
CO Alimentação 

 

CATAPLANA À MARINHEIRO 

 

O vídeo pode encontrá-lo no site: http://www.youtube.com/watch?v=TTCi-

N9sAOk&feature=related 

 

 

1.Onde e como é que é a Costa Nova? 

 

2.Ingredientes: ................................., ................................. (fatiada), ................................. (fresco), 

................................., ................................. variado (................................., ................................., 

................................. e .................................), vinho ................................. para ................................., 

................................. 

 

Para quantas pessoas? ................................. 

 

Faz-se na ................................. 

 

Como é que não vai ser a mesma coisa? .............................................................................................. 

 

Complete expressões com lume:  

 

Ir ................... lume 

Pôr a lume ..................... 

 

Processo:...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

Tempo: ................................. 

Acompanhamento: ................................. 

 

A cataplana pode ser feita só com um tipo de peixe... Quais? ................................. e .................................. 

 

O que é ela põe que faz a diferença? Um ................................. de .................................. 

 

Quanto sal? ................................. ................................., mas não muito por causa do .................................. 

 

O que é que parece se pusermos as batatas dentro? ................................. ................................. 

................................. 

 

Com que faziam dantes os pescadores as caldeiradas? 

 

Como é que se serve?  

 

Como se chama o barco típico da ria de Aveiro? ................................. 

 

A cozinheira custou ou gostou de falar com o repórter?................................. 

 

A comida portuguesa é... .................................  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TTCi-N9sAOk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TTCi-N9sAOk&feature=related


CHAVE DE RESPOSTAS 

 
CATAPLANA À MARINHEIRO 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TTCi-N9sAOk&feature=related 

 

 

1.Onde e como é que é a Costa Nova? 

 

2.Ingredientes: azeite, cebola (fatiada), tomate (fresco), pimento, peixe variado (robalo, garopa raia e 

enguia), vinho branco para tempero, gambas 

 

Para quantas pessoas? 

 

Feito na cataplana 

 

Como é que não vai ser a mesma coisa? Se eu fizer com polpa de tomate ou concentrado de cebola. 

 

Lume:  

 

Ir ................... lume 

Pôr a lume ..................... 

 

Processo: começamos pelo azeite; deitamos o tomate e a cebola a frio; por cima a cebola. Depois uns 

pimentinhos e por cima o peixe. Pôr sal e depois fechar a cataplana. Demora uns 10 minutos a lume brando. 

Acompanha-se de batatas cozidas. 

 

Pode fazer-se cataplana só com um peixe? Quais? Robalo e garopa. 

 

O que é ela põe que faz a diferença? Um bocado de amêijoa. 

 

Quanto sal? Quanto baste, mas não muito por causa do colesterol. 

 

O que é que parece se pusermos as batatas dentro? Caldeirada à Fragateira 

 

Com que faziam dantes os pescadores as caldeiradas? 

 

Como é que se serve? Com a cataplana na mesa e as batatas à volta. 

 

Como se chama o barco típico da ria de Aveiro? 

 

A cozinheira custou ou gostou de falar com o repórter? 

 

A comida portuguesa é... 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TTCi-N9sAOk&feature=related

