
 

 

 
 

A gastronomia do mundo você encontra aqui e na revista digital do malaparadois. 
Todos os meses dicas e receitas das mais variadas delicias do mundo, assinadas pelo 

Chef Celso Rossi. 

 

 

Vamos falar da culinária do Espírito Santo (Culinária Capixaba), que teve em sua história uma 
influência em sua culinária, a indígena. Se tornou mais eclética com a chegada dos e africanos 
e portugueses. 
 
O prato internacionalmente conhecido é a MOQUECA CAPIXABA, que o nome “moqueca” 
designa um estilo de preparar o alimento que consiste no cozimento sem água, apenas com os 
vegetais e frutos do mar e ao contrário da moqueca baiana, a capixaba não recebe azeite de 
dendê e nem leite de coco. 
 
Curiosidades: 
Panelas de BarroA panela de barro é, sem dúvida uma das maiores expressões da cultura 
popular do Espírito Santo. Desde a sua origem, nas tribos indígenas que habitaram o litoral do 
Estado até os dias de hoje, tem uma técnica de sua confecção e a estrutura social das artesãs 
pouco mudou. 
 
O trabalho artesanal das paneleiras sempre garantiu a sobrevivência econômica de seus 
familiares, como também de suas tradições. A região de Goiabeiras, ao norte da Ilha de Vitória, 
sempre foi o local tradicional da produção de panelas de barro. Mesmo, hoje ainda é mantida a 
tradição do trabalho de cunho familiar e as panelas são feitas nos quintais das casas das 
paneleiras. Trazendo um ótimo benefício em sabor e requinte para culinária Brasileira. 
 

Moqueca capixaba para (4) quatro porções 
 
Ingredientes: 
1 kg de peixe fresco (badejo, robalo, namorado, dourado) Sugestão: Cação 
2 maços de coentro picado 
1 maço de cebolinha 
1 cebola picada 
4 tomates maduros picados 
3 colheres (sopa) de suco de limão 
3 colheres (sopa) azeite sementes de urucum (colorau) 
1 Colher de chá. sal a gosto 1 limão 
 
 
Modo de preparo: 
Limpe bem o peixe, corte-o em postas e deixe-o em uma vasilha com sal e suco de um limão. 
Conserve assim pelo menos por uma hora. Separe a cabeça para o pirão.Utilizando uma panela 
de barro, 
coloque: azeite, cebola, coentro (tudo bem picadinho), tomate e urucum (colorau). Em seguida, 
arrume as postas do peixe uma do lado da outra, sem sobrepor. Não adicione água ou sal. 
Cozinhe em fogo brando e, quando abrir fervura, coloque umas poucas gotas de limão. Não 
espere ferver, caso contrário o peixe endurece.Tampe. Espere uns dez minutos e experimente o 
sal. Cubra com coentro picado Tire do fogo e sirva na própria panela, acompanhada de arroz 
branco, pirão de peixe .- O alho também pode ser usado á gosto. 
 
Dica do chefe: 
Desmanchar o colorau no azeite antes do preparo.Colocar fatias de pimentões amarelo, 
vermelho e verde a gosto.Como entrada aconselho uma deliciosa “casquinha de siri” que é um 
dos pratos bem pedidos da região do Espírito Santo. 

 


