
gomos e o arroz.
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Lombos de peixe
em poejada

Ingredientes para 4 pessoas

600 g de batatinhas Primavera
água
sal
400 g de lombos de pescada (sem pele nem
espinhas) 
pimenta de moinho
1 limão
3 a 4 dentes de alho
±100 g  de cebola picada
60 g de Vaqueiro com Azeite
coentros frescos 
poejos frescos
farinha

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Lave as batatas, ponha-as  num tacho, cubra com água  e tempere com
sal. Leve ao lume e deixe cozer até estarem macias. 

Tempere os lombos de pescada com sal, pimenta e sumo de 1/2 limão.

Derreta a  Vaqueiro com Azeite num tacho. Junte os alhos,
previamente esborrachados e picados e a cebola picada e deixe alourar.

Entretanto pique um bom punhado de coentros e 4 a 5 pés de poejos e
junte à cebolada. Tape e deixe suar um pouco enquanto passa os lombos
de peixe por farinha.

Introduza o peixe no tacho, tape e deixe cozinhar durante 5 minutos.
Regue com cerca de 1 dl de água a ferver, rectifique o sal e pimenta e
deixe cozinhar mais cerca de 5 minutos.

Regue com o sumo da outra metade do limão e sirva com as batatinhas
cozidas.
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Almôndegas de
peixe com
coração de
mozzarella

Ingredientes para 4 pessoas

300 g de filetes de peixe
água
sal
1 colher de sopa de salsa picada
50 g de cebola picada
2 ovos
2 fatias de pão de forma sem côdea
leite
sal
pimenta de moinho
farinha
1 fatia grossa de queijo mozzarella (± 100 g)
pão ralado
óleo Vaqueiro

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ferva o peixe durante 5 minutos em água a ferver temperada com sal.
Escorra, pique-o e junte-lhe a salsa picada, a cebola picada, 1 dos
ovos, e as fatias de pão levemente embebidas em leite e desfeitas.

Tempere com sale pimenta, acabada de moer e junte a farinha
necessária para conseguir moldar o preparado.

Corte o queijo mozzarella em cubos com cerca de 1 cm. Molde o
preparado em almôndegas, introduzindo no seu interior 1 cubo de queijo.
Passe as almôndegas por farinha, em seguida pelo restante ovo batido, e
depois por pão ralado.

Aqueça óleo Vaqueiro numa fritadeira e frite aí as almôndegas de peixe
até estarem douradas.

Escorra sobre papel absorvente.

Sugestão

Sirva com salada.
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Dourada
aromática com
conserva de lima
limão

Ingredientes para 4 pessoas

1 dourada de mar ( já amanhada e com cerca de 1
kg)
± 20 rodelas  limão e lima em conserva *
sal
colorau
coentros frescos
1,5 dl do óleo da conserva de lima limão
pimenta de moinho
azeitonas verdes recheadas com amêndoas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 180 °C.

Lave a dourada, enxugue-a por dentro e por fora com papel absorvente
e dê‐lhe 2 a 3 golpes em diagonal na carne de ambos os lados. Tempere
com sal e colorau. 

Disponha metade das rodelas de limão sobre o fundo de um tabuleiro de
forno. Coloque o peixe por cima, introduza 2 a 3 pés de coentros na
barriga e cubra o lombo com as restantes rodelas de lima e de limão.
Regue com o óleo e leve ao forno durante cerca de 40 minutos.

Na altura de servir salpique o peixe com azeitonas recheadas com
amêndoas, grosseiramente picadas.  

Sugestão

Acompanhe com batatas cozidas ou arroz solto. 

* Receita de conserva de lima limão disponível no site.

53  



Lulas recheadas
em tomatada
com puré de
batata e cenoura

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

2 cenouras 
6 a 8 batatas médias (para puré) 
água
sal
1 kg de lulas pequenas (limpas)
100 g de miolo de camarão 
± 120 g de Vaqueiro Gourmet
2 dentes de alho
1 a 2 colheres de sopa de coentros picados
± 0,5 dl de vinho branco
125 g de tomate maduro
1 cebola
1 alho francês
pimenta de moinho
± 1 dl de leite 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Pele as cenouras e lave muito bem as batatas. Coloque-as num tacho,
cubra com água e tempere com sal. Leve ao lume e deixe cozer até as
batatas estarem macias.

Pique os tentáculos e as “asas” das lulas juntamente com o miolo de
camarão. 

Derreta cerca de 50 g de Vaqueiro Gourmet num tacho, junte os dentes
de alho, descascados e picados e quando o alho começar a alourar junte
a os tentáculos e o camarão, picados. Deixe alourar, sobre lume médio a
forte, mexendo. Refresque com um pouco de vinho branco e perfume
com coentros acabados de picar. 

Recheie as lulas com este preparado e  feche a abertura com um palito.
Reserve. 

Dê um golpe em cruz na base do tomate e escalde‐o coim água a ferver. 

Descasque a cebola e pique-a finamente. Corte o alho francês em
rodelas, lave‐as em água corrente e escorra bem. Deite mais um pouco
de Vaqueiro Gourmet no tacho deixe aquecer e adicione a cebola
picada e o alho francês. 

Entretanto pele e pique o tomate em pedaços ao mesmo tempo que o
limpa de sementes. Aproveite a pele e seque-a no microondas.  

Quando o tomate estiver macio, reduza o molho puré com a varinha
mágica. Introduza as lulas recheadas. Tempere com sal e pimenta moída
na altura, tape e deixe estufar suavemente durante cerca de 20 minutos
enquanto prepara o puré. 

Pele as batatas e esmague-as juntamente com as cenouras e um pouco de
Vaqueiro Gourmet (use o esmagador ou o passe-vite). Adicione um
pouco de leite, tempere com sal e pimenta moida na altura, e bata muito
bem com uma colher de pau até obter um puré cremoso.

Sirva as lulas sobre o molho, polvilhadas com coentros picados e
acompanhe com o puré de batata e cenoura moldado em quenelle.

Salpique tudo com a pele do tomate, seca e esfarelada. 
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Bacalhau cremoso
com couve-flor

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

água 
sal
1 couve-flor pequena
vinagre
50 g de Vaqueiro Alho
100 g de cebola picada
300 g de bacalhau demolhado em lascas (sem pele
nem espinhas)
150 g de batata palha
4 ovos
1 dl de leite
2 dl de natas
pimenta de moinho
80 g de queijo parmesão fresco ralado 
 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Ponha um tacho ao lume com água temperada com sal.

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Separe a couve-flor em raminhos, lave e ponha de molho em água com
um pouco de vinagre. Quando a água estiver a ferver, escorra a couve‐
flor e introduza‐a na água. Deixe cozer durante cerca de 10 minutos.

Leve ao lume a cebola picada e quando começar a alourar, junte as
lascas de bacalhau. Deixe refogar, mexendo durante 5 a 10 minutos.

Escorra a couve-flor, junte-a ao bacalhau e adicione a batata palha.
Misture bem e transfira o preparado para um tabuleiro de forno. 

Parta os ovos para uma tigela, e bata-os com uma vara de arames.
Adicione o leite e as natas e tempere com sal, pimenta moida na altura.
Deite sobre o bacalhau e salpique com o queijo ralado. Leve ao forno a
gratinar durante cerca de 15 minutos.
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Bacalhau com
migas de broa e
farinheira

Ingredientes para 6 a 4 pessoas

4 postas de bacalhau 
água
1 molho de grelos de couve
3 cebolas
100 g de Vaqueiro Gourmet
¼ de broa 
1 farinheira
azeite virgem extra
6 a 8 dentes de alho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/4

Preparação

Coloque as postas de bacalhau num tacho, cubra com água, leve ao
lume e deixe ferver durante 10 minutos.  Ao mesmo tempo leve outro
tacho ao lume com água temperada com sal para cozer os grelos.

Lave os grelos e elimine as folhas velhas. Introduza-os no tacho quando a
água estiver a ferver e deixe cozer destapado durante cerca de 20
minutos ou até estarem macios mas não desfeitos.

Ligue o forno e regule‐o para os 180 °C.

Descasque as cebolas e corte-as em rodelas. Derreta a Vaqueiro
Gourmet num tacho, junte as cebolas e deixe refogar até estarem
macias.

Escorra o bacalhau e limpe-o de peles e espinhas. Espalhe as lascas de
bacalhau sobre um tabuleiro e por cima espalhe a cebolada.

Escorra os grelos e passe‐os de imediato por água fria corrente passe‐os
de imediato por água fria. 

Tire a côdea à broa e pique‐a n o robô de cozinha ou esfarele‐a muito
bem com as pontas dos dedos.

Aqueça um pouco de azeite numa frigideira larga. Tire a pele à
farinheira. Coloque a farinheira e respectiva pele na frigideira. Adicione
os dentes de alho, esborrachados e sem pele e deixe fritar um pouco
enquanto vai desfazendo a farinheira com uma colher de pau.  Entretanto
pique os grelos. Retire a pele da farinheira e junte os grelos picados.
Misture e deixe saltear um pouco retire do lume e misture tudo com a
broa esfarelada. Espalhe sobre o bacalhau e leve ao forno durante 15 a 20
minutos.
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Lombos de
tamboril sobre
jardim de ervas
aromáticas e
citrinos

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

100 g de presunto em fatias finas
água
600 g de tamboril (2 lombos inteiros, sem pele nem
espinhas)
pimenta 5 bagas em grão
sal
200 g de ervas aromáticas frescas (salsa; coentros;
cebolinho; sálvia; hortelã;...)
1 limão
1 laranja
Vaqueiro Líquida
500 g de batatinhas novas
70 g de Vaqueiro Alho
tomilho fresco 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Ponha as fatias de presunto de molho em água morna.

Tempere os lombos de tamboril com a mistura de pimentas e uma
pitada de sal.

Pique grosseiramente a mistura de ervas aromáticas.

Lave o limão e a laranja e corte em rodelas. 

Escorra e enxugue as fatias de presunto. 

Coloque uma folha grande de papel manteiga ou de papel vegetal
encerado sobre o tabuleiro de forno. Disponha as ervas aromáticas e as
rodelas de citrinos no centro da folha. Enrole os lombos de tamboril nas
fatias de presunto e coloque‐os sobre a cama de ervas aromáticas e
citrinos. Regue com Vaqueiro Líquida, una as pontas do papel e ate com
cordel de cozinha de modo a obter um embrulho bem fechado. Leve ao
forno durante cerca de 40 minutos. 

Entretanto lave as batatinhas, coloque‐as num tacho, cubra com água,
tempere com sal  e leve ao lume. Deixe cozer até estarem macias.

Derreta a Vaqueiro Alho numa frigideira, junte-lhe as batatinhas
escorridas e salteie, agitando a frigideira até estarem douradas. Perfume
com folhas de tomilho.
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Douradas
aromáticas ao
vapor

Ingredientes para 4 pessoas

4 douradas pequenas, limpas
sal
pimenta
3 a 4 chalotas 
cebolinho picado 
raiz de gengibre 
1 malagueta vermelha fresca
4 fatias finas de bacon 
1 cubo de caldo de peixe
água
8 folhas de couve lombarda 
 
Para o molho de peixe: 
2 colheres de sopa de molho de soja
1 colher de sopa de vinho de arroz
3 colheres de sopa de molho de ostra 
½ laranja

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Tempere as douradas com sal e pimenta. Descasque as chalotas e
pique-as muito finamente. Adicione cerca de 1 colher de sopa de
cebolinho picado e perfume com um pouco de raiz de gengibre ralada. 

Lave a malagueta, retire‐lhe o pedúnculo, abra‐a ao meio e limpe‐a de
sementes. Pique a malagueta em pedacinhos e junte‐a às chalotas. 

Recheie as barrigas das douradas com a mistura e com uma faca afiada
abra dois rasgos em diagonal de cada lado dos lombos das douradas.
Corte as fatias de bacon em tiras e introduza-as nesses rasgos.

Deite o cubo de caldo de peixe num wok,  adicione água a ferver e leve
ao lume. Entretanto apare os talos das folhas de couve e lave‐as em água
corrente. Introduza-as no caldo a ferver durante cerca de 1 minuto e
retire-as com uma escumadeira. 

Encaixe a rede metálica sobre o wok.

Embrulhe as douradas em cada 2 folhas de couve e coloque-as sobre a
grelha. Por cima coloque a tampa e deixe cozinhar durante cerca de 20
minutos.

Numa molheira que possa levar ao microondas misture o molho de soja
com o vinho de arroz, o molho de ostra e o sumo de laranja.

Na altura de servir, aqueça o molho no microondas durante cerca de 1
minuto e sirva com as douradas. Acompanhe-as com arroz basmatti
cozido. 
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Empadas folhadas
de bacalhau

Ingredientes para 4 pessoas

50 g de Vaqueiro com Azeite
1 cebola picada
2 dentes de alho
1 alho francês pequeno
300 g de bacalhau demolhado desfiado
1 a 2 colheres de sopa de farinha
± 3 dl de leite
sal
pimenta 
noz moscada
1 colher de chá de mostarda 
coentros picados
1 embalagem de massa folhada em quadrados (6
unidades)
 
 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Derreta a Vaqueiro num tacho, junte-lhe os dentes de alho descascados
e picados e a cebolapicada e deixe alourar enquanto lava o alho francês
e o corta em rodelas.

Lave as rodelas de alho francês em água corrente, escorra bem e junte à
cebola. 

Quando o alho francês e estiver mole adicione o bacalhau e deixe
cozinhar tapado até estar macio.

Polvilhe com a farinha, mexa e regue com o leite. Misture bem e deixe
engrossar sobre lume moderado.

Tempere com sal, pimenta e noz moscada. Retire do lume e perfume
generosamente com coentros picados e com a mostarda. 
Mude para outro recipiente e deixe arrefecer.

Forre 6 formas para queques com os quadrados de massa folhada, encha
com creme de bacalhau e una as pontas da massa sobre o recheio. 

Leve ao forno e coza durante cerca de 25 minutos.
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Douradinhas no
forno com hortelã
da ribeira

Ingredientes para 4 pessoas

4 douradinhas limpas 
sal
pimenta
1 limão
50 g de bacon em cubos
hortelã da ribeira
1 alho francês
1 lata de tomate em cubos
Vaqueiro Líquida

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 180 °C.

Lave as douradinhas, enxugue-as bem, por dentro e por fora com papel
absorvente e tempere-as com sal e pimenta. Lave o limão e corte-o em
meias rodelas finas. Introduza na barriga de cada dourada, um pouco de
bacon, um pé de hortelã da ribeira e 2 meias rodelas de limão.

Corte o alho francês em rodelas finas e lave‐as em água corrente.
Espalhe-as sobre o fundo de um tabuleiro de forno por cima disponha as
douradas, o tomate em cubos e o restante bacon em cubos. Junte mais 2
ou 3 pés de hortelã da ribeira e regue tudo com Vaqueiro Líquida.

Leve ao forno e deixe cozinhar entre 20 a 25 minutos.    

Acompanhe com batatas fritas ou arroz branco solto.  
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Bacalhauzada

Ingredientes para 6 pessoas

800 g de lombos de bacalhau (sem pele nem
espinhas)
1 l de leite
água
200 g de folhas de couve portuguesa 
100 g de Vaqueiro Alho
200 g de cebola picada
100 g de alho francês
2 ovos
75 g de farinha
100 g de miolo de pão (tipo pão da avó)

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Coloque os lombos de bacalhau num tacho, junte-lhes o leite e cerca de
5 dl de água e leve ao lume. Deixe ferver cerca de 10 minutos. Apage o
lume, retire o bacalhau, deixe-o arrefecer um pouco  e faça‐o em lascas.
Reserve o caldo de cozedura.

Ao mesmo tempo ponha uma panela ao lume com água temperada com sal
e quando estiver a ferver introduza as folhas de couve e deixe cozer,
destapadas, até estarem tenras. Escorra bem as couves e corte‐as em
pedaços.

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Derreta a Vaqueiro Alho num tacho, adicione-lhe a cebola picada e
deixe alourar enquanto corta o alho francês em rodelas e o lava em água
corrente.

Junte o alho francês à cebola e deixe estufar até estar mole. Junte a
farinha, mexa e regue com o caldo da cozedura do bacalhau. Mexa e
adicione as couves e o miolo de pão esfarelado. Misture bem.

Parta os ovos para uma taça e desfaça‐os com uma vara de arames.

Junte as lascas de bacalhau ao cozinhado e adicione os ovos batidos,
mexendo delicadamente. Deite a mistura num tabuleiro e leve ao forno
durante cerca de 20 minutos, ou até gratinar.

 

 

Sugestão

Nota: é uma óptima receita para aproveitar sobras de legumes e
bacalhau ou peixe cozido.  
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Filetes de peixe
espada marinados

Ingredientes para 4 pessoas

500 g de filetes de peixe espada
sal
1 pedaço de raiz de gengibre
molho de soja
0,5 dl de vinho branco seco

farinha Maizena
óleo Vaqueiro 
água
cebolinho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte os filetes de peixe espada em troços com cerca de 5 cm de
comprimento, coloque-os num tabuleiro e tempere com um pouco de sal.

Pele a raiz de gengibre, rale‐a e esprema o suco para uma taça.
Adicione-lhe cerca de 0,5 dl de molho de soja e o vinho branco.
Misture bem, deite sobre o peixe e deixe marinar em local fresco durante
pelo menos 30 minutos.

Escorra os filetes de peixe espada e enxugue-os em papel absorvente.

Deite cerca de 2 colheres de sopa de Maizena num prato fundo. Passe os
pedaços de peixe pela Maizena e sacuda bem o excesso. 

Deite óleo Vaqueiro numa frigideira e leve ao lume a aquecer. Frite os
filetes de peixe espada no óleo quente até estarem dourados. Retire com
uma escumadeira e deixe escorrer sobre papel absorvente.

Misture cerca de 4 colheres de sopa de molho de soja com 2 de água e
perfume com cebolinho picado. 

Sirva os filetes com o molho preparado à parte numa tacinha e
acompanhe com salada.

 

62  


