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Filé de pescada 
branca no papelote 
ao molho de frutas 
vermelhas

Benefícios à saúde
A pescada branca é considerada um peixe com baixo teor de gordura (0,6%), apresentando 2,4 g de ácidos graxos 
monoinsaturados e 0,9 g de poli-insaturados, com 5,6% de EPA e 15,4% de DHA1.
As diretrizes alimentares em todo o mundo recomendam o aumento do consumo de frutas e verduras como boas fontes 
de fitoquímicos antioxidantes para a prevenção de doenças crônicas. Existe quantidade significativa e valiosa de com-
postos fenólicos, antocianinas e flavonoides com atividade antioxidante nas frutas vermelhas, fitoquímicos esses que 
agregam inúmeros benefícios à saúde humana2. 
A framboesa possui um conteúdo essencial de compostos bioativos interessantes, como as antocianinas e os elagitaninos. 
As antocianinas são muito utilizadas como corantes alimentares naturais, além de apresentarem efeitos terapêuticos 
positivos tais como antioxidante, anti-inflamatório, proteção do dano no DNA e prevenção de doenças cardiovasculares3.
A amora-preta é uma fruta de valor nutritivo considerável, apresentando minerais (cálcio e potássio) e vitamina C, 
além de ser uma excelente fonte de compostos fenólicos, em especial antocianinas e ácido elágico, conferindo a ela 
propriedades funcionais e coloração escura4. 
Atualmente, a ingestão da semente de chia tem mostrado controlar o peso corporal, os níveis de glicemia, preferen-
cialmente pós-prandial, além de melhorar o perfil lipídico, a função endotelial, a coagulação, a fibrinólise e o status de 
ferro. Dessa forma, pode ser utilizada para prevenção de doenças como obesidade, diabetes, dislipidemia, hipertensão 
arterial e outras doenças cardiovasculares5-8. Tais efeitos podem ser atribuídos à composição química da semente, visto 

Modo de preparo
Peixe
1.Temperar os filés de pescada com sal, suco de limão, 
pimenta preta moída e pimenta branca;
2.Suar o alho porró no azeite de oliva e reservar;
3.Suar o shitake hidratado e a cebolinha no óleo de ger-
gelim e reservar;
4.Montar um papelote, acomodando o filé de peixe na 
superfície do papel manteiga e, por cima, acrescentar 
o alho porró e o shitake e salpicar a semente de chia, a 
semente de gergelim e a páprica. Regar com um fio de 
azeite e acrescentar um ramo de tomilho. Fechar com 
papel manteiga, formando um envelope;
5.Levar para assar.

Molho de frutas vermelhas
1.Em uma frigideira, aquecer o azeite de oliva extravirgem 
e saltear as amoras e as framboesas;
2.Acrescentar o manjericão picado, o vinagre balsâmico, 
a pimenta do reino e o sal;
3.Por último, adicione o vinho de porto e deixe reduzir até 
que as frutas estejam cozidas;
4.Servir com o filé de pescada.

Ingredientes
Peixe
4 filés de pescada branca
Sal a gosto
Suco de 1 limão
Pimenta preta moída a gosto
Pimenta branca a gosto
250 g de alho porró
3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
100 g de shitake
2 colheres de sopa de óleo de gergelim
Cebolinha a gosto
Semente de chia para salpicar
Semente de gergelim para salpicar
Páprica picante a gosto
Ramo de tomilho
4 quadrados de papel manteiga

Molho de frutas vermelhas
1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
200 g de amora
200 g de framboesa
2 colheres de sopa de manjericão picado
Vinagre balsâmico a gosto
Pimenta do reino a gosto
100 ml de vinho do porto

Imagem: Orian Beltrame da Silva
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que a chia é uma excelente fonte de ácidos graxos ômega-3, principalmente o alfa-linolênico (ALA), que corresponde a 
aproximadamente 60% de seu perfil lipídico; além de fitoesteróis, nutrientes e compostos ativos com ação antioxidante 
(ácido clorogênico, ácido cafeico e glicosídeos flavanol), fibras dietéticas e proteínas de alta digestibilidade9-12.
A pimenta preta (Piper nigrum L.) é um tempero muito utilizado, que apresenta um fitoquímico denominado piperina e, 
por isso, além de suas utilizações culinárias, contém propriedades medicinais. Recentemente tem-se demonstrado que 
a piperina possui efeitos fundamentais sobre muitos sistemas enzimáticos da p-glicoproteína, conduzindo efeitos de 
biotransformação, incluindo quimioprevenção, desintoxicação e melhora na absorção e biodisponibilidade de ervas e 
drogas convencionais. Outros efeitos também lhe foram atribuídos, como imunomodulador, antioxidante, antiasmático, 
anticancerígeno, anti-inflamatório e anti-úlcera13. 
O consumo de gergelim parece aumentar as concentrações séricas de vitamina E e diminuir a excreção urinária de meta-
bólitos dessa vitamina, sugerindo uma possível inibição do catabolismo desse micronutriente pelas lignanas presentes no 
gergelim. Um recente estudo desenvolvido por Hanzawa e colaboradores revelou que as sementes de gergelim também 
são capazes de elevar as concentrações de vitamina K em tecidos de ratos14.
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