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COMO SE COME BACALHAU  
NA NORUEGA?

País que pesca e processa 80% do bacalhau consumido no mundo tem uma única  
receita do peixe salgado e seco, mas também tem ele fresco, uma versão que  
o Brasil não tem

Bruno Calixto

Aurora Boreal  
em Tromsø, 
Noruega     
Foto: David Gonzáles /  
Conselho Norueguês  
da Pesca 
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ÅLESUND E TROMSØ (NORUEGA) 
Na Noruega, país que alimenta o mundo de bacalhau, 
só há uma única receita do peixe nobre salgado e seco: 
com tomate, azeitonas, batatas e brotos. De influência 
espanhola, talvez da era das Grandes Navegações. É 
bem provável que seja desta época o match entre os 
países ibéricos com o bacalhau, pescado nas águas géli‐
das do Atlântico Norte, gosta de 5 graus negativos para 
viver bem. Entenda por isso: de Portugal, só herdamos 
a cultura do bacalhau, porque ele vem mesmo é da 
Noruega. Os portugueses compram e mandam para cá. 
 
A experiência é completa quando se voa 11 horas até 
Oslo e depois pega um voo até Tromsø, a Paris do 
Norte, capital do Ártico e da Aurora Boreal, uma ilha 
com 70 mil habitantes, a 350 km do Círculo Polar Ártico; 
o CEP do Gadus Morhua, único peixe do mundo que 
pode ser chamado de bacalhau – o resto é peixe sal‐
gado e seco, de espécies como Saithe, Ling e Zarbo. De‐
pois de deixar as malas no hotel, suba de Fjellheisen 
(teleférico) até a borda da montanha Storsteinen (421 m 
acima do nível do mar) para almoçar no restaurante 
que está ali desde 1960, funcionando diariamente das 
11h às 22h. Daquela cozinha diminuta sai a única re‐
ceita norueguesa de bacalhau.  
 
O Conselho Norueguês da Pesca aponta que a Noruega 
pesca, processa e escoa 80% do bacalhau consumido 
no mundo (mais de 150 países), e o Brasil segue firme 
no terceiro lugar do ranking das exportações do peixe 
salgado/seco, atrás de Espanha e Portugal, que compra 
o peixe salgado para secar e mandar para cá.  

A história do Gadus morhua é a história da Noruega. 
Vem da era dos vikings, que comercializam o peixe seco 
com o restante da Europa em troca de vinhos, tem‐
peros, farinha e grãos, além de roupas e jóias. Na Ingla‐
terra, é o queridinho para o famoso Fish and Chips. A 
alta da pesca é no inverno, entre janeiro e março, 70%.  
 
Dados e números à parte, uma outra característica gas‐
tronômica única e exclusiva da Noruega é saborear o 
bacalhau fresco, o que é praticamente impossível no 
resto do mundo. 
 
Um dos maiores restaurantes especializados em frutos 
do mar de lá, o Fiskekompaniet é o endereço certo para 
isso. O interessante é que o peixe nobre é pescado em 
pequenos barcos de 35 pés, onde só cabem dois pesca‐

Restaurante Fiskekompaniet               Foto: Fiskekompaniet  / Tripadvisor 
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O mais aromático dos bacalhaus de Natal
Foto: Seafood From Norway / Divulgação

dores. São cinco mil deles por toda a Noruega. A pesca 
é feita do modo tradicional: vara, linha e anzol. 
 
E para derrubar de vez o mito, bacalhau tem cabeça 
sim, e ela vai toda para a Nigéria, também segundo o 
Conselho Norueguês da Pesca, que pretende ampliar 
os laços econômicos com o Brasil para nosso país con‐
sumir mais pescados do que os atuais 9 kg per capita 
anuais, quando a recomendação da OMS é 12 kg. 

De acordo com o órgão, este ano, o Brasil importou 
12,66 mil toneladas de pescado da Noruega, com valor 
de mercado de US$ 81,07 milhões. “A venda em 2022 
ultrapassou a de 2021 mas nada chega ao período pré‐
pandemia”, compara o diretor do Conselho Norueguês 
da Pesca no Brasil e Caribe, Øystein Valanes. 
 

 

O jornalista viajou a convite do Conselho Norueguês da Pesca 

BACALHAU  

DE NATAL  

COM ESPECIARIAS
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1kg de bacalhau da Noruega (Gadus morhua) 
4 ramos de alecrim 
6 dentes de alho 
400ml de azeite de oliva 
3 anis estrelados 
4 cravinhos 
6 grãos de pimenta da Jamaica 
6 grãos de pimenta do reino 
10 grãos de pimenta rosa 

3 colheres de sopa de raspas de laranja 
6 batatas 
6 tomates 
2 ramos de tomilho 
8 gemas 
150ml de suco de laranja 
4 ramos de endro 
1/2 colher de chá de pimenta moída 
Sal

Faça raspas de laranja com 
um descascador ou ralador e 
retire a pele do alho. Coloque 
os lombos de bacalhau já 
dessalgados em uma tra‐
vessa, cubra com as raspas de 
laranja e regue com um 
pouco de azeite. 
 
Junte em seguida a pimenta‐
da‐jamaica, o anis estrelado, 
a pimenta‐preta e os grãos de 
pimenta‐rosa. Adicione os ra‐
mos de alecrim e o alho. 
 

I N G R E D I E N T ES  

P R E PA RO  

Bacalhau da Noruega                          Foto: David Gonzáles / Conselho Norueguês da Pesca 
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Regue novamente com um pouco mais de azeite.  
 
Leve ao forno, pré‐aquecido a 120oC, durante 2 horas 
e regue com o molho. 
 
Prepare o tomate confitado: retire a pele do tomate, 
abra‐o ao meio e parta‐o em quartos retirando tam‐
bém as sementes. Coloque em uma travessa e cubra 
com um pouco de azeite e tomilho. Leve ao forno a 
120oC por 40 minutos. 
 
Para preparar o molho, coloque as gemas num liquidi‐
ficador e tempere com sal, pimenta‐preta e azeite. 

Ligue o liquidificador para que emulsione. Junte o suco 
de laranja e os raminhos de endro. 
Volte a bater tudo até que tenha consistência de molho. 
 
Cozinhe as batatas e corte‐as em rodelas. Retire um 
pouco do azeite do bacalhau e doure as batatas, por 2 
a 3 minutos cada lado. 
 
Sirva o bacalhau acompanhado das batatas douradas, 
do tomate confitado e com o molho à parte. 
 
 
Rende 6 porções | Tempo: 60 minutos.

 Foto: David Gonzáles / Conselho Norueguês da Pesca 


