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29 março

Março é Temperado com o Sal do Nosso Mercado!

A Entrada: “Mil-Folhas” de Tomate, Requeijão e Avelãs com 

Azeitona Galega e Vinagrete com toque de Morangos, Servido 

com Hambúrguer de Frango em Maionese de Manga e Caril.

O Prato Principal: Sushi Hosomaki, Sushi Kappamaki,  Sushi 

Uramaki em Contesto de Frutas e Legumes

A Sobremesa: Mousse de Chocolate Branco, Lima e Hortelã em 

Coulis de Frutos Vermelhos

As propostas dos alunos do curso profissional de cozinha e pastelaria da Escola Secundária José Belchior Viegas, 

com a coordenação do professor Ricardo Bernardo.
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PRODUTO DO MÊS
O SAL

Para além de conservar os alimentos, o Sal é um maravilhoso 

tempero que nunca falta numa cozinha. Importa não esquecer 

que para desfrutar das suas qualidades, deve sempre ser 

consumido de forma moderada.

RECOMENDAÇÕES

- A dose diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de cinco gramas diários.

- Não obstante o facto de o sal ser composto por cloreto de sódio, um nutriente com um efeito regulador 

do balanço hídrico, do ritmo do coração e das fibras dos nervos e músculos, as consequências da ingestão 

excessiva deste produto são graves.

- Eis algumas formas de reduzir a ingestão de sódio:

Coma principalmente alimentos frescos. A maior parte do sódio que ingerimos provém das refeições dos 

restaurantes e dos alimentos processados. Estes incluem os alimentos enlatados e as sopas, os molhos das 

massas, as entradas frias, as carnes frias e os alimentos para merendar. Quando preparar as suas próprias 

refeições, comece sempre por utilizar alimentos frescos, sem sal. Deste modo, pode controlar a 

quantidade de sódio que é adicionado.

Verifique os produtos intensificadores do paladar. O sódio é encontrado em muitos intensificadores do 

paladar, para além do sal de mesa vulgar. Alguns exemplos incluem o molho de soja, muitos molhos para 

saladas e o ketchup. O bicarbonato de sódio, o fermento e o glutamato monossódico contêm igualmente 

sódio.

Tome cuidado com as especialidades alimentares. Os pickles e as azeitonas vendidas em frascos 

apresentam geralmente um conteúdo elevado de sódio.

Leia os rótulos. As informações nutricionais constantes nos rótulos dos alimentos embalados indicam os 

miligramas de sódio por dose. Confirme o número de doses da embalagem. A percentagem do valor diário 

baseia-se em 2.400 miligramas. Se o seu próprio limite diário de sódio for mais baixo, a quantidade de 

sódio numa dose corresponde, na realidade, a uma percentagem superior à indicada no rótulo.

Fale. Ao comer fora, peça para prepararem os seus alimentos com menos sal. Pode igualmente pedir um 

pedaço de limão ou de lima para acentuar o sabor dos seus alimentos.

Condimente. Reduza o sal fazendo as suas próprias misturas de especiarias e de ervas aromáticas 

(encontram-se igualmente disponíveis nos supermercados misturas já prontas a consumir). Pode utilizá-las 

juntamente com sumo de limão ou de lima ou com vinagres aromáticos.

Elaborado por Dietista Adriana Santos

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 

Com a colaboração do Curso CEF Cozinha do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas – São Brás de Alportel 

e da Quinta do Peral e SIIPEMOR – Soluções de Inovação e Investimento Pessoal e Empresarial.
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INGREDIENTES (para 4pessoas): 

§ 500 gr Chocolate branco

§ 0,5 L Natas 

§ 6 Ovos

§ 1 Limas

§ 2 Folhas de hortelã 

§ 150g Açúcar em pó

§ Q.B. Margarina

§ Q.B. Flôr de sal

Para o Coulis de Frutos Vermelhos: 

§ 100gr Açúcar,

§ 3 Morangos 

§ 8 Framboesas.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| As limas a hortelã, os morangos 
e as framboesas nas Bancas de 
Frutas e Legumes do Mercado 
Municipal;

| Os ovos, as natas e a margarina 
no Talho Jorge.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

| Levante as natas para que fiquem bem firmes;

| Derreta o chocolate em banho-maria com um pouco de 
margarina e folha de hortelã picada e deixe esfriar;

| Faça um saviyon (bata as gemas com o açúcar em 
banho maria até que estas levantem);

| Misture o saviyon com o chocolate e envolva;

| Junte 1/2 das natas levantadas com a raspa das limas;
Envolva cuidadosamente as restantes natas e leve ao 
frio cerca de 30 minutos;

| Servir com coulis de frutos vermelhos.

Para o Coulis de Frutos Vermelhos: 

| Leve todos os ingredientes ao lume e deixe ferver 
suavemente entre 10 a 15 minutos até a calda começar 
a espessar.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 35 minutos]

| Lave o arroz em água fria até correr transparente;

| Escorra bem;

| Coloque o arroz e a água numa panela e deixe ferver;

| Baixe o lume e deixe cozer em lume brando 4 ou 5 minutos 

ou até a água ter sido absorvida;

| Tape e mantenha em lume brando 5 minutos, retire a 

panela do lume e deixe o arroz arrefecer, tapado cerca de 

10 minutos;

| Junte ao arroz o vinagre misturado com o açúcar e o sal, 

mexendo com uma colher de pau até o arroz esfriar, depois 

de frio junte o sake e envolver;

| Corte os peixes em tiras finas;

| Corte os legumes e as frutas em palitos de cerca de 5 cm de 

comprimento, coloque uma folha de nori sobre um pedaço 

de pelicula aderente e sobre a esteira;

| Deite 1/4 da porção do arroz que foi cozido sobre metade 

do comprimento da folha de nori, deixando uma borda de 2 

cm nos restantes 3 lados;

| Espalhe uma pequena porção de wasabi no centro do arroz;

| Disponha mais peixe, legumes e as frutas;

| Com a ajuda da esteira vá enrolando com firmeza, 

apertando bem as pontas para selar o rolo;

| Com uma faca afiada corte o rolo em rodelas de 2,5 cm;

| Repita a operação com o resto dos ingredientes;

| Sirva o sushi com molho de soja.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| As cenouras, as mangas, o pepino, os 
morangos, os kiwis, a laranja, o limão e 
o cebolinho nas Bancas de Frutas e 
Legumes do Mercado Municipal;

| O lombo de atum fresco nas Bancas de 
Peixe do Mercado Municipal.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):
 

§ 250 gr de Arroz para sushi

§ 2 cl de Vinagre mirin

§ 2 dl de Sake

§ Q.B Wasabi

§ Q.B  Açúcar 

§ Q.B Sal 

§ 8 Folhas de algas -nori 

§ 1 Cenouras

§ 2 Mangas

§ 1 Pepino

§ 2 Morangos

§ 2 kiwis

§ Q.B Mistura de Sementes de sésamo

§ Cebolinho

§ 1 Cuvetes de salmão fumado laminado

§ 100 gr Lombo de salmão fumado 

§ 100gr de Lombo de atum fresco 

§ 100 gr de Delícias do mar

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 25 minutos]

| Corte os tomates  e o requeijão em rodelas grossas;

| Tempere com vinagrete de morango;

| Num sauté adicione azeite e core os tomates e o requeijão 

durante 30 segundos; 

| Disponha num prato o tomate e o requeijão alternadamente;

| Regue com molho aromatizado (bechamel) e polvilhe com 

avelãs picadas;

| Decore com azeitonas galegas.

Para o Molho Aromatizado:

| No sauté adicione o bechamel e deixe ferver;

| Junte os orégãos a salsa e os coentros picados;

| Tempere com um pouco de pimenta e açúcar.

A ENTRADA
“Mil-Folhas” de Tomate, Requeijão e Avelãs com Azeitona Galega e Vinagrete com 
toque de Morangos, servido com Hambúrguer de Frango em Maionese de Manga e Caril

O PRATO PRINCIPAL
Sushi Hosomaki, Sushi Kappamaki, Sushi Uramaki 
em Contesto de Frutas e Legumes

A SOBREMESA
Mousse de Chocolate Branco, Lima e Hortelã 
em Coulis de Frutos Vermelhos

INGREDIENTES (para 4 pessoas): 

§ 4 Tomates 

§ 100 gr de Requeijão 

§ 2 Morangos

§ Q.B. Azeitonas 

§ Q.B. Balsâmico

§ Q.B. Azeite

§ Q.B. Sal 

§ Q.B. Orégãos 

Para o Molho 

§ Q.B. Pimenta 

§ Q.B. Açúcar 

§ 20cl Bechamel 

§ Q.B. Salsa 

§ Q.B. Coentros 

§ 100gr. de Avelãs

Para o Hambúrguer de Frango

§ 1 Frango desfiado

§ 50 gr de Pão ralado 

§ 10 gr Maizena

§ 2 Dentes de alho picados 

§ 2 Ovos batidos 

§ 2 Cebolas (chalotas), picadas

§  finamente 

§ 1 Pé de salsa, picado 

§ 1 Colher de chá de orégãos 

§ Q.B Sal e Pimenta 

§ 100 gr Manteiga

§ Q.B. Tomilho, noz-moscada e 
Funcho   

§ ½ kg Misto de Legumes da época 

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

| Chá verde ou Vinho 

Espumante Rosé

Para o Hambúrguer de Frango

| Coza o frango em caldo aromatizado;

| Retire a pele e os ossos e desfie;

| Lave os legumes e corte em camponesa;

| Saltei em manteiga e reserve;

| Deite todos os ingredientes numa tijela larga; 

| Misture tudo muito bem, para que todos os 

temperos fiquem bem distribuídos pela carne;

| Molde os hambúrgueres e leve ao 

congelador por aproximadamente 15 

minutos para ficarem mais firmes;

| Aqueça um souté, regue com azeite e core 

os hambúrgueres;

| Sirva acompanhado com molho de 

maionese manga & Caril.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| O frango, os ovos e a 

manteiga no “Talho Jorge”;

| Os tomates, as azeitonas, os 

morangos, os orégãos, a salsa, os 

coentros, os alhos, o tomilho e o 

funcho nas Bancas de Frutas e 

Legumes do Mercado Municipal;

| O requeijão no Ponto de venda de 

enchidos do Mercado Municipal.

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

| Colheita tardia da 

herdade do Esporão 2010

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

|  Vinho licoroso da Cartuxa


