
DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Salada de Cavala com Figos Ficha Técnica 
 
 

Chefe José Moura 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
0,2 kg de Mescla de alfaces 
0,05 kg de Figos 
16 Tomates cherry 
12 Espargos verdes 
100 g de Cebola roxa 
2 Rabanetes 
Hortelã da ribeira Q.b. 
Azeite Q.b. 
Flor de sal Q.b. 
Alho Q.b. 
Limão Q.b. 
Licor de murta Q.b. 
 

 

Modo de confecção 

 Cavala 
Filetar a cavala, extrair as espinhas com a ajuda de uma pinça, cortar o filete ao meio e 
temperar com flor de sal, sumo de limão, hortelã da ribeira, azeite e alho, escalfar a cavala 
em vinho branco do lado sem pele, retirar e com o maçarico queimar a pele até ficar 
crocante.   
 
Salada 
Juntar a mescla de alfaces, tomate cherry, espargos verdes previamente cozidos, cebola 
roxa em juliana e rabanetes, temperar tudo com flor de sal e vinagrete.  
 
Figos 
Cortar os figos em quatro e levar ao lume 30 segundos com licor de murta. Empratar a 
gosto. 
 

Notas adicionais 

 - 

  

 

  



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Cavala Crocante Ficha Técnica 
 
 

Chefe José Moura 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
100 g de Tomate 
100 g de Arroz arborio 
3 Gemas de Ovo 
0,2 Clts Cerveja 
50 g de Farinha 
4 Colheres Óleo 
Vinho branco Q.b. 
Cebola 
Tomate Q.b. 
Tomilho Q.b.  
Limão Q.b. 
Poejo Q.b. 
Orégãos Q.b. 
Basílico Q.b. 
Flor de sal Q.b. 
Azeite Q.b. 
Manteiga Q.b. 
Parmesão Q.b. 
Alho Q.b. 

 

Modo de confeção 

 Cavala 
Filetar a cavala, extrair as espinhas com ajuda de uma pinça, marinar com flor de sal, sumo 
de limão, azeite e tomilho. 
 
Tempura 
Juntar as gemas de ovos, cerveja, farinha, alho e poejo e mexer com a ajuda de umas varas, 
até ficar um polme consistente. Mergulhar no polme e fritar a 180º.  
 
Risotto 
Puxar a cebola e o alho em azeite, colocar o risotto, refrescar com vinho branco e deixar 
cozer com o caldo de cavala. Temperar com sal, cozer durante 15/18 minutos, retirar do 
lume e ligar com a pasta de tomate (tomate, alho, orégãos), manteiga e parmesão. Servir de 
imediato, regado com azeite e ervas a gosto.  

Notas adicionais 

 - 

  

 

  



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Cavala Fumada com Arroz doce 
que não é doce 

Ficha Técnica 
 
 

Chefe José Moura 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
50 g de Arroz Arbório 
0,5 l de Leite 
Limão Q.b. 
Pau de canela Q.b. 
Flor de sal Q.b. 
Azeite Q.b. 
Alho Q.b. 
Folhas Basílico Roxo Q.b. 
Tomilho Q.b. 
Limão Q.b. 
Folhas Tomilho Selvagem Q.b. 
50 g de Manteiga 
0,1 l de Vinho Branco 
20 g de Queijo Parmesão 

 

Modo de confeção 

 Cavala 
Filetar a cavala, extrair as espinhas com a ajuda de uma pinça, temperar com flor de sal, 
sumo de limão, basílico roxo, azeite e alho, colocar sobre papel vegetal, barrado em azeite, 
dentro da cataplana com as ervas em brasa, fechar, levar a lume brando, esperar 5/8 
minutos e reservar.  
 
Risotto 
Puxar a cebola e o alho em azeite, colocar o risotto, refrescar com vinho branco, deixar 
cozer com leite, pau de canela e raspa de limão, temperar com sal, cozer durante 15/18 
min, retirar do lume e ligar com manteiga e parmesão. Servir de imediato, regado com 
azeite e ervas a gosto. 

Notas adicionais 

 - 

  

 

  



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Cavala Braseada com salada 
Algarvia 

Ficha Técnica 
 
 

Chefe José Moura 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
100 g de Tomate 
100 g de Pepino 
100 g de Cebola 
50 g de Pimento Verde  
50 g de Pimento Vermelho 
4 Fatias de Pão Caseiro 
Azeite Q.b. 
Alho Q.b. 
Vinagre Q.b. 
Orégãos Secos Q.b. 
Folhas Basílico Q.b. 
Basílico Roxo Q.b. 
Flor de Sal Q.b. 
Folhas de Tomilho Q.b. 
Limão Q.b. 
Orégãos frescos Q.b. 

 

Modo de confeção 

 Cavala 
Filetar a Cavala, extrair as espinhas com ajuda de uma pinça, marinar com flor de sal, azeite 
e tomilho Limão e orégãos frescos, levar a brasear (corar de ambos os lados em lume forte) 
num sauté com um fio de azeite e alho reservar a cavala e o azeite do sauté.  
 
Salada Algarvia 
Lavar os legumes e cortar tudo em cubos uniformes, os pimentos são previamente assados, 
temperar com flor de sal, orégãos, azeite e vinagre. Pão Frito-Fritar retângulos de pão 
caseiro, em azeite e alho. Ao colocar no prato regar com o azeite da cavala e ervas a gosto. 

Notas adicionais 

 - 

  

 

  



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

A Tradicional Cavala com Orégãos Ficha Técnica 
 
 

Chefe José Moura 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
100 g de Tostas de pão 
4 Tomates cherry 
Maionese Q.b. 
Mostarda Q.b. 
Folhas de Orégãos Frescos Q.b. 
Poejo Q.b. 
Tomilho Q.b. 
Limão Q.b. 
Flor de Sal Q.b. 
4 Dentes de Alho 
Azeite Q.b. 
1 Limão  

Modo de confeção 

 Cavala 
Filetar a cavala, deixando a cauda da cavala, extrair as espinhas, temperar com flor de sal, 
azeite, orégãos frescos e poejo e enrolar, prender com ajuda de um palito. Levar um tacho 
ao lume com água, cebola, azeite, alho, sal e orégãos frescos, quando começar a ferver 
mergulhar os rolinhos da cavala, deixar cozer 2/3 minutos conforme o gosto, retirar da 
água e reservar.  
 
Tosta com Maionese 
Num recipiente, juntar maionese, um pouco de mostarda e orégãos frescos picados, partir 
as tostas aos bocadinhos com as mãos, juntar as tostas partidas com um pouco de maionese 
de mostarda, envolver bem, reservar.  
 
Tomate salteado 
Cortar os tomates ao meio, previamente limpos, levar um sauté ao lume com azeite e alho, 
colocar o tomate, temperar com tomilho limão e sal, esperar 1 minuto e retirar do lume. À 
saída colocar um fio de azeite, folhas de tomilho limão, uma pitada de flor de sal e umas 
gotas de limão. Empratar a gosto. 

Notas adicionais 

 - 

  

 

  



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Filetes de Cavala Com Rúcula Ficha Técnica 
 
 

Chefe José Moura 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
200 g de Rúcula 
Azeite Q.b. 
Mostarda Q.b. 
Folhas Tomilho Q.b. 
Poejo Q.b. 
Vinagre Balsâmico Q.b. 
Flor de Sal Q.b. 
2 Dentes de Alho 
1 Limão 

 

Modo de confeção 

 Cavala 
Filetar a cavala, extrair as espinhas com a ajuda de uma pinça, temperar com flor de sal, 
azeite, sumo de limão e Poejo, levar a corar de ambos os lados ao lume, em sauté 
previamente aquecido, reservar.  
 
Vinagrete 
Num recipiente, colocar, um pouco de mostarda, tomilho, sal e balsâmico, mexer com as 
varas e ir juntando a fio azeite a gosto, mexer bem.  
 
Rúcula 
Temperar metade da rúcula com flor de sal e o vinagrete a outra metade saltear em azeite e 
alho. Servir de imediato. 

Notas adicionais 

 - 

  

 

  



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Cavala com Crosta de Pimentas Ficha Técnica 
 
 

Chefe Valter Castanheira 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
Azeite Q.b. 
Flor de Sal Q.b. 
2 g Pimenta Sichuam 
2 g Pimenta Limão 
2 g Pimenta Rosa 
300 g Couve-flor 
80 g Manteiga 
1 Un. Vagem Baunilha 
300 g Manga 
30 g Chalotas 
150 g Coentros 
20 g Rebentos de Coentros 
40 g Lima 
40 g Limão 
 
 

 

Modo de confecção 

 Pimentas 
Misturar as pimentas e moer ligeiramente. 
 
Cavala 
Preparar os filetes e cobrir a pele com a mistura das pimentas e temperar de sal. Corar a 
cavala em azeite de ambos os lados 
 
Couve Flor, Manga e Coentros 
Cozer a couve-flor com água, sal e limão, retirar e ainda quente moer com manteiga e 
baunilha. Temperar e reservar, cortar a manga em pequenos cubos, picar as chalotas e 
coentros e envolver tudo com um pouco de azeite e sumo de lima. 

Notas adicionais 

 - 

  

 

 

 

 



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Cavala Fumada com Espuma de 
Limão 

Ficha Técnica 
 
 

Chefe Valter Castanheira 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
5 g Tomilho 
5 g Alecrim 
2 g Pimenta em Grão 
10 g Folhas de Pinheiro 
5 g Alho 
1 g Louro 
Flor de Sal q.b 
20 cl Natas 
5 cl Sumo de limão 
 
 
 
 
 

 

Modo de confecção 

 Espuma de Limão 
Envolver as natas e o limão e colocar no sifão com o gás e levar ao forno.  
Secar umas rodelas de limão e reservar. 
  
Cavala 
Preparar  os filetes e temperar com flor de sal. Preparar o fumeiro com os restantes 
ingredientes e pegar fogo e colocar os filetes e fumar durante 20m em ambiente fechado 
mas não muito quente 65º.. 
 
Couve Flor, Manga e Coentros 
Cozer a couve-flor com água, sal e limão, retirar e ainda quente moer com manteiga e 
baunilha. Temperar e reservar, cortar a manga em pequenos cubos, picar as chalotas e 
coentros e envolver tudo com um pouco de azeite e sumo de lima. 

Notas adicionais 

 - 

  

 

 

 

 

 

 



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Dip de Cavala Ficha Técnica 
 
 

Chefe Valter Castanheira 

Ingredientes 

 8 Filetes de Cavala 
125 g Cebola 
8 cl Molho Chilli Doce 
Sal q.b 
Pimenta Preta Q.b 
250 g Maionese 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modo de confecção 

  
Cavala 
Retirar espinhas e peles dos filetes e colocar numa saladeira. Desfiar o peixe misturar com 
cebola picada e o molho picante.  
Reservar no frio algum tempo 30m.  
Em seguida misturar a maionese e temperar bem em seguida colocar no frio mais 1h.  
Servir frio. 
  
 

Notas adicionais 

 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Escabeche de Cavala Ficha Técnica 
 
 

Chefe Valter Castanheira 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
Azeite Q.b. 
5 g Alho 
3 g Tomilho 
1 g Louro 
25 cl Vinho Branco 
80 g Chalotas 
25 cl Vinagre Xerez 
5 g Pimenta Preta em Grão 
5 g Pimenta d’ Espeletee 
Flor de sal q.b 
 
 
 

 

Modo de confecção 

 Molho 
Cortar as chalotas em juliana, suar as chalotas no saute das cavalas com azeite sem ganhar 
cor em seguida adicionar o tomilho e louro refrescar com vinho branco deixar fervilhar e 
juntar o vinagre e pimentas e deixar fervilhar. 
 
Cavala 
Retirar espinhas e temperar com flor de sal, corar as cavalas em azeite e alho esmagado 
ligeiramente.  
Por ultimo colocar as cavalas no molho e deixar arrefecelas no molho e servir decorado a 
gosto. 
 
 

Notas adicionais 

 - 

  

 

 

 

 

 

 

 



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Esparguete de Cavala com 
Pinhões e Passas 

Ficha Técnica 
 
 

Chefe Valter Castanheira 

Ingredientes 

 8 Filetes de Cavala 
Azeite Q.b. 
60 g Passa de Uva Dourada 
Sal q.b 
60 g Miolo de Pinhão 
50 g Dill Fresco 
100 g Cebola 
2 g Pimenta Preta 
1 Lima 
10 g Alho 
20 cl Vinho Branco 
60 g Tomate Cherry 
 
 

 

Modo de confecção 

 Passas 
Demolhar as passas em agua fria e vinho branco. 
 
Esparguete 
Cozer o esparguete e reservar. 
 
Cavala 
Temperar as cavalas com sal e pimenta . Corar os filetes em azeite e reservar, deixar 4 
filetes inteiros e os outros lascas e reservar, saltear num saute a cebola picada e o alho 
picado em azeite adicionar os pinhões e as passas de uva. 
Incorporar o esparguete e envolver temperar com sal e pimenta adicionar o peixe lascado e 
o dill picado envolver salpicar com sumo de lima e servir de imediato a gosto decorado com 
ervas frescas e um filete de cavala inetiro e decorar com tomate cherry em gomos   
 
 

Notas adicionais 

 - 

  

 

 

 

 

 



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Filete de Cavala Albardado, 
Risotto de Abóbora e Courgettes 

Ficha Técnica 
 
 

Chefe Valter Castanheira 

Ingredientes 

 8 Filetes de Cavala 
2 Ovos 
50 g farinha de Milho 
25 g Salsa 
200 g Arroz Arboreo 
5 g Alho 
50 g Cebola 
10 cl Vinho Branco 
30 cl Caldo de Aves 
60 g Manteiga 
60 g Queijo Parmesão 
100 g Abóbora Menina 
60 g Courgettes 
100 g Tomate Chucha 
5 g Mel 
0,1 l Azeite 
2 g Louro 
2 g Flor de Sal 
4 g Limão 
0,4 l de Óleo 
 
 
 

 

Modo de confecção 

 Preparação 
Assar a abóbora ate estar tenra e desfazer em puré reservar, cortar os courgettes em brunoise, 
preparar o risotto de maneira normal adicionando a meio da cozedura o puré de abóbora e os 
courgettes ligar com parmesão e manteiga, reservar quente. 
 
Cortar o tomate em concassé e envolver com salsa, flor de sal, mel e alho picado, guardar no frio. 
 
Cavala 
Preparar os filetes e temperar com sal, pimenta e sumo limão.  
Aquecer óleo num saute passar os filetes por farinha e depois por ovo batido com salsa picada e 
fritar. 
 
Empratar a gosto com risoto filetes fritos e tártaro de tomate. 
 
 

Notas adicionais 

 - 

  

 



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Tarte Fina de Cavala com 
Cebola Confitada e Salada 
Mediterrânica 

Ficha Técnica 
 
 

Chefe Valter Castanheira 

Ingredientes 

 4 Cavalas 
1 un. Papel Vegetal 
200 g Cebola 
60 cl Azeite 
10 g Tomilho 
1 g Louro 
10 g Açúcar 
5 g Flor de Sal 
60 g Rúcula 
50 g Tomate Cherry 
20 g Azeitonas 
40 g Agrião 
Massa: 
500g g Farinha 
50 cl Azeite 
16 dl Água 
1 Ovo 
Sal q.b 
 

 

Modo de confecção 

 Massa 
preparar a massa : amassar todos os ingredientes ate ficar homogénea e tender bem fina, 
cozer a 180º entre duas placas ou tapetes de silicone. Retirar e reservar. 
 
Preparação 
Cortar a cebola bem fina e num tacho colocar a cebola, tomilho, açúcar, sal e azeite e deixar 
refogar devagar até a cebola ficar como uma compota. 
 
Cavala 
Preparar as cavalas colocadas em papel vegetal com a pele e a parte da barriga para o 
mesmo lado untar com azeite e colocar no grelhador ou saute seco a corar a parte da 
barriga. 
Por fim empratar a tarte: Massa, cebola e cavala e salpicar com flor de sal. Salada servida á 
parte. 
 

Notas adicionais 

 - 

  

 

 



DOCAPESCA        Campanha Promocional da Cavala 
                               julho a setembro de 2012 

Torricado de Cavala com 
Gaspacho 

Ficha Técnica 
 
 

Chefe Valter Castanheira 

Ingredientes 

 8 Filetes de Cavala 
250 g Pão Caseiro 
90 g Pepino 
120 g Tomate Vermelho 
80 g Cebola Vermelha 
60 g Pimento Amarelo 
10 g Orégãos Frescos 
6 cl Azeite 
5 g Flor de Sal 
30 cl Vinagre 
5 g Alho 
40 g Limão 
 
 
 

 

Modo de confecção 

 Gaspacho 
Cortar todos os legumes e cubos pequenos e misturar e temperar com vinagre e azeite e 
sal. 
 
Cavala 
Preparar os filetes de cavala e temperar com sal e limão. 
 
Pão 
Cortar o pão em fatias, grelhar o pão ate ficar com uma cor castanha esfregar no pão um 
dente de alho e regar com azeite. 
 
Empratamento 
Colocar o pão no prato o gaspacho por cima e grelhar os filetes e depois colocar por cima 
do gaspacho misturar azeite com sumo de limão e orégãos frescos e decorar o prato. 

Notas adicionais 

 - 

  

 


