
BACALHAU GENUÍNO  
PREPARADO DE FORMA 

ARTESANAL

O Genuíno gadus morhua

A origem é tudo.



A Noruega é fria.  Muito fria. 
 
Para as pessoas é um desafio, 
para o nosso peixe é excelente.  

A origem é tudo.

Seafood from Norway é sinónimo de origem  
e qualidade para todo o peixe norueguês -  
capturado em estado selvagem ou em aquacultura.

A Noruega está situada mesmo no norte da Europa. 
O nosso clima frio e águas cristalinas criam condições 
perfeitas para o peixe. Neste habitat puro e gélido,  
os peixes crescem lentamente, e desenvolvem um 
sabor e textura perfeitos, reconhecidos por chefs, 
especialistas e consumidores de todo o mundo.



QUALIDADE  
E INOVAÇÃO
As exigências e necessidades dos consumidores 
estão em constante evolução. A Terra do Bacalhau 
aposta de forma vincada na inovação, para oferecer 
soluções práticas e cómodas, com a garantia de 
qualidade de sempre.

•  Verdadeiro Bacalhau da Noruega - gadus morhua
•  Cura tradicional apenas com sal - 9 meses
•  Pescado à linha
•  Preparado a partir de peixe fresco
•  Com origem em pesca sustentável

A Terra do Bacalhau 
orgulha-se de respeitar 
a natureza, garantindo 
um bacalhau de origem 
que passou por todos  
os padrões de controlo  
de qualidade.



BACALHAU SALGADO SECO
TERRA DO BACALHAU
www.terradobacalhau.pt

CODBAG
Agora pode demolhar o verdadeiro Bacalhau da Noruega 
 preparado de forma artesanal e com 9 meses de cura,   
sem ter de o retirar da embalagem.

Disponível em lombos e Bacalhau desfiado para as suas receitas. 

LOMBOS COM ESPINHA

BACALHAU DESFIADO

LOMBOS SEM ESPINHA

1 kg

1 kg

1 kg



DEMOLHAR BACALHAU
     NUNCA FOI TÃO FÁCIL

Como demolhar

1 2

3 4

Abra a tampa e retira 
a protecção de segurança.

A água não deverá 
exceder o limite indicado.

Feche e coloque 
no frigorífico. 
Mude a água de 12/12h.

Encha com água fria.



BACALHAU   
DE QUALIDADE   
SUPERIOR,  
 SELECCIONADO  
 DE FORMA ARTESANAL 
E COM CURA TRADICIONAL

Genuíno da Noruega, o bacalhau Terra 
do Bacalhau é um bacalhau de qualidade 
superior, meticulosamente seleccionado e 
preparado  de forma artesanal.

Disponível em quantidade limitada, é com rigor 
que a Terra do Bacalhau escolhe o verdadeiro 
bacalhau que habita as águas frias e cristalinas 
da Noruega. Pescado durante a sua migração 
até à costa da Noruega, entre Janeiro e Março, 
altura em que atinge características únicas, 
apenas  o melhor, de maior dimensão, 
é merecedor  do selo de qualidade Terra 
do Bacalhau.

Escolha a qualidade Terra do Bacalhau 
e prepare deliciosos pratos com um bacalhau 
genuíno, que lasca na perfeição depois 
de cozinhado.

CATEGORIA

SUPER ESPECIAL

ESPECIAL

GRAÚDO

+ de 4,5 kg

3 - 4,5 kg

2 - 3 kg

PESO

BACALHAU SALGADO SECO
TERRA DO BACALHAU
www.terradobacalhau.pt



BACALHAU SALGADO SECO
TERRA DO BACALHAU
www.terradobacalhau.pt

BACALHAU  
DESFIADO
É com rigor que a Terra do Bacalhau 
selecciona o melhor bacalhau, de 
qualidade superior e com origem em 
pesca sustentável.
 
O versátil Bacalhau desfiado Terra do 
Bacalhau, sem pele e sem espinhas, 
com cura tradicional para preparar 
deliciosos pratos com o bacalhau 
genuíno da Noruega, seleccionado  
e preparado de forma artesanal,  
com 9 meses de cura.

SACO
3 kg 
5 kg 

CUVETE
1 kg 

400 g 



Selecção 
Vítor Sobral
Uma quantidade limitada de bacalhau genuíno, com mais 
de nove meses de cura, seleccionada pelo chef Vítor Sobral 
durante  a sua viagem ao Norte  da Noruega, pelos mares da 
costa Ártica, onde pescou o seu primeiro bacalhau.

BACALHAU SALGADO SECO
TERRA DO BACALHAU • SELECÇÃO
www.terradobacalhau.pt

LOMBO COM ESPINHA

LOMBO SEM ESPINHA

0,8 - 1,6 kg

400 - 800 g

CAIXAS | LOMBOS
Para os verdadeiros apreciadores de lombos de  
bacalhau, a Terra do Bacalhau disponibiliza este  
corte em caixas de 3 kg.

CATEGORIA

SUPER ESPECIAL

ESPECIAL

GRAÚDO

+ de 4,5 kg

3 - 4,5 kg

2 - 3 kg

PESO



Selecção 
Hélio Loureiro
Uma quantidade limitada de 
bacalhau  de origem, com 
mais  de nove meses de cura, 
seleccionada pelo chef Hélio 
Loureiro que escolhe sempre 
os melhores ingredientes na 
preparação das  suas receitas.

BACALHAU SALGADO SECO
TERRA DO BACALHAU • SELECÇÃO
www.terradobacalhau.pt

CATEGORIA

SUPER ESPECIAL

ESPECIAL

GRAÚDO

+ de 4,5 kg

3 - 4,5 kg

2 - 3 kg

PESO



www.terradobacalhau.pt

DERIVADOS
Verdadeira prova de que todas as partes do bacalhau se aproveitam na  
preparação de saborosas receitas,  são os nossos produtos derivados Terra do Bacalhau.  
Línguas, bochechas e sames conservados em salmoura. 

LÍNGUAS

BOCHECHAS

SAMES

PACKS
(Boiões plásticos)

PACKS
(Boiões plásticos)

PACKS
(Boiões plásticos)

1 kg
0,5 kg

1 kg
0,5 kg

1 kg
0,5 kg

BACALHAU SALGADO VERDE
TERRA DO BACALHAU



BACALHAU CONGELADO  
DEMOLHADO A PARTIR DE BACALHAU SECO

TERRA DO BACALHAU
www.terradobacalhau.pt

Disponível em lombos de diversos pesos: 200, 
300, 400 e 500 gr.

Uma selecção dos melhores 
lombos e bacalhau desfiado 
ultracongelados. Por serem 
demolhados de forma artesanal 
a partir de bacalhau seco, os 
lombos formam lascas bem 
definidas depois de cozinhados.
Basta descongelar para preparar 
saborosas receitas com um 
bacalhau genuíno.

LOMBOS DE BACALHAU, POSTA RESTAURAÇÃO, 
POSTA E RABO ESPECIAL PARA GRELHAR

CAIXA
5 kg 
2 kg

À UNIDADE

SACO
1 kg
3 kg

BACALHAU DESFIADO



Blaest Portugal, Lda.
Rua Melo e Sousa, Bloco2, loja 212, 
2765-253 Estoril

E-mail: info@terradobacalhau.pt

Orgulhosamente representado por

Seafood from Norway é sinónimo de origem 
e qualidade para todo o peixe norueguês 
capturado em estado selvagem, ou em 
aquacultura, nas nossas águas frias e cristalinas.

Escolha Seafood from Norway. 

A origem é tudo.

Conselho Norueguês das Pescas
Stortorget 1, N-9291 Tromsø, Noruega
Telefone: +47 77 60 33 33
E-mail: mail@seafood.no
seafoodfromnorway.com


