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Ciclo Sabores 2014
25 outubro

Em outubro o Mercado sai da Casca! 

A ENTRADA: Pataniscas de estupeta de atum com 

salada fresca de rúcula, agrião, rabano e cebola.

O PRATO PRINCIPAL: Cataplana de barriga de atum 

com ameijoas, batata doce, amêndoas torradas e 

salicórnia.

SOBREMESA: Leite-creme de milho e mel de 

rosmaninho com bouquet de frutos vermelhos. 

PRODUTO DO MÊS
A AMÊNDOA 

Todos os meses, na manhã do último sábado do mês, assista ao vivo à demonstração gastronómica e leve para casa 

as sugestões do chef: receitas saborosas, saudáveis e sempre que possível muito económicas!

Município de São Brás de Alportel
Rua Gago Coutinho, nº1 | 8150-151 São Brás de Alportel  | Tel. 289 840 000 | Fax. 289 842 455
E-mail: camara@cm-sbras.pt  ou  mercado@cm-sbras.pt  | Web: www.cm-sbras.pt

Solicite-nos mais informações e deixe-nos as suas sugestões!  

Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt 
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Natural de Mértola, João Santos passou grande parte da sua juventude em Alcoutim, onde cedo se 

enamorou pela arte de cozinhar com produtos da terra receitas ancestrais confecionadas 

regularmente pela sua avó materna.

Desse tempo de inocência original, guardou uma memória de sabores, cheiros e texturas muito 

impressiva e saudosa, que viria a ser determinante na decisão de, em 1989 então com 16 anos ir 

trabalhar para Quarteira, onde deu os primeiros passos.

A vontade de adquirir novos conhecimentos levou-o a saltar de hotel em hotel ganhando 

experiência e evoluindo de categoria. No seu percurso constam hotéis e restaurantes de renome, 

tais como: Don Pedro Golf, Don Pedro Marina, Ampalius, Hotel Roncamar, Hotel Ondamar, Vila Sol, 

Sheraton Algarve, Gard Manger, Vila Galé Albacora, Vila Galé Lagos, onde fez parte da equipa que 

ganhou o prémio de melhor hotel 4 estrelas 2013. e por Fim e neste 

Atualmente João Santos é Chefe executivo do Eurotel Altura e Ozadi Tavira Hotel.

Com várias participações em concursos, como chefe cozinheiro do ano, sobremesas de restaurante, 

revolta do bacalhau, Algarve Experience dos quais galardoado com duas cataplanas de prata.

E ainda como formador para varias instituições como por exemplo o IEFP, Escolas do Turismo de 

Portugal, Engiarea e Inovinter.

JOÃO SANTOS 

Chef João Santos Chef João Santos 
Chefe executivo do ``Eurotel Altura´´ Chefe executivo do ``Eurotel Altura´´ 

e ``Ozadi Tavira Hotel´´e ``Ozadi Tavira Hotel´´

    

Chef João Santos 
Chefe executivo do ``Eurotel Altura´´ 

e ``Ozadi Tavira Hotel´´

  

PRODUTO DO MÊS: A Amêndoa 

Rica em gordura “saudável”, a amêndoa é um fruto seco típico do Algarve e inspira um sem número 

de receitas de doçaria regional. Apesar dos inúmeros benefícios para a saúde deve ser consumida 

em quantidades razoáveis por ser muito rica em calorias. 

Informação Nutricional para a Entrada

O atum pertence ao grupo dos peixes gordos ou azuis, rico em 

ácidos gordos essenciais como ómega 3 o que faz com tenha 

excelentes protectores cardiovasculares. Também é rico em 

ferro, essencial para o transporte de oxigénio e para a 

formação de glóbulos vermelhos no sangue, para a produção 

de energia e para o sistema imunitário. 

O atum contém um composto designado purina. Uma ingestão excessiva em purinas pode aumentar os níveis 

de ácido úrico no sangue.

 É muito consumido sob a forma fresca, no nosso Algarve, é bastante carnudo e com sabor mais intenso do que 

o enlatado, com a vantagem de ter um menor teor de sal. 

Informação Nutricional para a Prato principal

A batata-doce como o nome nos indica tem um sabor mais doce do que batata branca. Existem 4 tipos de 

batata-doce: a branca, a amarela, avermelhada e roxa. Esta última é a mais utilizada por ser considerada 

aquela com o paladar mais agradável.

A intensidade da cor relaciona-se directamente com índice de beta-caroteno, que tem presente. Este 

composto é usado pelo organismo para produzir vitamina A. 

É um tubérculo que é rico em fibra, e de absorção lenta, devido ao seu baixo índice glicémico. Também é rico 

em diversas vitaminas e sais minerais, como é exemplo o Ferro e vitamina C, sendo, por isso, fonte preventora 

de anemias ferropénicas.

Informação Nutricional para a Sobremesa

Frutos vermelhos são alimentos bastante completos e devem fazer parte de uma dieta equilibrada. Para além 

dos antioxidantes, os morangos, as framboesas ou mesmo as amoras são essenciais para manter a linha, a 

juventude e fazem maravilhas com a sua pele! Em especial o mirtilo, a groselha e a acerola, são a melhor fonte 

de antioxidantes, isto mesmo quando os comparamos com outras frutas e vegetais. Com o coração mais 

protegido, as vitaminas do complexo B (niacina), os minerais, o potássio e a vitamina C, reforçam a protecção 

da saúde da pele, nervos, rins e aparelho digestivo.

Elaborado pela Dietista Adriana Santos

Membro Efetivo da Ordem dos Nutricionistas nº1457D



Pág. 2 Pág. 3 Pág. 4

Pág. 2 Pág. 3 Pág. 4

INGREDIENTES (para 4pessoas): 

Ÿ 750 dl de leite meio gordo;

Ÿ 300 g de mel;

Ÿ 6 gemas de ovos;

Ÿ 300 g de farinha de milho;

Ÿ 1 casca de limão;

Ÿ 1 pau de canela;

Ÿ 100 g de framboesas;

Ÿ 100 g de mirtilios;

Ÿ 4 ramos de hortelã;

Ÿ 200 g de açúcar para queimar.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| Os ovos no Talho Jorge;

| Os limões, as framboesas, os 
mirtilos, a hortelã e o mel nas 
Bancas de Frutas e Legumes do 
Mercado Municipal.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Leve ao lume, num tacho o leite, o pau de canela e a 
casca de limão; 

| Deixe ferver e retire do lume;

|  Retire o pau de canela e a casca de limão, leve a lume 
brando e junte a farinha de milho aos poucos sempre a 
mexer, durante 10 minutos;

| Quando estiver morno, misture as gemas e o mel, 
diluídas num pouco de leite;

| Envolva bem e volte a colocar em lume brando (em 
banho-maria), mexendo sempre até engrossar;

| Deite numa taça baixa ou travessa e deixe arrefecer para 
criar crosta;

| Polvilhe com açúcar e queime com um ferro em brasa, 
ou um maçarico;

| Disponha as framboesas, os mirtilos e a hortelã num 
canto do prato.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 35 minutos]

| Amanhe e corte a barriga de atum em cubos pequenos e 

reserve;

| Torre os miolos de amêndoa sem pele e reserve;

| Descasque as cebolas, os alhos, os tomates, as batatas-

doces e corte tudo. As cebolas e os alhos pique finamente, 

as batatas-doces corte às rodelas e reserve;

| Coloque um pouco de cebola, alho picado e uma folha de 

louro no fundo da cataplana, a seguir junte a barriga de 

atum e as batatas doces às rodelas e as amêndoas torradas. 

Por cima disponha mais cebola, alho picado e tomate 

descascado e picado finamente;

| Coloque a salicórnia e o azeite cobrindo quase por 

completo todo o preparado, deixe cozinhar lentamente 

durante aproximadamente 25 minutos em lume brando 

(confitar);

| Tempere com um pouco de flor de sal mas não muito 

porque temos que ter em conta que a salicórnia já é 

salgada;

| Por fim junte as conquilhas e as ameijoas e feche a 

cataplana. Leve ao lume forte durante 4 minutos, o tempo 

para que as conquilhas e a ameijoas estejam prontas.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| A barriga de atum, as conquilhas 
e as ameijoas nas Bancas de peixe 
do Mercado Municipal;

| As batatas doces, os alhos, as 
amêndoas, os tomate, as cebolas 
e o louro nas Bancas de Frutas e 
Legumes do Mercado Municipal;

| O azeite e a flor de sal na Loja 
“Made In Loco” .

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

Ÿ 300 g de barriga de atum;

Ÿ 100 g de batata doce;

Ÿ 50 g de salicórnia;

Ÿ 15 g de alhos;

Ÿ 100 g de miolo de amêndoa 
torrado;

Ÿ 200 ml de azeite;

Ÿ 110 g de tomate;

Ÿ 150 g de cebola;

Ÿ 2 folhas de louro;

Ÿ 120 g de ameijoa-boa;

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

| Corte a estupeta em pequenos cubos e demolhe até ficar no 

ponto de sal;

| De seguida escorra-o e reserve;

| Descasque a cebola e os alhos e pique finamente a cebola, os 

alhos e a salsa;

| Coloque dentro do recepiente a cebola, os alhos a salsa, a 

farinha, a estupeta e os ovos e envolva bem até estar tudo 

incorporado;

| Por fim junte a cerveja e o leite até atingir a consistência 

desejada, tempere com sal  e pimenta a gosto;

| Frite em pequenas porções em óleo bem quente;

| Não se esqueça de deixar escorrer em papel absorvente para 

evitar o óleo em demasia;

| Sirva as pataniscas com salada fresca de rúcula, agrião, 

rabanetes ou rabanos e cebola.

A ENTRADA
Pataniscas de estupeta de atum com salada fresca de rúcula, agrião, rabano e cebola.

O PRATO PRINCIPAL
Cataplana de barriga de atum com ameijoas, batata doce, amêndoas torradas e salicórnia.

A SOBREMESA
Leite-creme de milho e mel de rosmaninho com bouquet de frutos vermelhos.  

INGREDIENTES (para 4 pessoas): 

Ÿ 600 g estupeta de atum

Ÿ 3 ovos

Ÿ 50 g farinha

Ÿ 1 cebola(s)

Ÿ 1 ramo salsa

Ÿ Óleo para fritar

Ÿ sal q.b.

Ÿ pimenta q.b.

Ÿ 4 dentes de alho

Ÿ 1 cerveja média

Ÿ 0,5L de leite meio gordo 

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

| Vinho Branco (Alvor Reserva – 

Quinta da Penina) ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| A estupeta de atum nas Bancas de 

peixe do Mercado Municipal;

| Os ovos no Talho Jorge;

| As cebolas, a salsa e os alhos nas 

Bancas de Frutas e Legumes do 

Mercado Municipal.

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

|  Vinho Novo Branco da Herdade 

dos Pimenteis
SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

|  Vinho Licoroso (Reserva Tinto 

– Tapada da Torre)


