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Mais pescado na mesa,
mais saúde para a família

Você sabia que comer pescado é muito bom? Além de deliciosos, os pes-
cados trazem muitos benefícios à saúde. Eles têm grande quantidade de
minerais e vitaminas, além do conhecido e bem falado ômega 3, encontra-
do em peixes como a sardinha. Isso significa que o alimento controla a
pressão, diminui o risco de doenças cardíacas e de aterosclerose, e reduz o
nível de colesterol e triglicérides.

Já os mariscos (moluscos e crustáceos), como sarnambitinga, lambreta,
siri e caranguejo são riquíssimos em cálcio, auxiliando no combate a doen-
ças como osteoporose.

Os peixes são alimentos ricos em ômega 3, vitamina e proteínas, e pobres
emgordura saturada. Já osmoluscos e crustáceos são especialmente ricos
em minerais. Saiba mais sobre as vitaminas e minerais encontrados nos
pescados:

VITAMINAA
Protege olhos, cabelos e pele. Previne problemas cardíacos e fortalece o
sistema imunológico e os órgãos reprodutivos.

FÓSFORO
É responsável pela boa formação dentária e óssea. Além disso, é importan-
te para o funcionamento dos rins e fornece mais energia ao corpo.



CÁLCIO
Deixa os ossos e os dentes fortes, evitando a osteoporose e o raquitismo.
Também ajuda amanter os batimentos do coração regulares, além de au-
xiliar o sistema nervoso a trabalhar melhor.

SELÊNIO
Um antioxidante que previne o envelhecimento precoce e o amadureci-
mento celular (isso ajuda a afastar os riscos de tumores). Também alivia os
desconfortos menstruais.

COBRE
Auxilia na produção de células de sangue(hemácias), tecido conjuntivo e
fibras nervosas.

IODO
Auxilia no bom funcionamento das glândulas da tireoide.

FERRO
Contribui para a formação de glóbulos vermelhos saudáveis.

MAGNÉSIO
Contribui para ometabolismo, crescimento dos ossos e para a produção de
material genético.

POTÁSSIO
Contribui para o bom funcionamento de nervos emúsculos e para ometa-
bolismo em geral.

ZINCO
Contribui para o funcionamento do sistema imunológico e para uma repro-
dução saudável.

ÔMEGA3
A alta taxa de ômega 3 que os peixes carregam podemmelhorar a capaci-
dade de aprendizagem e leitura e ajuda a acelerar as respostas cere-
brais. Ainda preserva a audição e ajuda até mesmo na perda de peso. Em
contrapartida, a falta do nutriente pode causar desatenção e dificuldade
no aprendizado.
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Como sei se o pescado que
eu quero comprar está bom?

Peixe
1. Repare na pele – O peixe bom tem a sua pele brilhante, ao contrário do

ruim, que já tem sua superfície opaca e sem vida;

2. Foco nas escamas – Elas devem estar bemfirmes no corpo do peixe, co-
loridas de acordo coma espécie;

3. Olhos brilhando – Assim como a pele, os olhos devem estar brilhando
com cores vivas;

4. Brânquias vermelhas – Também conhecidas como guelras, essa parte
localizada no fim da cabeça deve estar o mais avermelhada possível.
Descarte os peixes que tiverem brânquias rosadas ou acinzentadas;

5. Pressione a barriga – Musculatura firme é uma característica de peixe
fresco. Pressione levemente a barriga. Seu dedo pode até fazer uma
marca, mas ela deve sumir em pouco tempo. Caso a pele não volte ao
normal, procure outro peixe;

6. Sinta o cheiro – Peixes têm cheiro forte, mas os bons cheiramàmaresia
e o odor é suportável, não é ácido;

7. O peixe salgado seco deve estar armazenado em um local limpo e pro-
tegido de poeiras e insetos e não deve apresentar odor desagradável. Se
vendido em embalagens, elas devem apresentar a denominação de
venda, local de origem, data e prazo de validade. O peixe salgado seco
pode durar 6 meses para consumo.

OBS: Se você optar por comprar peixe congelado, verifique se o produto
está armazenado na temperatura indicada na embalagem. Ele deve estar
rígido e não apresentar líquidos, do contrário indicaria sinal de descongela-
mento e má armazenagem. A aparência do peixe congelado deve ser as
mesmas do peixe fresco.



Crustáceos
Caranguejos, aratu e siris devem estar expostos, vivos ou beneficiados (ca-
tado), para a venda em pacotes congelados.

Animais vivos:
1. Com cheiro próprio e suave de pescado;

2. A apresentação/aspecto geral deve ser brilhante, úmido;

3. Patas firmes e resistentes;

4. Carapaça bem aderente ao corpo;

5. Coloração própria de cada espécie sem qualquer pigmentação que
não seja natural;

6. Apresentar olhos vivos e destacados e corpo com a curvatura natural.

Catados Congelados:
1. O catado deve ter coloração específica: siri com cor branca, aratu com

cor alaranjada e caranguejo deve ser branco encarnado;

2. O produto deve estar em sacos transparente;

3. Não deve apresentar resíduo aquoso;

4. O cheiro deve ser suave;

5. As partes devem estar integradas e possíveis de serem vistas.
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Moluscos
Moluscos são os mariscos que possuem conchas ou tentáculos. Os maris-
cos são conhecidos como sarnambitinga,lambreta, tarioba, ostra e sururu,
dentre outros.

Quando vendidos inteiros...

Os mariscos devem estar vivos, com as valvas fechadas, com retenção de
água incolor e límpida nas conchas, e apresentar cheiro agradável. Ao ser
cozido devem apresentar a carne úmida e bem aderente à concha, com
aspecto esponjoso de cor acinzentada-clara nas ostras, na sarnambitinga
e na lambreta; acinzentada-escura no sururu e amarelada nos mexilhões.

Já os polvos e lulas não podem apresentar pigmentação estranha à es-
pécie; devem apresentar a pele lisa e úmida, os olhos devem estar vivos e
salientes, a carne consistente e elástica e o cheiro próprio levemente ado-
cicado.

Quando vendidos congelados...

Todos os moluscos (mariscos, polvos e lulas) que são fornecidos congela-
dos geralmente são beneficiados e passam por um processo de cozimento
que deixa sua apresentação com uma coloração mais encarnada, pois o
processo de cozimento realça a coloração habitual.

Os mariscos devem ser congelados a -18°C, devem ser colocados em pa-
cotes transparentes para facilitar a identificação pelo consumidor e ser
consumidos no prazo de 30 dias, caso não seja embalado à vácuo.



Dicas para o aproveitamento
integral do pescado

Os pescados costumam ter ótimo custo/benefício, mas se a grana está
curta, veja algumas dicas para aproveitá-lo ao máximo:

• Ao pedir para filetar o peixe, peça também que embrulhe a cabeça e a
espinha separadamente e experimente fazer um pirão para acompanhar o
seu filé de peixe;

• Ao pedir para descabeçar o camarão, solicite as cabeças, leve-as para
casa e faça um delicioso caldo base para ensopados;

• O espinhaço de peixes, assim como a cabeça, também pode ser utilizado
para o preparo de caldos, que podem ser congelados em cubos para utili-
zação futura em sopas, tortas, pirão, entre outras preparações;

• Após a retirada das escamas, a pele dos peixes pode ser frita e servida
como um saboroso petisco, como, por exemplo, pururuca;

• Quando compramos o peixe com as ovas, essas também podem ser
aproveitadas. Após temperar com sal e um pouco de limão, basta empa-
nar, fritar e deliciar-se;

• Quando os camarões estão com tamanho reduzido, é possível preparar
um saborizante para ser utilizado em várias preparações. Devemos cozi-
nhá-los inteiros com um pouco de sal e, em seguida, escorrer e secá-los no
forno até o ponto de triturá-los no liquidificador;

• A “carapaça” ou “casca” do siri pode ser utilizada para compor a prepara-
ção de “casquinha de siri”. Para isto, após cozida, deve ser limpa de todo
resíduo de carne e vísceras e levada a secar até ficar isenta de odores.
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