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COMEÇA O COMEÇA O 
FESTIVALFESTIVAL

UMA EDIÇÃO 
ESPECIAL PARA A 
SEMANA SANTA, 
COM DESTAQUE 
A XV EDIÇÃO 
DO FESTIVAL 
GASTRONÔMICO 
DE FRUTOS DO 
MAR EM ITAIPAVA/ 
ITAPEMIRIM. 
VEM PRA CÁ!
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SEMANA 
SANTA

DA DOR 
À DOÇURA 

O Jornal Espírito Santo Notícias preparou uma 
edição especial Semana Santa e destaca nas 
próximas páginas: SEMANA SANTA uma sema-
na especial para refletir os últimos setes dias de 
Jesus sobre a terra. A chegada triunfante Dele em 
Jerusalém, a traição de judas, a última ceia com os 
discípulos, a perseguição, o martírio no calvário, a 
morte e a Ressurreição. 

Traz também várias matérias relacionadas a XV 
Edição do Festival de Frutos do Mar de Itapemirim. 

A edição especial digital traz ainda a corrida 
pelos ovos de páscoa, a história do surgimento da 
Torta Capixaba, um prato genuíno do ES, uma pes-
quisa de preços nos supermercados de Marataízes 
feita pelo Procon, a expectativa das peixarias, entre 
outros assuntos do momento relacionados ao tema 
em destaque. Leia, compartilhe e tenha um final de 
Semana Santo.    

por Xica Feres

Vivemos uma semana chama-
da de “Santa” que nos reporta à 
passagem do povo que queria 
ser liberto do Egito, e também 
da morte e ressurreição de Jesus 
Cristo. 

Muitas pessoas fazem outras 
cativas, nas mais diversas for-
mas de prisão, oprimindo e não 
permitindo que o caminho delas, 
no mar, se abram. Da mesma for-
ma, muitas outras sentem prazer 
em cada cravada de espinho 
na cabeça de Jesus. Sentido da 
Páscoa é sufocado pelas guer-
ras, fome, desamor, falsidade...e 
essas ferpas teimam em inflamar 
a fronte dos irmãos do Filho de 
Deus. Qual é mesmo o sabor da 
bebida que deram ao Mestre 
quando os pregos dilaceravam 
suas mãos? Eita cálice de dor! 
Da dor à resiliência em formato 
de chocolate e torta.

A compaixão precisa perme-
ar os sabores das delícias das 
mesas pascais para que, todos 
os dias, possamos praticar o 
sentido real da Páscoa.

SEMANA SANTA
ESPECIAL

FLAGRANTE

O palmito é um dos ingredientes favoritos da Torta Capixaba, 
prato muito apreciado pelos capixabas. Alemão do Palmito 

comercializa a peça a partir de R$25.00 em frente ao 
Mercado de Peixe em Piúma



O 
chef Hamilton Júnior do Amaral está 
numa correria intensa para que tudo 
saia da forma mais perfeita possí-
vel, nesta XV Edição do Festival 

Gastronômico de Frutos do Mar de Itapemirim que 
começa nesta quinta, 14 e termina domingo, 17, no pavi-
lhão de eventos de areia em Itaipava.  Ele também é o 
presidente da Associação Gastronômica – Agi e afirma 
que a estrutura é a maior já vista no ES. Os 25 stands 
estão te esperando, às 18h00. Começa a tão esperada 
XV edição do Festival Gastronômico de Frutos do Mar 
de Itapemirim.

A abertura traz um show com uma baiana porreta 
radicada em Itaoca, a cantora Nana Nunes, sobe ao 
tablado. Em seguida, o chef da terra, Hamilton Júnior 
convida os expositores, as autoridades e os visitantes 
para a solenidade oficial de abertura.

por Luciana Maximo

BORA?
Um encontro de grandes chefes estará minis-

trando aulas shows já na primeira noite de Festival. 
Hamilton de Itaipava, Gilson Surrage de Iriri e também 
Thainá Peçanha de Itaoca.

A noite segue com pratos, artesanato, cultura e 
muita música com a Banda Agitaê e Thiarlys e Melina. 

São quatro dias de muitas guloseimas: acarajé, 
Delicias da Sueli, casquinhas de siri, tapiocas, comida 
japonesa, charuto, caranguejo, moquecas, pasteis, 
hamburgueres, crepe, doces variados, temperos tudo 
a base de frutos do mar.  

“A expectativa de público é muito grande, pois nós 
estamos totalmente motivados, felizes e alegres, sain-
do da pandemia, dois anos praticamente sem evento e 
é o primeiro evento de grande porte de Itapemirim. É o 
maior pavilhão de areia do estado, muita comida, muita 
gastronomia, tudo pronto para a abertura do Festival 
hoje às 18 horas”, ressaltou o presidente da Associação 
Gastronômica de Itapemirim, Hamilton Júnior. 

Empoderadas 
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Tudo pronto, são quatro dias de muitas delícias, muito cheiro e 
música, arte, cultura, começa o Festival de Itapemirim

:: PAELLA DO PESCADOR
O Chef estará servindo a “Paella 

ao Pescador”, “uma homenagem a to-
dos os pescadores do município para 
chamar a atenção para importância 
da pesca para o Itapemirim, nossa 

frota pesqueira, a pesca artesanal e 
nosso estaleiro. Dentro dessa panela, 
dessa mistura, desse sabor, nós va-
mos colocar os pescados e os frutos 
do mar aqui da Praia de Itaipava, 

do município de Itapemirim, é uma 
combinação de sabores, é um aroma 
delicioso e saboroso da nossa pesca, 
do nosso produto, da nossa atividade 
pesqueira”, disse.



A 
novidade é o máximo e é um 
paradoxo, pois mistura um dos 
grandes vilões da gastronomia 
mundial, o hambúrguer, con-

denado por ser um alimento carregado de 
gordura e carboidrato, porém, feito com um 
dos peixes mais saudáveis de todos os mares, 
o atum, super, mega saudável, rico em ferro, 

por Ivny Matos  -  Freelancer

HAMBURGUER
 DE ATUM

potássio, ômega 3 e sabor marcante. Mas, a 
novidade não para por aí, pois o hambúrguer 
será preparado na brasa! Sim, o Festival de 
Frutos do Mar esse ano terá churrasco de 
peixe. E quem traz essa novidade é o chef 
churrasqueiro Márcio Sant’ Anna, que tam-
bém apresentará uma aula show no sábado 
dia 16 de abril, às 14 horas. O estande Mar e 
Brasa também servirá Churrasquinho de Atum, 
Churrasquinho de Camarão e Filé de Dourado, 
outro peixe tradicional na pesca do município, 
acompanhados de arroz de brócolis e farofa 
de farinha de milho flocado com abacaxi. 
Humm, essa novidade tem tudo pra bombar, 
não é mesmo? Não perco por nada!

MAR E BRASA tudo a ver a junção do 
nome do Stand onde o chef Márcio 

Sant’ Anna estará preparando o 
Hamburguer de Atum

Empoderadas 
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por Ivny Matos  -  Freelancer

U
m a  d a s 
atrações já 
tradicionais 
do Festival 

Gastronômico de Frutos 
do Mar de Itapemirim é 
a culinária japonesa do 
Japa. Audemir Maruyama 
e sua família possuem um 
restaurante em Itaipava há 
23 anos e participam do 
festival desde a sua cria-
ção, há 15 anos. 

Japa, como é conheci-
do, conta que sua mãe era 
descendente de japoneses 
e foi dela que herdou as 
técnicas de fazer o sushi. 
“Nós fazíamos os primeiros 
sushis com alga marinha, 
arroz japonês, omelete, 
cenoura e vagem ferven-
tada e enrolávamos e cor-
távamos para os nossos 
fregueses comerem, era 
uma novidade!”, relembra 
orgulhoso. 

Para o Festival, o pra-
to principal do Japa será 
o EBI SPICE, uma junção 
de arroz gergelim, alga 
marinha, camarão grande 
empanado e por cima sal-
mão flambado com molho 
teriaki. No cardápio o visi-
tante também vai encon-
trar o Sashimi de Salmão, 
Philadelphia, Uramaki de 
Salmão e o famoso Hot 
Philadelphia. A novidade 
para esse ano é o prato 
Sashimi de Hadock, um 
peixe defumado. Sayonara!

EBI SPICE
Japa Culinária Japonesa serve no Festival Ebi Spice, Sashimi 
de Salmão, Philadelphia, Uramaki de Salmão e o famoso Hot 

Philadelphia. A novidade Sashimi de Hadock

Empoderadas 
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D
Ü HEHR está na XY Edição 
do Festival de Frutos 
do Mar. Acadêmico em 
Nutrição, Charles Hehr 

assume o comando do Stand com dois 
pratos diferentes e deliciosos, o Charuto 
de Camarão e o Caranguejo, lançamento 
este ano, pratos que demonstram a pe-
culiaridade da gastronomia do litoral Sul. 

“Estou entrando pela primeira vez 
no festival com Dü Hehr,  já que sou 
casado com uma nativa de Itaipava, 
neta de pescador e filha de comerciante 
local, sempre participei com o comércio 
da família da minha esposa, nas edições 
passadas Pastelaria Bianchi, da dona 
Regina Viana, passando então de mãe 
para filha resolvemos mudar o nome do 
stand para Dü Hehr. Nosso Charuto traz 
camarão, repolho, arroz, cheiro verde, 
tempero caseiro, ao molho da tradicional 
moqueca de camarão. O stand também 
vem com outro prato que será novidade 
nesse festival, o famoso caranguejo”.

por Luciana Maximo

CHARUTO DE 
CAMARÃO

As novidades 
do Festival 
prometem fazer 
sucesso entre 
os degustadores 
este ano
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J
á ouviu falar do Crepe da Alê? 
Não, então brota lá no Pavilhão 
do XV Festival de Frutos do Mar 
de Itapemirim que você vai se 

deliciar. O prato é uma exclusividade de 
Alessandra Lima Soares. 

Alê é mineira e trabalhou na Espanha 
por alguns anos. Lá ela aprimorou seus co-
nhecimentos e trouxe para nós as peculiarida-
des da gastronomia espanhola. Atualmente 
ela mora em Itaipava e vai apresentar o crepe 
no Festival. “Espero que gostem. Eu sempre 
vi minha mãe cozinhando e sempre ajudei. 
Cresci em uma família que cozinha muito... E 
sempre digo não sou cozinheira, apenas amo 
cozinhar e aprender pratos novos”.

por Ivny Matos  -  Freelancer

CREPE DA ALÊ
Alê aprendeu com a mãe os dotes culinários e se orgulha em preparar para 

todos os visitantes do Festival o seu prato principal, o Crepe

Empoderadas 
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por Ivny Matos  -  Freelancer

Empoderadas 

A
s novidades da 15 ª 
edição do Festival 
Gastronômico não 
param. Este ano o 

evento vai contar também com um 
stand de temperos e produtos na-
turais, que trará para os visitantes 
o aroma, a saúde e o sabor ideal 
para sua cozinha. Cristina Mara 
Santuzzi e David Alex Ferreira 
são naturais de Vitória, mas mo-
raram 13 anos na Itália, onde 
conheceram uma diversidade de 
sabores. “Quando nos mudamos 
para Itaoca resolvemos, então, 
compartilhar esses sabores com 
a comunidade, principalmente 
porque percebemos que não 
havia aqui uma loja de temperos. 
Hoje nós temos o prazer de servir 
aos restaurantes e à comunidade 
em geral.” 

A loja fica localizada na 
Avenida Itapemirim, em Itaoca, 
e terá um stand no Festival com 
uma grande variedade de tem-
peros, que vão dos tradicionais 
aos mais exóticos: coentro, co-
lorau, temperos desidratados, 
ervas aromáticas, Lemon Pepper, 
tempero para peixe, chimichurri, 
pimentas, temperos da cozinha 
árabe como zatar e tempero sírio, 
Curry, entre outros. Uau! Vale a 
pena conferir!
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Temperos e Produtos Naturais para a sua 
Torta Capixaba, a moqueca, e todos os 

pratos que gosta de preparar



N
em só de frutos do mar 
é feito o Festival, mas 
também das deliciosas 
guloseimas de dar água 

na boca dos visitantes, afinal, quem resis-
te a uma deliciosa sobremesa? Portanto, 
quando estiver no pavilhão e der aquela 
vontade de comer um doce, a Rosângela 
estará te esperando com o cardápio da 
Água na Boca Doces Gourmet, no qual 
você vai encontrar Brigadeiros gourmet, 
Bolo no Pote, Ovos de Páscoa e Browne. 
Rosângela Rocha Ferreira Viana é filha 
da terra, neta do fundador de Itaipava, o 
senhor Leopoldino Rocha; Ela começou 
a produzir os doces como opção de 
complemento de renda familiar, hoje 
eles fazem o maior sucesso lá no Ponto 
do Pastel, na Avenida Itapemirim, em 
Itaipava, onde fez o seu principal ponto 
de venda. Mas na Semana Santa o lugar 
de sentir água na boca é no Festival de 
Frutos do Mar. Te vejo lá!

por Ivny Matos  -  Freelancer

BRIGADEIROS 
GOUMERT

Empoderadas 
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ÁGUA NA 
BOCA DOCES 
GOURMET vai 
acabar com a sua 
vontade de comer 
doce depois 
de saborear os 
pratos a base de 
frutos do mar



PROCON DE MARATAÍZES DIVULGA 
PESQUISA DE PREÇOS PARA AS 

COMPRAS DA SEMANA SANTA

O 
Procon de Marataízes - Órgão de 
Proteção e Defesa dos Direitos 
dos Consumidores realizou uma 
Pesquisa de Preço referente aos 

Produtos da Semana Santa. Foram requisitados 
à um total de 11 supermercados do município os 
valores de 20 produtos, entre ovos de páscoa, 
barra de chocolate, peixe e canjica.  Confira os 

Assessoria de Comunicação
preços divulgados antes de fazer as suas compras:

O Procon de Marataízes - Órgão de Proteção 
e Defesa dos Direitos dos Consumidores rea-
lizou uma Pesquisa de Preço referente aos 
Produtos da Semana Santa. Foram requisitados 
à um total de 11 supermercados do município os 
valores de 20 produtos, entre ovos de páscoa, 
barra de chocolate, peixe e canjica.  Confira 
os preços divulgados antes de fazer as suas 
compras:

Empoderadas 
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A 
Cafeteria Divino Sabor de Piúma este ano aposta 
tudo na linha kids com a Toca do Coelho, con-
tendo ovos de páscoa artesanal, coelhinho de 
chocolate, mini ovinhos de chocolate e caixinhas 

com esferinhas de chocolate. Tudo na Divino é divino, do preparo, 
a forma de apresentar os produtos. Além de oferecer um produto 
indiscutivelmente personalizado e gostoso. 

O empresário Marcelo Carvalho acredita que este ano a 
procura será bem maior devido ao aumento significativo dos 
preços dos ovos industriais e da falta de oferta e de variedade 
dos mesmos no varejo.

Ele garante que as encomendas antecipadas garantem 

por Luciana Maximo

LINHA 
KIDS 

uma maior flexibilidade na escolha dos recheios e descontos 
especiais.

“Nós que trabalhamos de forma artesanal, com o au-
mento do chocolate insistimos com os clientes para que nos 
procurem com maior antecedência por causa do risco de um 
investimento auto com pouco retorno. Algo que pode ser 
brutal para o confeiteiro independente nos dias atuais devido 
a inflação desenfreada em cima da matéria prima seja nos 
alimentos ou nas embalagens decorativas”.

As mídias sociais são ferramentas fundamentais para os 
confeiteiros autônomos e os empreendimentos de pequenas 
confeitarias divulgarem seus produtos, afirma Marcelo.

“Aqui na nossa cafeteira nós fizemos uma divulgação 
por meio de muita foto, reels e tudo mais. Tem que usar a 
criatividade. Teve até ensaio fotográfico em Gramado-RS 
com os nossos Ovos de Colher, decoração temática na loja 
e Coelhinha da Páscoa distribuindo doces e orelhinhas de 
Coelho para chamar atenção dos clientes.

Tivemos uma demanda significativa de encomendas 
antecipadas para essa Páscoa. Mas nada se compara a busca 
desenfreada da última hora. Por isso nos preparamos sempre 
para produzir o triplo do encomendado para assegurar a venda 
em pronta entrega em cima da data”.

Cafeteria Divino Sabor aposta na 
linha kids para pegar as crianças 

na páscoa pelo encantamento

DIVINO

:: TOCA DO COELHO
Linha Kids Cafeteria Divino Sabor

Contém: 1 Coelhinho de Chocolate, 1 Ovo de Páscoa, 3 Mini Ovinhos de chocolate, 1 Caixinha com 
esferinhas de chocolate. 

Tudo isso numa embalagem bem divertida contendo pegadas de Coelho para fazer a brincadeira de 
encontrar a toca do Coelho em casa com os baixinhos.
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PEIXARIAS CHEIAS

A
s peixarias de Piúma estão anima-
díssimas e preparadas para ven-
der muito nesta Semana Santa. E 
os preços, garantem os peixeiros, 

não sofreram muita alta do verão para cá, a 
título de exemplo, o Peroá que estava sendo 
comercializado a R$25.00 há poucas semanas 
é possível encontrar a R$15.00 em algumas 
peixarias. 

O jornal esteve visitando as peixarias, na 
manhã dessa quinta-feira, 14, para conferir como 
está o movimento e expectativa dos proprietários. 
Eles afirmaram que a partir desta quinta aumentam 
as vendas e segunda-feira, 18, quando os turistas 
voltam para casa, eles acabam aproveitando a 
oportunidade e levando o peixe.

“Graças a Deus estamos vendendo bastante. 

por Luciana Maximo Temos peixes a partir de R$10.00, o atum, cava-
linha, espada e sardinha R$15.00. Nesta semana 
a gente vende bem mais, é uma tradição dos 
cristãos”, comentou Fernando Taylor.

Eduardo Martins dos Santos, da Peixaria do 
Primo há 27 anos trabalha no ramo, ele destaca 
que a procura ainda é tímida. “Hoje e amanhã, 
aumenta muito mais. Hoje não está tendo muitas 
qualidades de peixes, mas o que tem está com o 
preço bom”.

Como diz Eduardo quem não faz uma torta 
capixaba, faz moqueca, ou peixe frito ou assado, 
mas o peixe é o principal produto vendido na 
Semana Santa.  

E na Peixaria Rei Arthur, todas as varieda-
des de camarão, Polvo, Cação, Dourado, Peroá, 
Chicharro, peixes a partir de R$15.00. “Eu acredito 
que vamos vender muito este ano, graças a Deus, 
temos qualidade e preço bom”, afirma Jheck.  

U
m vendedor nato, Michel 
Taylor, neto de Oenes Taylor, 
herdou do avô o ensinamen-
to e aprendeu a salgar pei-

xes ainda criança.  Ele diz que é uma tradição 
mudou a vida dele, já inclusive comprou dois 
carros com o faturamento do trabalho que se 
dedica.

Michel está vendendo peixe salga-
do igual água, porque em Piúma a Torta 
Capixaba tem uma receita exclusiva com o 
peixe salgado vendido no Mercado. Quem 
não pode comprar o Bacalhau, segundo 
Michel, opta pelo atum ou o cação salgado.

O preço varia muito, e Michel garantiu 

que ninguém que chega lá sai sem o pro-
duto, poque ele negocia os valores. Se tem 
R$10.00, leva R$10.00 em peixe, ele vende a 
R$20.00 o quilo, e o freguês pode comprar 
3 kg por R$50.00, é ele quem diz quanto 
quer pagar.

“Peixe aqui é mato graça a Deus, de 
tanto que tem, tem para todos os clientes. 
Peixe salgado é comigo, aqui eu sou o Rei. 
Pegou aqui, desfiou colocou na mesa você 
não sabe qual é qual. Falaram que eu era 
doido quando comecei a salgar os peixes, e 
Deus tem me honrado, já comprei dois carros 
com o dinheiro do meu trabalho, salgando 
peixe”, frisou Michel.  

As peixarias de Piúma estão apostando no aumento da 
venda nesta reta final da Semana Santa

“PEIXE SALGADO É MATO”
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AUMENTA 
A CORRIDA 

e até no domingo, 17, tem muita gente indo buscar 
nas prateleiras dos supermercados e outros.

O São José Supermercado, em Piúma está 
com uma promoção de ovos que varia de R$17,90 
para quem tem pouco recurso ou precisa comprar 
para mais pessoas.

por Luciana Maximo

Supermercados apostam na venda 
de ovos a partir desta quinta-feira, 14

N
ão tem jeito, brasileiro sempre deixa 
mesmo para a último instante a suas 
decisões na hora de comprar o que 
precisa. E para quem tem o hábito 

de comprar ovos de chocolate para presentear os 
filhos, a família ou os amigos, quinta-feira, 14, sábado 

OVOS GOURMET

E 
para quem optou por comprar 
ovos artesanais, a encomenda 
foi feita anteriormente para dar 
tempo de prepara-los e as op-

ções são muitas. Ana Maria de Souza Silva, 
artisticamente chamada de Delícias da Preta 
disse que este ano a procura é menor que 
nos anos anteriores. “Eu acredito que seja por 
conta da crise econômica no país e a pande-
mia que tirou empregos e oportunidades. Mas, 
ainda assim é gratificante poder preparar estas 
delícias e atender aos nossos clientes”, disse.

Delicias de Pretas, você pode seguir no 
instagram e no telefone 28.999.508164, pode 
enviar mensagens de textos que ela está 
preparando ovos de colher e ovos trufados, 
todos gourmets. Os preços variam de R$15,00 
a R$70. E quem não encomendou pode fazer 
o seu pedido, até sexta e domingo ela estará 
com pronta entrega. Ah, os recheios morango, 
brigadeiro e trio sensação. 

CONFIRA OS PREÇOS DO 
SÃO JOSÉ SUPERMERCADOS

Ovo de páscoa Toc mix 100 gramas  -      R$ 17,90
Ovo de páscoa 125 Toc lac 125 gramas - R$ 25,90
Ovo de páscoa Toc mix 250 gramas -      R$ 35,90 
Ovo de páscoa Toc mix 500 gramas -      R$ 59,90
Ovo de páscoa Tortuguita 120 gramas -  R$ 29,90 

Divulgação
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H 
á controvérsias para o surgimento da 
Torta Capixaba, há quem afirme que ela 
surgiu no século XIX em Vitória, a partir 
dos mangues da ilha, extremamente 

ricos em frutos do mar e pescados. A Torta Capixaba é 
um dos pratos mais conhecidos da culinária do Espírito 
Santo e tradicional durante a semana santa.

A torta é um prato tão presente na história do 
Estado que até Pero Vaz de Caminha comentou nas 
cartas sobre o hábito dos índios de comerem uma 
mistura de frutos do mar com palmito.

O historiador Adilson Vilaça disse que a mistura 
indígena não era a torta como conhecemos agora, mas 
com certeza foi o que podemos chamar de “tataravô” 
da atual. 

A presidente da Associação de Moradores Iriri 
Vivo, Sirlene Meleip’s Ferreira defendeu a tese de 
que a Torta Capixaba surgiu por volta de 300 anos 

por Luciana Maximo

TORTA CAPIXABA

depois de Cristo. “A Torta Capixaba surgiu mesmo 
na Semana Santa, a semana que nos faz refletir a ca-
minhada da nossa salvação, dia após dia, junto com 
Jesus. Antigamente, com os nossos antepassados se 
falava em uma mistura de frutos do mar, não devia 
comer a carne vermelha por lembrar o sangue como 
sacrifício de Jesus, então se fazia uma mistura de 
frutos do mar com o que tinha, era bacalhau, sururu, 
peixes, siri e a gente colocava outros temperos. 
Esta mistura já vem há muito tempo atrás, podíamos 
até dizer que surgiu nos anos 200 a 300 depois 
de Cristo, sendo mais preparada colocando mais 
temperos e trazendo uma tradição daquela época 
até chegar no nosso prato que é a Torta Capixaba. É 
capixaba porque lembra o Estado do Espírito Santo. 
Nós enriquecemos a receita, acrescentamos ovos, 
todos os temperos que são necessários, palmito 
e bacalhau até chegarmos nesta delícia que todo 
mundo gosta, todos os capixabas gostam. Ela ficou 
famosa no ES desta forma.  Cada vez mais a nossa 
torta é bem apreciada”, garantiu a presidente da 
Associação.

Iriri
Este ano o Evento Iriri Paixão Capixaba não 

será como antes da pandemia, os restaurantes vão 
comercializar a Torta Capixaba e que ainda não en-
comendou, fala o pedido. A lista com os restaurantes 
está disponível no site www.espiritosantonoticias.
com.brbasta digitar TORTA CAPIXABA: história e 
culinária juntas em Iriri na Semana Santa. Veja onde 
encomendar a sua.

A quem diga que ela surgiu no 
século IX, mas a presidente da 
Associação de Moradores Iriri Vivo 
acredita que por volta de 300 anos 
depois de Cristo já se preparava a 
mistura com os frutos do mar

Divulgação

:: RECEITA DA TORTA CAPIXABA
(receita de Sirlene Meleip’s Ferreira – presidente da Associação 
de Moradores Iriri Vivo – Amiv)

Ingredientes
1kg de bacalhau

500 gr de peixe salgado
1kg de camarão
500 gr Sururu

500 gr siri é opcional
500 gr de palmito

100 gr azeitona
Temperos: salsa, coentro, cebolinha 

verde.
3 cebolas raladas.

Azeite
Sal a gosto

15 ovos.
1 cabeça de alho

Modo de fazer:
Dessalgue o bacalhau e o peixe.

Misture tudo, e refogue sem deixar com 
água.

Tem que ficar sequinhos.
Bater os ovos e colocar numa panela de 

barro enfeitar e levar para assar.
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