
PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Descasque as peras e corte-as em cubos; Esprema 

sobre elas o limão para não escurecerem;

| Numa panela junte o vinagre, a água, o açúcar e 

leve ao lume;

| Junte o gengibre, o sal, as pimentas, a estrela de 

anis e o pau de canela;

| Acrescente as peras e deixe cozinhar em lume alto 

mexendo sempre;

| Junte o alho e deixe cozinhar até o chutney 

engrossar.

    Sugestão de acompanhamento: Vinho Tinto - Vale 

do Rico Homem (reserva)

§ INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

 

§ 500 gr de peras (rocha)

§  �⁄� Sumo de limão

§ 100 ml de vinagre branco

§ 100 ml de água

§ 250 gr de açúcar

§ 1 �⁄� colher de sopa de gengibre 
ralada

§ 1 pimenta dedo de moça picada

§ sal

§ pimentas q.b (pimenta rosa, preta 
e jamaica)

§ Estrela de anis q.b

§ pau de canela q.b

§ 1 colher de sopa de alho 
picadinho

§ 2 queijos de cabra

Queijo de cabra gratinado com mel sobre chutney de pera e especiarias Naco de atum corado com alho, sobre cama de esmagado de batata, 
legumes vaporizados, molho fresco de tomate e ervas.

Abacaxi macerado com açúcar, pimenta rosa e 
Licor Beirão com gelado de baunilha e canela.

ENTRADA PRATO PRINCIPAL SOBREMESA 

INGREDIENTES (para 4 pessoas)

§ 4 bifes atum com 200 gr +/-

§ 500 gr batata descascada

§ 200 gr feijão-verde

§ 200 gr cenoura

§ azeite q.b

§ 4 dentes de alho

Para o molho:

§  200 gr tomate bem 
vermelhos (rijos)

§ 1 cebola roxa

§ salsa e coentros (a gosto)

§ sal q.b

§ pimenta q.b

§ sumo de limão q.b

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 30  minutos]

| Coza as batatas até estarem quase em puré;

| Escorra e reserve;

| Coza o feijão-verde e a cenoura;

| Corte os bifes de atum e tempere com sal e sumo de 
limão;

| Leve ao lume numa frigideira, coloque o azeite e os 
alhos esmagados, quando o azeite estiver bem 
quente, frite os bifes de atum em ambos os lados;

| Esmague as batatas com a ajuda de um garfo, 
tempere a gosto e junte um pouco de salsa picada;

| Corte o tomate e a cebola em brunesa (cubos 
pequenos), pique a salsa, os coentros e o alho;

| Tempere com sal, pimenta e sumo de limão (raspa a 
gosto) e junte uma colher de sopa de azeite.

Sugestão de acompanhamento: Vinho Verde, Muralhas 
de Monção.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 15  minutos]

| Corte o abacaxi em rodelas e retire o centro 
(caroço);

| Num sauté coloque o açúcar e a pimenta rosa, 
depois de formar um pouco de caramelo, 
adicione o abacaxi, tendo o cuidado para não 
queimar, em ambos os lados; 

| Refresque com o licor beirão, para formar um 
pouco de xarope; 

| Coloque no centro do prato a rodela do abacaxi, 
uma bola de gelado e regue com um pouco de 
xarope;

| Enfeite com pau canela e hortelã.

Sugestão de acompanhamento: Licor Beirão (bem 
fresco).

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

|  O abacaxi e a hortelã, nas 
Bancas de Frutas e 
Legumes do Mercado 
Municipal;

| O gelado de baunilha na 
Geladaria “Natural.come” 
do Mercado Municipal.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

|  As peras, o limão, o gengibre e o alho nas 
Bancas de Frutas e Legumes do Mercado 
Municipal; 

| Os queijos frescos no Ponto de Venda de 
Enchidos do Mercado Municipal.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O atum nas Bancas de Peixe do 
Mercado Municipal;

| As batatas, o feijão-verde, as 
cenouras, os alhos, os tomates, 
a cebola roxa, a salsa, os 
coentros e o limão, nas Bancas 
de Frutas e Legumes do 
Mercado Municipal;

| O azeite na Loja “Made In Loco”

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 1 abacaxi

§ 100 gr de açúcar 

§ Pimenta rosa q.b.

§ 1 shot de Licor Beirão

§ 4 bolas de gelado de 
baunilha

§ Canela em pau q.b.

§ Canela em pó q.b.

§ 1 ramo de hortelã



PRODUTO DO MÊS
O Milho 

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 da  SIIPEMOR – Soluções de Inovação e Investimento Pessoal e Empresarial.

Ficha Técnica: Design e Produção - Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de São Brás de Alportel (Fátima Guerreiro / Nelson Assunção) 
Tiragem 200 exemplares / Distribuição gratuita

O milho é um cereal de elevado valor 
nutricional, desde há muito utilizado 
como alimento humano e como 
ração animal.

Mas sabia que em Portugal o milho 
só existe desde há cerca de 500 
anos? Os primeiros registos do 
cultivo deste cereal datam de há 
cerca de 7300 anos, em terras 
mexicanas. No entanto, o milho só 
foi trazido para a Europa por 
Cristóvão Colombo, tendo chegado a 
Portugal alguns anos depois, por 
volta de 1515. 

Ao contrário dos Espanhóis que o divulgaram pelo Atlântico, Índico e Pacífico, os 
Portugueses introduziram rapidamente o milho na sua alimentação. São muitos os 
pratos da gastronomia portuguesa que integram o milho, com grande destaque para a 
broa de milho, uma espécie de pão feito com farinha de milho, consumida 
principalmente no norte de Portugal, mas também um pouco por todo o país.

Na gastronomia do Algarve, o milho assume também um papel de relevo, no "Xarém" 
ou "Papas de Milho", confecionadas com farinha daquele cereal, a que no litoral são 
tradicionalmente adicionadas conquilhas e ameijoas ou acompanhadas de peixe frito, 
enquanto na serra são feitas com chouriço, toucinho ou carne de porco. Também está 
presente na doçaria regional e em alguns pratos em que é cozinhado depois de 
demolhado, como o "Jantar de Milhos".

Nutricionalmente, o milho é uma grande fonte de energia por possuir na sua 
composição um alto teor de carboidratos, ajudando também a regular o intestino e a 
prevenir a prisão de ventre. 

O milho possui quantidades consideráveis de vitaminas do completo B, como a tiamina, 
uma vitamina rara, que dá força ao músculo cardíaco e ajuda a manter o ritmo cardíaco 
normal, mas também de vitamina E, com propriedades antioxidantes, que auxilia no 
combate à degeneração muscular e na proteção do aparelho reprodutor.

Por não conter glúten, ao contrário de cereais como o trigo ou a aveia, o milho reúne 
cada vez mais admiradores que o adicionam à sua dieta alimentar. As pipocas de milho 
estão presentes em todas as festas infantis e são presença assídua nas sessões de 
cinema. No entanto, muitas vezes são pouco saudáveis devido ao elevado teor de açúcar 
e gordura presentes principalmente nas pipocas compradas já feitas ou para fazer no 
micro-ondas.

Dietista Adriana Santos

Membro Efetivo na Ordem dos Nutricionistas nº1457D

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

Tiago Baião, natural do Alentejo (Almodôvar), veio muito novo 

para o Algarve trabalhar. Aos 17 anos ingressou na Escola de 

Hotelaria e Turismo do Algarve, onde se formou como 

cozinheiro.

Começou a sua experiência como profissional no Alte Hotel, 

passou depois, por diversas casas que enriqueceram os seus 

conhecimentos, como por exemplo a cadeia de hotéis “Ria Park” 

Hotels, Vila Sol e Grupo Pestana..

A vontade de fazer mais e melhor levou-a a frequentar diversas formações na área da 

gastronomia, nomeadamente em cozinha criativa, sushi entre muitas outras… 

Atualmente é Chef no Restaurante Fonte da Pedra, em São Brás de Alportel, um espaço 

que leva à mesa o melhor da sua experiência profissional e promete cativar o paladar dos 

clientes mais exigentes. 

Ciclo Sabores 2015
29 agosto

Em agosto, Milho doce à mesa!

As propostas do 

Chef Tiago Baião

Restaurante Fonte da 

Pedra

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

Restaurante Fonte da Pedra

O jovem empreendedor, Daniel de Brito Pires, lançou-se 

num desafio e reabriu recentemente o Restaurante Fonte 

da Pedra, com o intuito de proporcionar aos seus clientes 

experiências únicas e diferentes em São Brás de Alportel. 

Com uma cozinha centrada nos grelhados e algumas 

especialidades, o restaurante Fonte da Pedra conta ainda 

com um espaço remodelado e uma equipa jovem e 

dinâmica.

O Restaurante Fonte da Pedra tem como missão a satisfação dos seus clientes!


