
PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Aloure os dentes de alho no azeite;

| Adicione em seguida um pouco de curcuma (açafrão da 

Índia) e pimenta preta e mexa bem;

| Junte o bacalhau, as batatas e a couve, cortadas em 

pedaços e deixe refogar um pouco;

| Tempere em seguida com um pouco sal marinho e junte as 

azeitonas;

|  Sirva a roupa-velha com os ovos, cortados em gomos e em 

rodelas.

Filhós de maçã e canela, sem açúcar 

SOBREMESA 

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 2 chávenas de farinha de milho fina

§ 1 chávena de farinha de trigo fina

§ 1 maçã aos cubinhos

§ 1 colher de chá de canela em pó

§ Azeite q.b. 

§ 1 colher de café de bicarbonato de 
sódio 

§ 1 pitada de sal

§ Água q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 30  minutos]

| Misture as farinhas com a canela, o sal e o bicarbonato;

| Acrescente água de maneira a que fique com uma 
massa mais ligeira do que a do pão (que permita tirar 
colheradas de onde a massa não caia facilmente);

|  Envolva cerca de duas colheres de sopa de azeite e 
junte os cubinhos de maçã;

| Frite colheradas deste polme até que fiquem 
douradinhas de ambos os lados.

Sugestão:

| Poderá juntar à massa, nozes, amêndoas e passas de 
fruta.

| Poderá também preparar um molho para regar as 
filhós, levando ao lume umas colheres de mel com um 
pouco de Vinho do Porto, até obter um molho 
homogéneo.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| A farinha de milho e as maçãs nas Bancas de Frutas e 
legumes;

| O azeite e a canela na Loja “Made In Loco”.

Sugestão de Acompanhamento:

Licor de Medronho – Zé Marafado

Roupa Velha de Bacalhau

Faz-se aproveitando o que sobrou do prato de bacalhau da 
consoada.

O seu aspeto desmanchado, com os alimentos envolvidos uns 
nos outros, deu-lhe origem ao nome e a um resultado de 
várias cores e sabores.

Sugestão de Acompanhamento: 

Vinho Regional Alentejano Biológico, 
HDL Branco 2014

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas): 

§ 2 dentes de alhos

§ 1dl de azeite

§ 500gr de bacalhau (cozido)

§ 2 batatas cozidas

§ 400gr. de couve (cozida)

§ 2 colheres de sopa de azeitonas 
pretas picadas 

§ 2 ovos cozidos

§ Sal q.b

§ Pimenta preta q.b

§ Curcuma (açafrão da Índia) q. b.

Roupa Velha de Bacalhau
PRATO PRINCIPAL 

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| O bacalhau no Ponto de Venda dos Enchidos;

| Os alhos, as batatas, a couve, e as azeitonas pretas nas 
Bancas de Frutas e legumes;

| O azeite, o sal e a pimenta na Loja “Made In Loco”;

| Os ovos no “Talho Jorge”.
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DICAS GASTRONÓMICAS

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

As propostas de Ana Luísa 

Teixeira e Otília Eusébio

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!

ANA LUÍSA SOARES TEIXEIRA

Ana Luísa é dirigente da Associação das Terras e Gentes da Dieta Mediterrânica e representante em Portugal 
do Slow Food Youthnetwork, a rede jovem do Movimento Internacional Slow Food.

Nascida em Amarante, veio para o Algarve lecionar numa escola do barlavento. Deixou o ensino para se 
dedicar a uma paixão - ”a cultura alimentar, o alimento, o alimento como matéria-prima, reconhecido como 
artesanato, tal como é contemplado nos termos da Unesco”, segundo palavras suas.

Tradição e inovação conjugam-se nos seus preparos e a sua arte para o desenho é evidenciada nos rótulos dos 
potes com que confeciona as suas pastas e conservas artesanais. O seu interesse pela história e arqueologia 
transparece no nome da sua empresa, a Balsa Papilar: Local Artesanal.

OTÍLIA EUSÉBIO

Otília Eusébio é dirigente da Associação das Terras e Gentes da Dieta Mediterrânica e Convivium Leader do 
Slow Food Algarve.

Algarvia, nascida em Loulé, com formação na área da Química Farmacêutica e ligada à técnica laboratorial da 
microbiologia e ao ensino da Química, a nutrição e a ecogastronomia sempre foram duas das suas fortes 
paixões.

Presentemente dedica-se a projetos de educação alimentar e a cozinhar promovendo o alimento bom, limpo e 
justo, promovendo o alimento local e as produções de pequena escala e de qualidade, enfatizando a relação 
entre o prato e o planeta.

Ciclo Sabores 2015
26 Dezembro

No Natal, conte com o 

seu Mercado Municipal!

Biografias

A quadra natalícia, enquanto momento de reunião da família à volta da mesa, é 

propícia a excessos alimentares, entre os quais o consumo de açúcar. São poucos os que 

ficam indiferentes às iguarias da época e conseguem resistir às tradicionais filhoses, 

rabanadas, aos sonhos, entre muitas outras tentações.
No entanto, esse consumo em excesso é extremamente prejudicial ao organismo, levando a inúmeros 
problemas de saúde, como obesidade, hipertensão, diabetes tipo II, entre muitas outras.

Aprenda a substituir o açúcar nos seus hábitos alimentares: comece por reduzir o açúcar refinado para, 
gradualmente, conseguir eliminá-lo totalmente da sua alimentação; evite consumir refrigerantes e doces; evite 
o consumo de hidratos de carbono refinados, como pão, massa, arroz ou bolachas e opte pela sua versão 
integral; para fazer bolos e doces caseiros, escolha adoçantes naturais como a stevia ou extrato de agrave.

Dietista Adriana Santos

Membro Efetivo na Ordem dos Nutricionistas nº1457D


