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FIGO MADURO, MERCADO (A) GOSTO!

A ENTRADA: Carpaccio de figo biológico, requeijão 

gratinado com mel, canela e alfazema

O PRATO PRINCIPAL: Peito de pato braseado com 

azeite e cardamomo, risoto de laranja, espinafres 

biológicos salteados e polpa de figo biológico.

SOBREMESA: Bolo fofo de limão biológico sobre duo 

de gelado de pistácio e figo com amêndoa, frutos 

silvestres com colher de espuma de figo 

PRODUTO DO MÊS
O FIGO

Os figos são caracterizados pela sua estrutura carnuda e suculenta. Variam drasticamente na cor, 

apresentando uma coloração branco-amarelada que pode ir até roxa e variam igualmente na textura 

subtil, dependendo da variedade. Estão disponíveis de junho a setembro, embora alguns figos 

europeus estejam, frequentemente, disponíveis durante o outono. Os figos secos estão disponíveis 

durante todo o ano.

O figo é um fruto que se caracteriza por ser uma boa fonte de fibras alimentares e potássio. É um fruto 

altamente energético pois é rico em açúcar. O figo seco é uma boa fonte de cálcio.

O figo é um fruto rico em potássio, este mineral desempenha um papel importante na regulação da 

tensão arterial, no equilíbrio dos fluidos do corpo e na contração muscular. Tem um leve efeito 

diurético pelo seu conteúdo em água e pelo já referido potássio, que poderá ser benéfico no caso de 

gota e hipertensão arterial ou em caso de perdas excessivas de potássio, como durante a utilização de 

diuréticos. É desaconselhado em casos de insuficiência renal, visto que nesta condição o consumo de 

potássio é restrito.

O seu conteúdo em fibra é importante para facilitar o trânsito intestinal, impedir a absorção de 

colesterol e ácidos biliares pelo organismo, promover saciedade e melhorar o metabolismo da 

glicose.

Agora é só procurar genuínos figos portugueses e deliciarmo-nos, juntando saúde e prazer à mesa.

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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Biografia do Chef  Rui Correia

Com apenas 23 anos de idade, Rui Filipe Viegas Correia é chef e dono do Retaurante Rui's 

Steakhouse, em São Brás de Alportel.

A curiosidade pela arte da confeção gastronómica começou bem cedo ao ver a mãe a cozinhar. Esta 

paixão levou-o a prosseguir estudos na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro. 

Seguiram-se 2 estágios curriculares em espaços conceituados da região, nomeadamente The Lake 

Resort, em Vilamoura, e o Tivoli Marina, em Vilamoura, onde ficou a trabalhar por mais 4 meses.

A vontade de aprender mais e melhor ganhou expressão no curso de Gestão e Produção de 

Cozinha, que frequentou na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

Em 2011 partiu à aventura até à ilha da Madeira, onde ficou a trabalhar durante o verão no 

Restaurante Gourmet Mamma Mia By Giovanni, integrado no Hotel CS Madeira Atlantic Resort & 

Sea Spa.

Após este contacto com o conceito de cozinha mediterrânica gourmet, Rui Correia regressou à 

Quinta do Lago, no Algarve, para trabalhar no Conrad Algarve até outubro de 2013.

A conquista de novas experiências prosseguiram como chefe de cozinha no Restaurante Casual 

Food Café, uma experiência determinante para a decisão de Rui Correia abrir o seu próprio 

restaurante em São Brás de Alportel: Rui's Steakhouse.

Chef Rui Correia  - Chef Rui Correia  -  Rui´s  SteakhouseChef Rui Correia  -  Rui´s  Steakhouse

PRODUTO DO MÊS: O Figo

Altamente energético, o figo conquista pelo doce paladar. De forte presença na região do 

Mediterrâneo, é um fruto muito utilizado para doce e compota sendo rico em fósforo, potássio e 

cálcio.

Elaborado por Dietista Adriana Santos

Rui´s  Steakhouse

O restaurante Rui's steakhouse tem um conceito de fine dinnig, muito utilizado na "nouvelle cuisine” e 

utilizado nos melhores restaurantes do mundo. Este conceito visa proporcionar aos clientes um 

atendimento personalizado, uma refeição calma e sem preocupações com uma apresentação 

moderna e um ambiente texano, onde predominam as melhores carnes e sabores, simpatia e 

telepatia. 
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INGREDIENTES (para 4pessoas): 

Bolo de limão

Ÿ 5 ovos

Ÿ 200g de farinha

Ÿ 2 limões

Ÿ 1 colher chá de fermento 

Ÿ 150g de manteiga

Ÿ 150g de açúcar

Ÿ Frutos silvestres frescos q.b.

Ÿ 1 bola de gelado de pistácio

Ÿ 1 bola de gelado de figo e 
        amêndoa

Espuma de figo

Ÿ 3 figos

Ÿ Água q.b.

Ÿ Lecitina de soja

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| Os limões, os figos e os frutos 
silvestres nas Bancas de Frutas e 
Legumes do Mercado Municipal.

| Os ovos no Talho Jorge.

| O gelado de pistácio e o gelado 
de figo com amêndoa na 
“Geladaria Natural.Come”

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

Bolo de limão

[Duração aproximada:25 minutos]

| Bata os ovos com o açúcar até ficar esbranquiçado;

| Junte o sumo de limão e a manteiga e bata um pouco 
mais;

| Adicione a farinha e o fermento e deixe cozer durante 
15 minutos a 170ºc.

Espuma de figo

[Duração aproximada:5 minutos]

| Descasque 3 figos e triture-os junto com um pouco de 
água e lecitina de soja, criando assim uma espuma.

Sugestões de Empratamento

| Disponha os frutos silvestres à volta do prato, coloque 
duas bolas de gelado e disponha o bolo ao centro do 
prato.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

Pato

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Arranje o peito de pato, dando uns golpes na gordura na 

horizontal e na vertical;

| Coloque numa frigideira um fio de azeite e 2 sementes de 

cardamomo e core o peito de pato;

| Leve ao forno durante 8 minutos a 180ºc.

Caldo de legumes

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Prepare os legumes e corte-os aos cubos;

| Faça um refogado e adicione água;

| Deixe cozer lentamente 30 minutos;

| Coe o caldo.

Risoto

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Pique meia cebola, e frite em azeite;

| Junte o arroz, mexendo bem até o arroz ficar branco;

| Regue com um pouco de vinho branco;

| Junte um pouco de caldo de legumes, deixe cozer o arroz 

lentamente, mexa sempre e adicione água pouco a pouco;

| Quando estiver quase “al-dente”, junte o sumo de 3 laranjas 

e os gomos sem pele de 2 laranjas;

| Finalize o arroz, já com o lume apagado com um pouco de 

manteiga e queijo parmesão ralado, 

| Retifique os temperos;

Espinafres Salteados

[Duração aproximada: 3 minutos]

| Saltei os espinafres frescos previamente lavados, em azeite;

| Adicione dois dentes de alho;

| Tempere de sal e pimenta preta e sirva.

Sugestões de Empratamento

| Disponha o risoto no fundo do prato, coloque em cima os 

espinafres e por fim o pato trinchado.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| A cebola, as laranjas, os espinafres 
e os alhos nas Bancas de Frutas e 
Legumes do Mercado Municipal;

| O peito de pato, a manteiga no 
Talho Jorge.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

Pato

§ 800g de peitos de pato

§ 1 dl de azeite

§ 2 sementes de cardamomo
§

Risoto

Ÿ 500g de arroz arbório para risoto

Ÿ 125g queijo parmesão ralado 

Ÿ 1dl vinho branco

Ÿ 500g de laranjas

Ÿ 100g de manteiga

Ÿ 100g de cebolas

Ÿ 0,5 dl de azeite

Caldo de legumes

Ÿ 100g de cebolas

Ÿ 100g cenouras

Ÿ 100g de alho francês

Ÿ 5 dl de água

Espinafres Salteados 

Ÿ 600g Espinafres

Ÿ Azeite q.b.

Ÿ 2 dentes de alho

Ÿ Sal q.b.

Ÿ Pimenta preta q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 10 minutos]

| Corte o figo muito fino;

| Disponha num prato em forma circular;

| Corte uma fatia grossa de requeijão, regue com mel e 

coloque uma flor de alfazema;

| Leve ao forno a gratinar cerca de 5 minutos a 200ºc;

| Disponha o requeijão no meio do figo, pulverize com canela 

em pó, um pouco mais de mel e sirva.

A ENTRADA
Carpaccio de figo biológico, requeijão gratinado com mel, canela e alfazema

O PRATO PRINCIPAL
Peito de pato braseado com azeite e cardamomo, risoto de laranja, espinafres 
biológicos salteados e polpa de figo biológico

A SOBREMESA
Bolo fofo de limão biológico sobre duo de gelado de pistácio e figo 
com amêndoa, frutos silvestres com colher de espuma de figo 

INGREDIENTES (para 4 pessoas): 

§ 500 g de requeijão

§ 400 g de figos

§ mel q.b.

§ canela em pó q.b.

§ flor de alfazema q.b.

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

| Vinho tinto Herdade dos 

Grous ou Gatão Verde 

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| Os figos o mel e a alfazema nas 

Bancas de Frutas e Legumes do 

Mercado

| O requeijão na “Queijaria Portal 

dos Queijos”;

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

| Licor de Alfarroba 


