


NO TACHO

Apesar de já ser suculenta ao natural, ou 
simplesmente acompanhada com fatias de 
pão e um pouco de manteiga, a sapateira 
também se adequa perfeitamente à 
confeção em recipientes, pastéis, geleias ou 
incorporada numa salada.

Sabia que combina na perfeição com o 
abacate, a toranja e a paprica!

Consoante os países, existe uma grande variedade na forma 
de confecionar e consumir a sapateira. 

LOCAIS? E noutros 

Tanto pode consumir a sua carne (inteira, triturada ou misturada) como as pinças 

(em molho, gratinadas ou na frigideira), o coral e a parte castanha (triturada com 

chalotas e salsa ou em maionese).

na sapateira 
Tudo é bom 

Boa
ao natural

Preparações simples ou receitas 
elaboradas

Na Itália, o caranguejo faz honras ao 
esparguete. Também pode preparar a 
“granciporro” à veneziana: salteada em azeite 
e alecrim;

Em Portugal irá encontrá-la em bolinhos. As 
“marisqueiras” (restaurantes de marisco) irão 
propor-lhe a sapateira recheada (“sapateira”) 
com ovo, pepinos e miolo de pão;

Os ingleses apreciam-na geralmente 
acompanhada de maionese ou bem 
cozinhada em muffins;

Os espanhóis comem as pinças salteadas com 
alho; 

Os franceses compram a sapateira viva e 
consomem-na inteira.



Pré-aqueça o forno a 190 °C (termóstato 6/7).

Misture a farinha, o fermento e os ovos e em 
seguida mexa com uma colher de pau.

Adicione o queijo ralado, o leite e a carne de 
sapateira.

Coloque a pasta nas formas para muffins e deixe 
cozer 40 minutos ou até que os bordos comecem 
a dourar.

Descasque a toranja e a laranja e reserve uma 
colher de sopa de sumo de cada citrino para 
o molho. 

Pele os tomates e corte-os juntamente com a 
cebola em cubos pequenos.

Prepare o molho: misture o coral com o 
queijo fresco, os natas, os sumos dos citrinos, 
o cebolinho, o sal e a pimenta.

Coloque os cubos de tomate e cebola no 
fundo das verrines. Adicione o miolo de 
sapateira e um pouco de molho. Coloque os 
quartos de toranja e laranja. Volte a colocar 
molho e termine com as pinças de sapateiras.

Decore com ervas frescas.

Pode conferir um toque exótico a esta receita 
substituindo os tomates por manga.

VERRINE
de Sapateira

400 g de farinha

2 saquetas de fermento

150 g de queijo ralado

400 g de carne de sapateira enlatada ou 

fresca
4 ovos
30 cl de leite

1 toranja
1 laranja
2 tomates
carne de 2 sapateiras cozidas em caldo, ou 
cerca de 500 g de carne de sapateira enlatada
1 cebola nova
2 colheres de sopa de queijo fresco
4 colheres de sopa de crème fraîche
1 colher de sopa de cebolinho picado
sal e pimenta

Número de pessoas: 4

SAPATEIRA
muffin de

Número de pessoas: 4



MACHO       FÊMEA ?

UMA BOA SAPATEIRA 
vivafresca é uma sapateira 

Como todos os produtos do mar, a sapateira é um produto frágil. É 
importante consumi-la fresca para tirar plenamente partido da sua carne 

e qualidades nutritivas.

Macho ou fêmea, cada um tem a sua 
escola de apreciadores: a fêmea possui 
coral (órgão alaranjado no interior da 
casca dos crustáceos que é responsável 
pela formação dos ovos) e uma carne 
mais fina, enquanto o sabor do macho é 
mais pronunciado. As pinças do macho 
têm o dobro do tamanho das da fêmea. 
O truque infalível para os diferenciar é 
virá-los ao contrário e comparar o seu 
abdómen. Se for grande, é uma fêmea. Se 
for fino, é um macho.

O tendão do músculo das suas pinças 
foi previamente neutralizado pelo 

próprio pescador.

Não tenha 
medo de beliscões NO MERCADO

ou

Uma sapateira fresca é uma sapateira viva. E 
uma sapateira viva é uma sapateira que tem 
todos os seus membros (2 pinças grandes e 8 

patas) e traços característicos:

Vivinha da silva 

Após a compra, pode conservá-la 
até 12 horas no frigorífico, 

num pano húmido.

é saudável
não faz bolhas

tem um bom peso em relação ao seu tamanho

as suas patas estão bem enroladas 

virada ao contrário, a sua cor tende para 

o castanho; se o ventre for branco, isso 

significa que acaba de efetuar a muda da 

carapaça e perdeu parte da carne! DURANTE TODO O ANO
A sapateira existe 

A época ideal da sapateira vai de maio a 
dezembro. No entanto, está disponível o 
ano inteiro: congelada, enlatada, etc.
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Identifique as falsificações!

São muitos os produtos vendidos que 
anunciam carne com “sabor a caranguejo” ou 
mesmo “carne de caranguejo”. 

Leia atentamente as indicações de composição 
disponíveis nesses produtos para confirmar 
a composição: por vezes, alguns não contêm 
carne de sapateira (Cancer pagurus)… nem 
sequer de caranguejo!

NA COZINHA

CARNE DE SAPATEIRA 
ou CARNE DE CARANGUEJO?

A vapor, em caldo ou no fogo a lenha, 
precisará sempre 

boa cozedura! 
Não resiste a uma 

A sapateira é um produto que propicia o convívio, ideal para os seus 

serões festivos. 

O mês de dezembro é a grande época da sapateira: as capturas são 

abundantes e a sua frescura é garantida para as festas de fim de ano. 

Inteira ou em pratos que integram a sua carne, a sapateira é garantia 

de uma refeição festiva e original durante todo o ano!

Vapor: conte com 20 min para uma sapateira 
de 1 kg;

Caldo: mergulhe a sapateira durante 20 min 
na água a ferver;

Fogo a lenha/churrasco: colocada sobre 
brasas vivas, cozinhe-a durante uns bons 15 
minutos, virando-a com frequência.

Um autêntico animal de festas!

de 15 a 20 minutos



EXPONHA-A

Retire primeiro as pinças e depois as 
patas do corpo.

Parta as pinças com um quebra-nozes 
ao nível das três “articulações” e retire a 
carne no interior com uma faca pequena 

pontiaguda.

Coloque a sapateira virada ao 
contrário, com o abdómen de frente 
para si. Puxe pelo abdómen para o 

retirar.
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Por baixo do peito (parte 
abdominal branca, rodeada pela 
cavidade das patas) existe um 

pequeno intervalo. Espete a faca 
nesse intervalo de forma a abri-lo 
e em seguida enfie os dedos no 

interior e puxe 
para cima.
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Aconselhe-se na peixaria

NA LOJA

Pode também comprar
-uma sapateira inteira já cozida – 
ultracongelada ou fresca cozida –

-ou a sua carne, vendida em 
conserva ou ultracongelada

Simplifique

a sua vida 

Fica então com duas partes. Pode deitar fora 
a carapaça. Recupere o peito e corte-o em dois 

no sentido da largura.

Retire as brânquias situadas nas 
extremidades do peito.

Remova a carne no interior com uma faca pequena 
pontiaguda.
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MAIS INFORMAÇÕES 

E RECEITAS 

descubra

facebook.com/acrunet
em

acrunet.eu


