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Receitas para Almoço Bahiano (de vários sites na internet) 

Cuscuz de Camarão 

Ingredientes 

1 cebola picada; 
Alguns dentes de alho; 
1 pimentão verde picado; 
1 xícara de polpa de tomate; 
1 maço de cheiro verde picado; 
1 xícara de ervilhas; 
1 xícara de milho; 

2 xícaras de farinha de milho; 
150 g de camarão; 
Decoração: Rodelas de tomate; 
Ovos cozidos em rodelas; 
1 pimentão vermelho cortado em tiras; 
sardinha ou camarão 

preparo 

Refogue a cebola, o olho e o pimentão. Junte os camarões e tomates. Acrescente 
meio litro de água, tempere com sal e pimenta e cozinhe por 10 minutos. Junte o 
cheiro verde, o milho e as ervilhas e a polpa. Despeje aos poucos as farinhas. 

Forre o fundo e lateral de uma tigela refratária grande com rodelas de tomate, os 
ovos e o pimentão e o camarão. Despeje aos poucos o cuscuz, pressionando com o 
dorso de uma colher. 

Moqueca 
Ingredientes 

1 cebola grande picada; 
Alguns dentes de alho, opcional; 
sal a gosto; 
2 tomates picados;  
1 pimentão vermelho em rodelas; 
1 pimentão verde em rodelas; 
3 galhos de coentro picado; 

folhas de louro; 
100 ml. de leite de coco; 
3 colheres de sopa de azeite de dendê; 
½ limão; 
4 postas de robalo. 
Frutos do mar

Preparo 

Tempere o peixe com sal e suco de limão. Numa panela (de preferência de barro 
para ir direto do forno para a mesa), refogue cebola e alho, junte tomate, pimentão e 
louro, junte os frutos do mar e o peixe com água. Cozinhe e jogue o leite de coco. 

Acompanhamentos e Sobremesa 
Salada de tomate verde 

600 g de  camarão frito 

Limonada, Guaraná 

Arroz ou farinha de mandioca 

Doce de abóbora 

Abóbora, Açúcar, Cravo e coco 
ralado.
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Vatapá  
ingredientes 

6 pães 
1 litro de caldo de peixe  
1 cebola picada  
3 dentes de alho 
1 colher (sopa) de gengibre ralado  
150 ml de leite de coco 
400 g de peixe cozido e desfiado  

200 ml de azeite de dendê 
100 mil de óleo de soja 
200 g de castanha de caju torrada e 

moída  
200 g de amendoim torrado, sem pele 

e moído  
Sal a gosto.

preparo 

Numa tigela, coloque os pães e deixe de molho por 1 h no caldo de peixe. Depois, 
bata no liquidificador e acrescente a cebola, o alho, o gengibre e o leite de coco. 

Numa panela com azeite de dendê, refogue o peixe e o camarão fresco. 
Acrescente a castanha, o amendoim e o creme de pão. 

Deixe cozinhar mexendo sempre. Retire quando estiver com consistência pastosa e 
soltando da panela. Obs.: Se precisar amolecer um pouco, use leite de coco.

Caruru 
ingredientes 

1/2 kg de quiabo em pedaços 
1 cebola picada 
75 g de amendoim moído 
75 g de castanha de caju moída 
1 colher (chá) de gengibre ralado  

1 colher (sopa) de coentro picado 
1/2 litro de caldo de peixe  
150 ml de azeite de dendê  
sal a gosto. 

preparo 

Refogar cebola com os quiabos, colocando um pouco do caldo de peixe e o 
gengibre. Juntar o amendoim e a castanha. Botar o resto do caldo de peixe,  azeite 
de dendê, o coentro. Cozinhar, pondo um pouco de pimenta e sal. 

Acarajé da Bahia 
ingredientes 

1/2 kg de feijão fradinho; 
3 dentes de alho; 

Azeite de dendê para fritar 
Sal a gosto.

preparo 

Cozinhar o feijão fradinho. Quando o feijão começar a inchar, lave-o com água 
fria até soltar toda a casca. Moer o feijão sem casca até formar uma massa branca 
espessa e acrescente o alho previamente moído. (Para o acarajé crescer, quem sabe 
colocar bicarbonato?) 

Aquecer frigideira ou tacho com quantidade suficiente de azeite de dendê para 
cobrir os bolinhos de acarajé enquanto são fritos 


