DULSE (Palmaria palmata)

É uma alga vermelha
(rodofícea), tipicamente atlântica,
de pequeno porte (até 50 cm), que
vive em águas relativamente
profundas, frias e agitadas. O nome
“dulse” tem origem no vocabulário
irlandês (dils = alga comestível) e
não tem nada a ver com o
significado de açucarado ou doce,
do vocabulário de origem latina
(dulce = que tem sabor agradável).

A Palmaria palmata cresce muitas vezes fixada a outras algas (aderida às estipes de Laminaria
hyperborea). Trata-se de um fenómeno frequente nas algas, denominado epifitismo.
Dividida como a palma da mão (significado em latim do epíteto específico palmata), esta é uma
das mais belas algas vermelhas da nossa costa. Esta alga foi a primeira espécie a ser referenciada
historicamente como alimento humano, sabendo-se que foi tradicionalmente utilizada pelos povos
costeiros da Islândia, Noruega, Irlanda, Escócia e Bretanha francesa. Actualmente usa-se fresca, no norte
da Europa, como substituto de vegetais e seca como aperitivo e condimento de diversos pratos. Cerca de
30 % do seu peso é constituído por minerais (ferro, potássio e iodo) e por proteínas de elevado valor
nutritivo (18 %).
A Palmaria palmata possui também elevados valores de vitamina C, que facilita a absorção do
ferro, e de ficoeritrina, pigmento vermelho precursor da vitamina A. Esta alga é ideal como reconstituinte
em estados de anemia, astenia (debilidade), e processos pós-operatórios. Fortalece a visão (vitamina A) e é
aconselhada para tratamento de problemas gástricos e intestinais e para a regeneração das mucosas
(respiratória, gástrica e vaginal). Tal como outras algas vermelhas, a Palmaria palmata tem efeito
vermífugo e actua como anticéptico e antiparasitário, saneando a flora intestinal.

ESPARGUETE DO MAR (Himanthalia elongata)

É uma alga castanha (feofícea), de
cor amarelo-oliváceo, constituída
pou uma pequena estrutura basal
perene, em forma de taça, com 2 a
3 cm. Na primavera desenvolvem-se
a partir dela umas cintas estreitas e
compridas, que dão o nome
comercial a esta alga (“esparguete
do mar”), chegando a medir até 3 m
de comprimento. A sua distribuição
geográfica abrange o Atlântico
Norte, até as costas ibéricas e o
canal da mancha.

Desconhecido nos países asiáticos, é cada vez mais valorizada na Europa, tanto nos restaurantes como nas
padarias especializadas. Já há vários anos se fabricam empadas, pizas, massas, patês, pães, aperitivos fritos
e latas de conserva, visto que o seu sabor faz lembrar alguns cefalópodes (chocos e sépias).
É uma das algas com mais sucesso entre as espécies atlânticas e, ao mesmo tempo, uma das mais baratas,
devido à sua grande biomassa e facilidade de recolha nas zonas costeiras. Pela sua excelente riqueza
nutritiva, pela sua consistência carnosa e paladar suave, o “esparguete do mar” é considerado como um
dos manjares dos nossos mares.
Esta espécie destaca-se especialmente pelo seu elevado conteúdo em ferro (59 mg por cada 100 g de alga)
e a presença simultânea de vitamina C, que facilita a absorção deste oligoelemento. A Himanthalia
elongata é, depois da Palmaria palmata, a alga mais rica em potássio e, juntamente com as algas dos
géneros Porphyra e Laminaria, a que tem uma proporção sódio/potássio considerada ideal para a saúde
humana. O “esparguete do mar” é a alga mais rica em fósforo, seguida de perto pela Porphyra e pela
Undaria pinnatifida. O fósforo potencia as funções cerebrais, ajudando a preservar a memória, a
concentração e a agilidade mental.

KONBU (Laminaria hyperborea, Laminaria ochroleuca e Saccharina latissima)

O “kombu japonês”, ou seja o “kombu” original, é constituído por
Saccharina japonica, alga nativa dos
mares do Japão, sendo cultivada
neste país, na Coreia e na China. A
espécie Saccharina latissima (anteriormente denominada Laminaria
saccharina), apesar de ser uma alga
de profundidade, prefere zonas com
águas tranquilas, estando presente
no Atlântico Norte, desde a Noruega
até o Norte de Portugal (Viana do
Castelo).

Comercialmente esta alga tem o nome “kombu real”, sendo a sua composição muito semelhante à da
Laminaria ochroleuca, denominada comercialmente por “kombu atlântico”. Este “kombu” é um pouco
mais duro que o “kombu japonês” e distribui-se na Península Ibérica desde Santander, na Cantábria, até o
Cabo Mondego, em Portugal. De consistência carnosa, usa-se na cozinha par dar sabor, amaciar, evitar a
flatulência e aumentar a digestibilidade, devido à presença de ácido glutâmico (ou glutamato). Usa-se na
confecção de pães e hambúrgueres vegetais, utilizando-se a Laminaria (ou Saccharina) moída, em forma de
farinha. Os saborosos caldos onde se cozinhou o “kombu” são a base de muitos pratos japoneses
tradicionais (“dashi”) e com eles podem-se cozinhar massas, cereais, etc.
O “kombu” destaca-se pelo seu elevado conteúdo em minerais (magnésio, cálcio e iodo). O cálcio e o
magnésio regulam, em conjunto, muitas funções, nomeadamente as do sistema nervoso e dos músculos.
As algas do género Laminaria são usadas como fonte de iodo na indústria extractora do mesmo, mineral
com um papel fundamental no funcionamento da tiróide, como já foi referido anteriormente. O ácido
algínico presente nestas algas tem demonstrado efeitos preventivos contra a contaminação por metais
pesados e substâncias radioactivos (especialmente por estrôncio 90). O consumo quotidiano de “kombu”
diminui significativamente o impacto da poluição ambiental.
Entre as propriedades das algas do género Laminaria e Saccharina, destacam-se as anti-reumáticas, antiinflamatórias, reguladoras do peso corporal e da tensão arterial
(devido à presença de laminarina e laminina). Estas Laminariales previnem também a arteriosclerose e
outros problemas vasculares, pelos seus efeitos fluidificantes da corrente sanguínea.

NORI (Porphyra umbilicalis e Porphyra spp.)
O “nori” original é feito a partir das
algas vermelhas (rododfíceas)
Porphyra yezoensis e P. tenera,
cultivadas no Japão. A palavra
“nori”, na sua origem, quer dizer
alga. No entanto com o passar do
tempo, esta palavra passou a
designar o produto elaborado com
lâminas de algas do género
Porphyra. O “nori” consiste então
num conjunto de rectângulos
fabricados a partir de alga triturada,
que servem de invólucro dos
conhecidos “sushi” japoneses.

O “nori atlântico”, feito a partir de algas selvagens do género Porphyra (P. umbilicalis, P. leucosticta), e é
consumida tradicionalmente nos países celtas do norte e nos Açores. No País de Gales e na Irlanda ainda
hoje se usa na preparação do prato chamado “laverbread”. Os mineiros de Gales constituem o seu maior
consumidor, atingindo um consumo anual de 200 t, peso seco. A Porphyra umbilicalis é uma alga laminar,
translúcida e mucilaginosa ao tacto, de contorno circular ondulado, podendo atingir 40 cm de diâmetro. A
sua fixação ao substrato faz-se através de um pequeno disco situado no centro da lâmina, daí o seu epíteto
específico: umbilicalis (fazendo referência ao umbigo). Ainda que prefira as zonas expostas, esta alga surge
em todo o patamar médiolitoral, ao nível do Fucus spiralis. Quando os exemplares abundam, chegam a
formar uma grande pele escura e brilhante sobre as grandes rochas, na zona costeira.
Diferente do japonês, o “nori atlântico” é, por enquanto, uma alga selvagem, ao contrário das espécies
equivalentes japonesas, que são cultivadas desde o século XV. Pela sua riqueza mineral e proteica, sabor
intenso, aroma característico e textura suave, o “nori” é uma das algas mais apreciadas e a de mais elevado
preço. Os espécimes do género Porphyra destacam-se pela sua grande riqueza em aminoácidos e de boa
digestibilidade. O “nori” é excepcionalmente rico em provitamina A, superando as hortaliças e, também, os
mariscos e peixes. Os valores de vitamina B12 são também muito elevados nesta alga (29 _g por cada 100
g de alga).
A Porphyra tem uma baixa percentagem em gorduras e estas são de grande valor nutritivo pois, mais de
60% das mesmas, são ácidos gordos polinsaturados ómega 3 e ómega 6. O “nori” é indicado para cuidar da
visão, especialmente na falta de visão nocturna. Para proteger e nutrir a pele e as mucosas.

MUSGO DA IRLANDA (Chondrus crispus)

o Chondrus crispus (“musgo
irlandês” ou simplesmente
“musgo”) é uma alga vermelha
(rodofícea) de pequeno porte, com
um talo em forma de leque, dividido
dicotomicamente, que cresce sobre
as rochas do patamar médiolitoral.
A sua cor pode variar, perdendo
intensidade com o aumento da
luminosidade (adaptação
cromática), desde um vermelhopúrpura iridescente, até uma
coloração esverdeada, que aparece
no período estival e em zonas de
menor profundidade. A fixação ao
subs-trato realiza-se por intermédio
de um estipe curto provido de um
pequeno disco basal.

O C. crispus é uma espécie com distribuição anfiatlântica. Atlântico oriental: comum na Grã-Bretanha,
Irlanda, Islândia e entre a Noruega e o sul de Espanha; possibilidade de existência em Marrocos e nas Ilhas
de Cabo Verde (Pereira, L., observação pessoal). Atlântico ocidental: de Newfoundland (Canadá) a
Delaware (USA).
As populações mais luxuriantes que, por essa razão, são objecto duma exploração comercial intensiva,
estendem-se pelas costas da Nova Escócia, pela ilha do Príncipe Eduardo, pelo Marine e Massachusetts, no
que respeita ao Atlântico oeste; ao longo das costas Francesas (de Cherbourg à ilha de Noirmoutier), da
Espanha (costas da Galiza) e de Portugal, para o Atlântico Este. Juntamente com o Mastocarpus stellatus,
que ocupa o mesmo habitat, é colhido no Norte de Portugal e na Galiza para fins industriais.
O Chondrus crispus, para além de ser rico em carragenanas, possui elevado conteúdo em proteínas (20%),
é rico em vitamina A (que não desaparece na cozedura), em ácidos gordos polinsaturados e sais minerais.
Os seus efeitos contra a hipertensão devem-se aos ficocolóides que contém.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As Algas Marinhas devem ser cuidadosamente lavadas e, em seguida, rehidratadas em água
duas horas antes da sua utilização.
Armazenamento e conservação

No frigorífico: 2-3 dias para as espécies mais delicadas; até 1 semana para as mais
resistentes, como é o caso das espécies de algas castanhas (Phaeophyceae).

No congelador: O Congelamento mantém o sabor nas algas mais delicadas (por
exemplo, Palmaria palmata, Ulva, Porphyra, etc.) Essas espécies podem ser
armazenadas até 6 meses, sem perda de sabor.

Secagem
A secagem é o método mais eficaz para armazenar quase todos os alimentos perecíveis. Os
seguintes métodos foram experimentadas e testadas, mas pode exigir alguns ajustes (será
necessário fazer testes com cada espécie):
Secagem ao sol – este método de secagem é a forma pela qual a grande maioria dos países
mais quentes seca e armazena as suas algas.
O tratamento adequado das algas carragenófitas (algas produtoras de carragenana, i.e.
Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, etc.) requer que sejam branqueados antes de usar,
por exposição directa ao sol, por um período mínimo de três dias.
No forno – é possível secar algas no forno, desde que se usem temperaturas não superiores a
60/70 ºC, por um período mínimo de 24 horas. No entanto, trata-se de um método muito
dispendioso ao nível energético. As algas podem também ser secas penduradas num secador
de toalhas.
No microondas – Algas delicadas como a Ulva podem ser secas no microondas, com uma
potência muito baixa (300 Watts), durante 3 minutos.

AVISO IMPORTANTE
É aconselhável colher as algas em áreas com níveis de poluição o mais baixo possível (perto
de água limpa, em costa exposta, longe de centros industriais, centrais eléctricas e de saídas
de esgoto) - usar o um pouco de bom senso e, se não tem a certeza da qualidade ambiental
de um determinado local, então apanhe algas noutro lugar.

ENTRADAS

ALGAS RECHEADAS COM CAMARÕES

Ingredientes para seis pessoas
40 Mexilhões
70 g de algas (Porphyra, Laminaria ou
Palmaria palmata) frescas ou 20 g de algas
secas
Limão, vinho branco, folha de louro.
Para fritar:
½ Litro de azeite
Para o recheio:
30 g de farinha
30 g de manteiga
½ Litro de água da cozedura dos mexilhões
Sal e pimenta
Para o polme:
100 g de farinha
5 g de fermento (levedura)
1 dl de cerveja
2 dl de leite
1 ovo
Sal (qb)
Para decorar:
Rodelas de limão

Preparação:
1 – Abrem-se os mexilhões por cozedura em água com
limão, folha de louro e vinho branco. Retiram-se as
conchas e reservam-se. Guarda-se o líquido da
cozedura depois de coado.

2 – Hidratam-se as algas em água morna durante 10
minutos. Cozem-se em água fervente durante 10
minutos e depois deixa-se arrefecer.
3 – Preparação do recheio: adiciona-se ao leite o
fermento e o ovo inteiro. Os restantes ingredientes
são adicionados (incluindo o mexilhões descascados),
pouco a pouco, e incorporados com o auxílio de uma
batedeira, a baixa velocidade. Finalmente adiciona-se
a cerveja e deixa-se fermentar, tapando o recipiente.
4 – Num recipiente à parte, prepara-se o polme. Para
isso, derrete-se a manteiga, incorpora-se a farinha e
mistura-se tudo com o líquido da cozedura dos
mexilhões, em lume brando, de modo a obter uma
mistura espessa. Finalmente, adiciona-se sal e
pimenta a gosto.
5 – Passa-se a mistura de mexilhões e respectiva
calda, previamente envolvidos pela alga, no polme, e
deixa-se arrefecer sobre uma bandeja barrada com
margarina ou manteiga, para que não se peguem.
6 – Para terminar, fritam-se em azeite abundante até
ficarem dourados. Deixam-se escorrer em papel
absorvente e decoram-se com rodelas de limão.

CALDOS E SOPAS

CALDO DE CAMARÕES COM ALGAS (Nori – Porphyra)

Ingredientes para seis a oito pessoas
30 g de Nori em flocos
500 g de camarão
1,7 l de água
Sal (qb)
2 Malaguetas
3 Colheres de molho de peixe
½ Lima
50 g de Vaqueiro com Azeite
100 g de esparguete tipo aletria

Preparação:
Rehidratar as algas em água morna e cozer de seguida
durante 10 minutos em água fervente. Cozer os
camarões durante 15 minutos em água fervente
temperada com sal e malaguetas; deixar arrefecer e
retirar a cabeça e as carapaças dos camarões.
Temperar os camarões cozidos e descascados com o
sumo de uma lima e o molho de peixe; misturar bem e
deixar repousar durante 5 minutos.
Num tacho apropriado, derreter a margarina Vaqueiro
com Azeite, juntar os camarões escorridos e saltear
durante 5 minutos. Regar com o caldo dos camarões
coado. Quando retomar a fervura juntar o esparguete
(aletria) cortado e as algas escorridas. Deixar ferver
mais 5 minutos e servir quente.

CALDOS E SOPAS

SOPA COM NORI (Porphyra) e ESPARGUETE DO MAR (Himanthalia elongata)

Ingredientes para quatro pessoas
2 Colheres de flocos de Nori
10 g de tiras de Esparguete do Mar
2 Nabos (cortados em juliana)
2 Cenouras (cortados em juliana fina)
4 Folhas de repolho (cortados em juliana)
1,5 Litros de água
2 Colheres de azeite
Sal (qb)

Preparação:
Lavam-se as verduras e uma vez cortadas cozem-se em
conjunto com as algas. Ao fim de 20 minutos retirar do
lume e juntar o sal, mexer para dissolver. Juntar o azeite
e servir em tigelas.

PRATOS PRINCIPAIS

ARROZ DE ALGAS, PASSAS E PINHÕES

Ingredientes para seis pessoas
30 g de Esparguete do Mar (Himanthalia
elongata)
600 g de arroz
Cebola pequena finamente picada
100 g de passas de uva ou sultanas
1 Punhado de pinhões
Uma colher de chá de caril
Azeite
4 Colheres de molho de soja

Preparação:
Demolhar as algas num recipiente com água morna,
enquanto salteamos a cebola picada com um pouco
de azeite numa sertã. Quando começar a dourar
junta-se a passas de uva até que inchem. Mais tarde
juntam-se os pinhões sem os deixar torrar.
Adicionar o caril em pó e misturar tudo muito bem.
Numa panela à parte coze-se o arroz juntamente
com as algas, em água abundante (sem sal),
durante 30 minutos, em lume brando. No final
junta-se o sal e deixa-se cozer mais 5 minutos.
Escorre-se a água sobrante da cozedura do arroz e
mistura-se com o refogado com as passas e
pinhões, deixando saltear até que o arroz fique com
o perfume do caril. Finalmente junta-se o molho de
soja e serve-se quente.

PRATOS PRINCIPAIS

ESPARGUETE DO MAR (Himanthalia elongata) COM BATATAS

Ingredientes para quatro pessoas
6 Batatas médias
1 Punhado de “esparguete do mar”
100 g de Bacon
1/2 Chouriço
1 Colher de azeite

Preparação:
1 – Rehidratar o “esparguete do mar” e cortar em tiras
curtas

2 – Descascar as batatas e cortar em metades ou quartos
3 – Cortar o Bacon em pedaços e dourar em azeite.
Cortar em pedaços pequenos o chouriço e refogar
juntamente com o Bacon. Juntar as batatas e as algas e
refogar.
4 – Juntar meio copo de água e deixar cozer durante 20 a
30 minutos (ou 10 minutos numa panela de pressão).
Provar e, se necessário, rectificar com sal. Servir.

SOBREMESAS

PUDIM FEITO COM “MUSGO IRLANDÊS” (Chondrus crispus)

Ingredientes
250g de Chondrus crispus seca –
previamente lavadas e rehidratadas em água
(2 horas)
500 ml de leite
Casca de limão ou vagem de baunilha
Açúcar a gosto

Preparação:
1 - Colocar as algas numa panela juntamente com o leite
e com a casca de limão (ou com a baunilha)

2 - Deixar ferver em lume brando durante 30 minutos.
3 - Misturar o açúcar e, em seguida, coar e verter numa
forma; deixar arrefecer.

SOBREMESAS

GELATINA DE CARRAGENANA

Ingredientes
10 g de “Musgo Irlandês” seco (Chondrus
crispus)
750 ml de leite ou água
Pau de canela
Açúcar a gosto

Preparação:
1 Aquecer o leite ou a água numa panela e acrescentar
os outros ingredientes pouco antes de ferver.

2 - Cozinhar durante 10 minutos e depois coar com uma
peneira fina.

3 - Pode ser bebido quente ou então colocado numa
forma húmida; deixar arrefecer.

4 - Outros ingredientes podem ser adicionados a gosto: a
adição de claras batidas (2 ovos) e um pouco de licor
resultará numa mousse muito agradável.

SOBREMESAS

MOUSSE FRIA DE LIMA-LIMÃO COM AGAR

Ingredientes
2 Colheres de flocos de Agar
4 Colheres de água
4 Ovos (separar as gemas das claras)
100 g de 100 g de Frutose ou Açúcar
(Sacarose), na falta de frutose
2 Colheres de raspa de limão
2 Colheres de raspa de lima
4 Colheres de sumo de limão
4 Colheres de sumo de lima
175 ml de nata levemente batida

Preparação:
Numa tigela batem-se as gemas juntamente com a
frutose até ficarem bem homogeneizadas, as quais
se junta as raspas de lima e limão. Coze-se esta
mistura em banho-maria até ficarem espessas,
sempre a mexer para não queimar. Retirar do
banho-maria e continuar a mexer até arrefecer.
Num recipiente à parte, cozer o Agar em água (4
colheres). Uma vez dissolvido e morno, juntar o
preparado anterior (gemas de ovos). Deixar
repousar a mistura durante 20 minutos. Quando a
mistura iniciar o processo de gelificação (começar a
coalhar) junta-se a nata levemente batida e as
claras de ovo em castelo, misturando com uma
colher de madeira, em movimentos suaves, até que
a mistura fique homogénea.
Deitar a mistura numa tigela grande de sobremesa
e deixar arrefecer no frigorífico durante 4 a 6 horas.
Servir fresco.

SOBREMESAS

TORTA DE ALGAS (Nori – Porphyra), CENOURA E COCO

Ingredientes
2 Colheres de algas em flocos (Nori)
300 g de cenoura ralada
300 g de coco ralado
300 g de ovos (sem casca)
75 g de farinha de milho
75 g de farinha de trigo
1 Colher de chá de bicarbonato de sódio

Preparação:
Numa tigela de pasteleiro batem-se os ovos
inteiros. Seguidamente juntam-se os restantes
ingredientes até obter uma massa homogénea.
Uma vez preparada a massa verte-se numa forma
de 25 cm de diâmetro, com fundo desmontável, e
leva-se ao forno previamente aquecido a 180º C.
Depois de cozido deixar arrefecer à temperatura
ambiente antes de desenformar..

