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Camarões
a Monterrey
10 camarões MARIS com Télson
10 fatias de bacon
100g de queijo gruyere
2 dentes de alho
4 colheres de sopa de azeite
½ limão
Sal e pimenta do reino a gosto
3 tomates grandes maduros

tempo de preparo
45min

dificuldade
Média

}

PRODUTO

Modo de preparo

Descongele o camarão de acordo com as intruções na
embalagem do produto. Limpe bem os camarões retirando a
vísceras. Coloque-os em uma vasilha e tempere com o azeite,
pimenta do reino e o alho picado. Deixe marinar por 15
minutos. Corte o queijo em tiras não muito finas. Reserve.
Tempere os camarões com sal e frite. Lave bem os tomates e
corte-os em 8 fatias, retire as sementes e reserve. Pegue os
camarões um a um, coloque em cada um deles uma tira de
queijo e enrole com a fatia de bacon. Prenda o bacon com um
palito.
Enfie um espeto em cada um dos camarões para que eles não
enrolem depois de fritos. Em uma frigideira com azeite e uma
colher de manteiga coloque os camarões para fritar até que o
bacon esteja bem dourado. Retire os camarões da frigideira e
doure os tomates.
Sirva acompanhado de cuscuz marroquino ou com legumes
grelhados.

imagens meramente ilustrativa

Ingredientes

Camarões FRITO
Ingredientes

200g de camarão MARIS inteiros
2 colheres de sopa de azeite de oliva
2 dentes de alho amassados
½ cebola picada
2 colheres de sopa de shoyu
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
Salsa

tempo de preparo
20min

Modo de preparo

Descongele o camarão de acordo com as instruções na
embalagem do produto. Em uma frigideira aquecida, coloque
o azeite, o alho e a cebola e fique mexendo até que eles
fiquem bem douradinhos.
Em seguida, adicione o camarão, sal, pimenta do reino e
molho shoyu.
Deixe que ele fique refogando por cerca de 5 minutos com a
frigideira coberta por uma tampa, depois retire a tampa e
mexa bem o camarão, para que pegue bem todos ingredientes e temperos.
Depois disso é só fritar um pouquinho mais o camarão até
que ele fique bem dourado. Assim que estiver terminando,
polvilhe um pouco de alho picado e salsa picada por cima
para dar um toque especial ao seu prato.

dificuldade
Fácil

imagens meramente ilustrativa

}

PRODUTO

Camarões
AO MOLHO DE ALHO
Ingredientes

15 camarões MARIS
Margarina
Caldo de peixe em pó
Glutamato monossódico
Sal
Molho de alho pronto

Modo de preparo

Descongele o camarão de acordo com as instruções na
embalagem do produto.
Derreta a margarina em uma frigideira. Acrescente os
camarões e refogue com o caldo de peixe em pó, o
glutamato monossódico (conhecido popularmente como
Aji-No-Moto), o molho de alho pronto e o sal (todos a
gosto).
Cozinhe rapidamente e está pronto para servir.

tempo de preparo
20min

dificuldade

}

PRODUTO

imagens meramente ilustrativas

Fácil

CAUDA
DE LAGOSTA GRELHADA
2 Caudas de lagostas MARIS
3 colheres (sopa) de manteiga derretida
2 colheres (sopa) de suco de limão
Sal e pimenta-do-reino
1 Limão cortado em rodelas
½ Cebola pequena picada
Alcaparras
Creme de Leite
Noz Moscada

tempo de preparo
35min

dificuldade
Fácil

}

PRODUTO

Modo de preparo

Descongele a lagosta cortada de acordo com as
instruções na embalagem do produto.
Fatie a carne parcialmente, no centro da casca, não
corte até o final.
Coloque as lagostas em uma assadeira e pincele-as
com manteiga.
Salpique suco de limão e tempere com sal e pimenta.
Leve em forno pré-aquecido até cozinhar, se começar a
escurecer muito, baixe a temperatura do forno.
Para preparar os aspargos, refogue um pouco de cebola
bem picada até dourar, acrescente os aspargos e frite
bem rápido em fogo alto para que ele não fique mole.
Retire os aspargos, baixe o fogo e acrescente o creme
de leite, o sal, e a noz moscada, mexendo sempre por
uns 5 minutos. Sirva com rodelas de limão.
imagens meramente ilustrativas

Ingredientes

atum GRELHADo
ao molho de laranja
60 ml de suco de laranja
60 ml de molho de soja
3 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de suco de limão
2 colheres (sopa) de salsa picada
1 dente de alho, picado
1/2 colher (chá) de orégano fresco picado
1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino moída
450 g de postas de atum
110g de Tomate seco
1 colher (sopa) Cream Chesse
Manjericão
Azeitonas sem caroço

tempo de preparo
50min

dificuldade
Média

}

PRODUTO

Modo de preparo

Descongele o atum de acordo com as instruções na
embalagem do produto.
Em um travessa faça o molho com suco de laranja,
molho de soja, 02 colheres de azeite de oliva, suco de
limão siciliano, salsa, alho, orégano e pimenta-do-reino. Banhe as postas de atum no molho dos dois
lados para que absorvam bem. Tampe a travessa e
mantenha-a na geladeira por 30 minutos.
Preaqueça a grelha em temperatura alta. Unte a grelha
com um pouco de azeite de oliva e grelhe cada lado
do atum por 5 a 6 minutos, ou de acordo com o seu
gosto. Enquanto o atum estiver grelhando, regue-o
com o molho usado para mariná-lo.
Para o patê de tomate: junte o tomate seco, 01 colher
do azeite, cream cheese, manjericão e sal, bata tudo
no processador, acrescente a azeitona e mexa.
imagens meramente ilustrativas

Ingredientes

risoto de
camarão com cerveja
50g de arroz arbóreo
1 cebola picada
5 dentes de alhos picados
400g de Camarão Descascado Maris
2 colheres de manteiga
100g de queijo parmesão fresco
40ml de azeite
Sal a gosto
1 garrafa de cerveja belga tripel (330ml)
15g de alecrim
15g de manjerona
400ml de água

tempo de preparo
50min

dificuldade
Média

}

PRODUTO

Modo de preparo

Descongele o camarão de acordo com as instruções na
embalagem do produto.
Ferva a água junto com o alecrim e a manjerona. Você irá
utiliza-la para cozinhar o risoto. Em uma panela funda,
refogue a cebola e o alho no azeite. Agora jogue o arroz
arbóreo e mexe sem parar. Então, vá acrescentando a
cerveja belga em pequenas dosagens até esgotar a
garrafa. Quando você enxergar o fundo da panela, coloque
uma concha da água fervida até que o arroz absorva
totalmente o caldo. Continue repetindo o processo
sempre que o arroz absorver a água. Em outra panela,
derreta a manteiga até formar um líquido homogêneo e
jogue os camarões descascados cozidos Maris por 3
minutos. Mexendo bem em movimentos circulares.
Desligue o fogo e reserve-os. Quandoa restar a última
concha de água para jogar no risoto, acrescente os
camarões e mexa delicadamente até secar o líquido ao
fundo. Desligue o fogo e sirva.

imagens meramente ilustrativas

Ingredientes

