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5 receitas com camarão 
que vão dar água na boca!



Neste ano, seu almoço de Páscoa vai ser ainda mais sabo-
roso com a Maris Pescados! Por isso, elencamos neste 
ebook 5 receitas super práticas que têm o camarão como 
ingrediente principal.

Garantimos que todo mundo vai ficar com água na boca! 
Afinal, se nem o Titullipa resistiu ao sabor e à quali-
dade do camarão Maris, quem é que vai resistir?

Olá!



Modo de preparo

Descongele o camarão de acordo com as instruções na embalagem do produto e limpe bem re-
tirando as vísceras. Em uma panela, derreta a manteiga e acrescente os camarões, sal, pimenta e 
alho. Deixe cozinhar por cerca de 4 minutos, quando os camarões estarão rosados. Em seguida, 
acrescente o tomate e a cenoura. Em um prato, adicione uma porção do macarrão já cozido e 
acrescente a mistura da panela por cima. Finalize com limão, salsinha e cebolinha a gosto.

Ingredientes
500g de camarão Maris descascado

500g de fettuccine

2 tomates cortados em cubos

2 colheres de sopa de manteiga

3 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

suco de 1 limão

sal e pimenta a gosto

salsinha e cebolinha a gosto

TEMPO DE PREPARO
20 minutos

RENDE
5 porções

DIFICULDADE
Fácil

Fettuccine
de Camarão



Modo de preparo

Descongele o camarão de acordo com as instruções 
na embalagem do produto e limpe bem retirando 
as vísceras. Cozinhe as batatas e, quando estiverem 
prontas, corte-as em cubos ou rodelas. Em fogo 
médio, refogue o camarão no azeite com alho, 
cebola, sal, pimenta, salsa e tomate de 3 a 4 minutos. 
Quando as batatas e os camarões estiverem prontos, 
unte uma forma média com manteiga e preencha 
com camadas alternadas de batata e camarão. Por 
fim, adicione os queijos e leve ao forno pré-aquecido 
entre 180 e 200°C até gratinar.

Ingredientes
½ kg de camarão Maris descascado

1 cebola picada

1 dente de alho picado

150g de tomate e salsa picadas

3 batatas cozidas

2 colheres de sopa de azeite

350g de requeijão tipo catupiry

350g de queijo muçarela ralado

Manteiga

Sal e pimenta a gosto

Camarão cremoso
com batata

TEMPO DE PREPARO
35 minutos

RENDE
4 porções

DIFICULDADE
Fácil



Modo de preparo

Descongele o camarão de acordo com as instruções na embalagem do produto e limpe 
bem retirando as vísceras. Em seguida, cozinhe os camarões deixando ferver até que a água 
fique rosada. Refogue a cebola no azeite até que a cebola comece a ficar transparente e 
adicione os tomates, a salsa, cebolinha, sal e pimenta. Aproveite e regue com 2 conchas da 
água em que o camarão foi cozido. Em fogo médio deixe o molho secar um pouco até o 
tomate começar a desmanchar, e então adicione o molho de tomate e o leite de coco. 
Deixe o molho reduzir e engrossar. Neste momento, ajuste a pimenta e o sal ao seu gosto. 
Quando o molho estiver pronto, basta misturar os camarões e deixar ferver por, pelo menos, 
mais 2 minutos. O acompanhamento é por sua conta!

RENDE
5 porções

DIFICULDADE
Média

TEMPO DE PREPARO
30 minutos

Ingredientes
800g de camarão Maris com télson

1 cebola média cortados em cubos

3 tomates cortados em cubos

2 colheres de sopa de molho de tomate

200ml de leite de coco

Azeite

Salsa ou coentro

Cebolinha

Sal a gosto

Pimenta

Camarão ao leite de coco



Modo de preparo

Descongele o camarão de acordo com as instruções 
na embalagem do produto e limpe bem retirando as 
vísceras. Em uma panela grande com tampa, adici-
one o azeite, a manteiga, o alho e o arroz. Mexa até 
que o arroz comece a ficar transparente. Quando ter-
minar, acrescente o vinho e deixe evaporar, mexendo 
um pouco. Em seguida, pegue os camarões, espre-
ma o limão por cima, coloque um pouco de sal e 
deixe descansar por 10 minutos. Após este tempo, 
apenas retire a água que se formou.

Coloque o caldo de camarão na água fervente e adi-
cione a água até cobrir o arroz. Adicione o molho 
com os tomates e tampe. Baixe o fogo, mexa de vez 
em quando e quando começar a evaporar, adicione 
mais água sem deixar grudar até que fique cremoso. 
Após isso, adicione os camarões, a salsinha e o par-
mesão. Experimente e ajuste o sal e a pimenta. Desli-
gue o fogo, mexa bem, tampe por 5 minutos e sirva.

Ingredientes
400g de camarão Maris sem cabeça

3 xícaras de arroz para risoto

2 colheres de azeite

1 colher de manteiga

2 dentes de alho picados

½ xícara de vinho branco

1 caldo de camarão

1 tomate sem casca cortado em cubos

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 xícara de parmesão ralado

1 limão

Sal, pimenta e salsinha a gosto

Risoto de Camarão
ao vinho branco

TEMPO DE PREPARO
30 minutos

RENDE
6 porções

DIFICULDADE
Média



Modo de preparo

Descongele o camarão de acordo com as instruções na embalagem do produto e limpe bem retiran-
do as vísceras. Em seguida, tempere com sal e pimenta e frite no azeite até que fique rosado. Corte o 
abacaxi ao meio no sentido da coroa para a base e retire a polpa com cuidado. Reserve as cascas e 
corte a polpa em cubos. Em uma panela, frite a cebola na manteiga em fogo baixo até dourar. Junte 
o arroz, os cubos de abacaxi, a salsa, o camarão e a cebolinha. Mexa levemente e acerte o sal e a pi-
menta. Transfira para as metades do abacaxi, polvilhe com o queijo ralado e sirva quente.

TEMPO DE PREPARO
35 minutos

RENDE
5 porções

DIFICULDADE
Fácil

Ingredientes
500g de camarão Maris descascado

1 abacaxi

4 xícaras de arroz cozido

200g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

½ xícara de chá de salsa e cebolinha picadas

Azeite a gosto

Sal e pimenta a gosto

Camarão com
arroz no abacaxi




