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Filé de linguado assado com molho de 
castanha e gengibre e purê de

 banana-da-terra

Filé de linguado assado com molho de castanha e gengibre e purê de banana-da-terra 

Ingredientes:
Filé de linguado
• 05 filés de linguado
• 02 dentes de alho picados 
• Sal marinho a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
• Azeite de oliva extravirgem a gosto

Purê de banana-da-terra
• 04 unidades de banana-da-terra
• 01 colher (sopa) de azeite extravirgem 
• 01 xícara (chá) de leite de coco
• Sal a gosto

Molho
• Azeite de oliva extravirgem
• 02 dentes de alho picados 
• ½ xícara (chá) de castanha de caju picada
• 02 colheres (sopa) de gengibre ralado
• ¾ xícara (chá) do caldo do filé de linguado
• Pimenta-do-reino a gosto
• Sal a gosto
• 01 limão (suco)
• 03 colheres (sopa) de coentro picado

Rendimento: 05 porções
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Modo de preparo:

Propriedades nutricionais da receita

• Peixe: Temperar os filés de peixe com o alho, sal e pimenta-do-reino. Untar uma assadeira de aço inoxidável 
com um pouco de azeite e assar o peixe em forno pré-aquecido a 200ºC por aproximadamente 20 minutos. 
Retirar o caldo formado enquanto o peixe estiver assando e reservar;

• Purê de banana-da-terra: Em uma panela de aço inoxidável com água, cozinhar as bananas (com casca) por 
aproximadamente 20 minutos ou até ficarem macias. Descascar e amassar as bananas até a consistência de purê. 
Aquecer levemente o azeite extravirgem, refogar as bananas amassadas por no máximo 5 minutos com o leite 
de coco. Se for necessário, acrescentar um pouco de água até a consistência desejada. Apurar o sal;

• Molho: Em uma panela, aquecer levemente 01 colher (sopa) de azeite extravirgem e refogar 02 dentes de alho 
picados. Em seguida, adicionar as castanhas e deixar dourar um pouco. Adicionar o gengibre ralado e o caldo 
do filé de linguado. Deixar ferver rapidamente. Acrescentar pimenta-do-reino a gosto e apurar o sal. Desligar 
o fogo. Por último, adicionar 

• O linguado (Etropus crossotus) é um peixe de pequeno porte (<20 cm), que apresenta uma ampla distribuição 
pela costa brasileira1. Por ser um peixe pequeno, seu consumo minimiza a probabilidade de ingestão excessiva 
de metais tóxicos, como o mercúrio, já que à medida que aumenta o nível trófico na cadeia alimentar maior 
será a quantidade de metais acumulados2. Os peixes, em geral, possuem elevado nível de proteínas de alto valor 
biológico (8 a 23%) e alta digestibilidade, 0,5 a 25% de gorduras – dentre as quais ácidos graxos poli-insaturados 
essenciais, como o ômega-3, importante para a integridade celular e proteção contra desequilíbrios imunológicos 
e neurológicos –, menos de 1% de carboidratos, 1 a 2% de resíduos minerais e 64 a 90% de umidade3.

• A banana-da-terra (Musa sapientum) é a maior espécie de banana conhecida. Possui a casca amarela escura, 
polpa bem consistente, de cor rosada e textura macia e compacta, sendo mais rica em amido do que em açúcar 
simples, o que torna essa fruta ideal para cozinhar ou assar4. Possui menor índice glicêmico em comparação a 
outras espécies de banana5. Possui, em 100 g de peso cru, 63,9% de umidade, 128 kcal, 1,4 g de proteína, 0,2 
g de lipídeo, 33,7 g de carboidratos, 1,5 g de fibras, além de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, vitamina C e 
vitamina A6.

• O leite de coco é um produto derivado do coco, fruto proveniente do coqueiro (Cocos nucifera). Segundo 
estudo, está relacionado com a diminuição de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e com o aumento dos 
níveis de lipoproteínas de alta densidade (HDL)7. O leite de coco, por sua vez, ofereceu melhor proteção sobre 
a mucosa gástrica de ratos com ulcerações induzidas, em comparação com a água de coco8.

• A castanha de caju (Anacardium occidentale) é um alimento bem apreciado pela maioria da população mundial9. 
Pertence ao grupo das oleaginosas, assim como as amêndoas, nozes, avelã, macadâmia, noz-pecã, pistache, 
castanha do Brasil e amendoim. Possui um alto teor lipídico (>50%), sendo aproximadamente 75% de ácidos 
graxos monoinsaturados (MUFAS)10, além de fibras, proteína vegetal de alta qualidade, minerais (selênio), 
vitaminas (folato, riboflavina e α-tocoferol), fitoesteróis e compostos fenólicos, podendo auxiliar na redução da 
incidência de várias doenças crônicas como as doenças cardiovasculares (DCV), obesidade e dislipidemias11.

• O gengibre (Zingiber officinale) é uma especiaria consumida no mundo todo, rica em vários compostos 
fenólicos bioativos, incluindo compostos pungentes não voláteis como gingeróis, paradol e shogaols, que 
possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, antifúngicas, antimicobacterianas e anticancerígenas12. 
Estudos têm mostrado que o gengibre é eficaz e seguro para combater náuseas e vômitos no contexto da gravidez 
e quimioterapia13,14.

• O alho (Allium sativum) é fonte de compostos sulfurados responsáveis pelos seus efeitos hipolipemiantes, 
antiplaquetários, pró-circulatórios, antioxidantes, hepatoprotetor, anticancerígeno, quimiopreventivo, além de 
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melhora do sistema imunológico15. Uma metanálise com dezessete estudos incluídos sugeriu que a suplementação 
de alho é superior ao placebo na redução da pressão arterial em indivíduos hipertensos16.

• O azeite de oliva extravirgem é um óleo vegetal rico em polifenóis e ácidos graxos monoinsaturados, os quais 
proporcionam proteção contra câncer, aterosclerose e doenças cardiovasculares17,18.

• O limão tahiti (Citrus aurantifolia) é um fruto de origem tropical e contém em sua composição fibras, pectina, 
vitamina C e óleos essenciais19. Os outros constituintes importantes são apigenina, hesperetina, kaempferol, 
limonoides, quercetina, naringenina, nobiletina e rutina, que contribuem para seus efeitos antibacteriano, 
anticancerígeno, antidiabético, antifúngico, anti-hipertensivo, anti-inflamatório, antilipidêmico e antioxidante20.

• Todas as partes do coentro (Coriandrum sativum) são comestíveis. Na medicina popular, seus frutos são 
recomendados para o tratamento da ansiedade, insônia ou para alívio do nervosismo e o óleo essencial possui 
efeitos sedativo e ansiolítico e atividades antioxidantes21. O óleo essencial das folhas e sementes de coentro 
mostrou atividade antimicrobiana contra bactérias patogênicas transmitidas pelos alimentos, podendo, assim, 
ser usado como uma alternativa aos conservantes de alimentos sintéticos sem efeitos tóxicos22.

• A pimenta-do-reino (Piper nigrum) é uma especiaria fonte de piperina, a qual possui efeitos imunomoduladores, 
anticancerígenos, antiasmáticos, hepatoprotetores, anti-inflamatórios, antimicrobianos e anti-úlcera23-25.
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