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Viviane Sant’Anna

Moqueca de peixe com camarão

Moqueca de peixe com camarão

Ingredientes:

• 1 kg de peixe em postas
• 500 g de camarão médio sem casca
• Suco de 2 limões 
• 4 dentes de alho amassados
• Sal a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
• 4 colheres (sopa) de óleo de coco
• 2 cebolas roxas cortadas em rodelas
• 4 tomates cortados em rodelas
• 1 pimentão amarelo
• 1 pimentão vermelho
• 1 pimentão verde
• Cheiro-verde a gosto
• Coentro a gosto
• 200 ml de leite de coco

Modo de preparo:

1. Lavar bem o peixe e os camarões em água corrente; 
temperá-los com o suco dos limões, o alho, o sal e a 
pimenta-do-reino.

2. Em uma panela, espalhar o de óleo de coco, juntar as 
postas de peixe e os camarões por cima, as rodelas de 
cebola, tomate, pimentão (amarelo, vermelho e verde), o 
cheiro-verde e o coentro.

3. Cozinhar em fogo baixo até que ferva e deixar mais 5 
minutos.

4. Juntar o leite de coco e, assim que ferver, apagar o fogo 
e servir ainda quente.
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Moqueca de peixe com camarão

Propriedades funcionais da receita
•  Os peixes, de forma geral, apresentam em sua composição alto teor de ácidos graxos poli-insaturados ômega-3, 
os quais têm sido estudados devido ao seu efeito anti-inflamatório e protetor contra doenças cardiovasculares 
e neurodegenerativas1. 
• O alho (Allium sativum) tem sido utilizado para prevenir e até mesmo reduzir a pressão arterial. Estudo 
realizado por Ashraf et al.2 mostrou que o consumo de 300-1.500 mg de alho por dia durante 24 semanas teve 
melhor efeito na diminuição tanto da pressão arterial sistólica como da diastólica, comparado aos indivíduos 
do grupo que recebeu atenolol e placebo. 
• A pimenta-do-reino (Piper nigrum) apresenta em sua composição piperina e capsaicina, fitoquímicos com 
capacidades antioxidante e anti-inflamatória3. 
• O óleo de coco (Cocos nucifera L.) é composto por ácidos graxos saturados, na forma de triacilgliceróis de 
cadeia média (TCM), especialmente o ácido láurico, e, em menor proporção, por ácidos graxos insaturados, 
como o ácido oleico e o ácido linoleico. Há relatos do uso do óleo de coco por pacientes com diagnóstico de 
dislipidemia, obesidade, síndrome de má absorção e candidíase4,5.
• A cebola roxa (Allium cepa) apresenta maior conteúdo de compostos fenólicos como quercetina e antocianinas 
comparada à cebola branca6. Devido à sua composição, a cebola roxa pode ter ação antioxidante e efeito benéfico 
sobre a redução do colesterol7, sendo uma alternativa para o tratamento das dislipidemias8.
• O tomate (Solanum lycopersicum) é uma importante fonte de nutrientes e compostos bioativos como os 
carotenoides, incluindo o licopeno. Muitos estudos têm relacionado o consumo do tomate e seus derivados com 
a redução do risco de várias doenças crônicas, como obesidade, hiperglicemia, hipercolesterolemia, doenças 
cardiovasculares e câncer, principalmente câncer de próstata, devido a sua ação antioxidante e seu efeito positivo 
sobre a modulação da expressão gênica9-12.
• O coentro (Coriandrum sativum) possui ação espasmolítica sobre a musculatura lisa do trato gastrointestinal 
e das vias biliares, melhora a motilidade do intestino e aumenta a secreção gástrica. Alguns estudos em ratos 
também mostraram que o coentro tem efeitos anti-inflamatório, antiaterogênico, antibacteriano, ansiolítico e 
diurético. São necessários, entretanto, mais estudos para avaliar seus benefícios em humanos13-16.
• Por fim, o leite de coco contém cálcio, cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, sódio, fósforo e zinco17, 
nutrientes estes essenciais para o adequado funcionamento do organismo.
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