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As propostas do 
Chef António Silva

Restaurante Graciano

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 

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

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

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!

RESTAURANTE “O GRACIANO”

O restaurante “O Graciano” conta já com 
quase 2 décadas de história, durante os quais 
tem sido referência por pratos diferentes e de 
qualidade, como o reconhecido Bife na Pedra.

Com especial incidência na Cozinha 
Tradicional Portuguesa, este restaurante 
familiar, passado de geração em geração, 
remodelou recentemente, em maio, toda a 
sala, apresentando outras valências. Além do 
habitual espaço de restaurante “O Graciano” 
encontra-se agora preparado para acolher 
eventos de maior envergadura, tais como 
casamentos, batizados, entre outras ocasiões 
especiais.

A noz é o fruto da nogueira, árvore de 
grande porte originária do sudoeste da 
Ásia e Mediterrâneo oriental, 
introduzida na Europa pelos Romanos. 
Atualmente os maiores produtores 
mundiais de noz são a China, a Índia, a 
Turquia, os EUA, a Itália e a França. 

Em Portugal verifica-se esta cultura um 
pouco por todo o país, como árvore 
dispersa. No entanto os pomares 
ordenados encontram-se principalmente 
nas regiões de Trás-os-Montes, Beira 
Litoral, Alentejo, Ribatejo e Oeste. 
Embora a produção no Algarve não 
tenha uma grande expressão, é fácil 
encontrar nozes de produtores locais à 
venda no mercado.

Ao longo da sua história, as nozes têm 
sido reconhecidas pelas suas 
propriedades medicinais. Na verdade, ao 
incluir nozes na sua dieta estará 
imediatamente a contribuir para a 
prevenção das doenças cardiovasculares 
e degenerativas.

Este delicioso fruto seco é uma 
excelente fonte de ómega-3, um dos 
tipos de ácidos gordos que o organismo 
não produz. Os seus potenciais 
benefícios para a saúde começam por 
promover a função cognitiva 
protegendo-nos contra doenças 
degenerativas como a de Alzheimer. A 
explicação é simples: as nossas células 
cerebrais e nervosas são compostas 
essencialmente por gordura e os ácidos 
ómega-3 têm um papel fundamental 
nestas estruturas. Além disso as nozes 
são ricas em vitamina B6, que promove 
o bom funcionamento do cérebro e a 
produção de glóbulos vermelhos.

Mas os benefícios das nozes não se 
ficam por aqui. Este fruto seco também 

nos dá proteção cardiovascular pois 
melhora o perfil lipídico em indivíduos 
com colesterol elevado e tem efeito anti-
inflamatório. As nozes são ainda uma 
boa fonte de manganês e cobre, dois 
minerais fundamentais, importantes 
para a proteção das células.

Por terem muitas calorias, as nozes 
consumidas em excesso podem 
contribuir para o aumento de peso. Mas 
3 nozes por dia constituem um lanche 
muito saudável juntamente com um 
iogurte ou um pouco de queijo fresco ou 
requeijão. E também as pode 
acrescentar às suas saladas.

Se preferir nozes com casca, escolha as 
que estiverem intactas e sem manchas e 
prefira sempre as mais pesadas que 
indicam nozes mais suculentas. Se as 
quiser já descascadas prefira comprá-las 
numa loja que garanta uma boa 
rotatividade do produto e escolha as que 
estiverem intactas, sem manchas ou 
sinais de humidade.

Duram muito tempo na casca – cerca de 
um ano – e alguns meses descascadas se 
estiverem guardadas num lugar fresco, 
seco e ao abrigo da luz.

Elaborado pela Dietista Adriana Santos
Membro Efetivo na 
Ordem dos 
Nutricionistas 
nº1457D

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR

DICAS GASTRONÓMICAS: NOZ



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 10 minutos]

| Corte as cebolas às rodelas e disponha no fundo da 
frigideira;

| Pique os coentros grosseiramente e disponha por cima da 
cebola; 

| Coloque o mexilhão (meia casca) virada para baixo;

| Cubra o fundo da frigideira com azeite e o vinho branco na 
mesma quantidade;

| Tape e deixe cozer em lume brando até a cebola estar bem 
amolecida.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas): 

§ 16 mexilhões (meia casca)

§ 1 cebola média

§ Coentros q.b.

§ Azeite q.b.

§ Vinho branco q.b. 

ENTRADA: Mexilhões à Graciano PRATO PRINCIPAL: Filete de Peixe com Crosta de Amêndoa e Noz  

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 4 filetes de pescada

§ 1 cebola

§  Farinha q.b.

§ Óleo para fritar q.b.

§ Manteiga q.b.

§ Amêndoa q.b.

§ Nozes q.b.

§ Vinho branco q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 20 minutos]

| Tempere os filetes com sal fino e limão;

| Passe pela farinha e frite;

| Reserve em papel absorvente; 

| Pique a cebola e coloque numa frigideira com a 
manteiga; 

| Deixe amolecer a cebola sem escurecer até secar e regue 
com o vinho branco até cobrir;

| Deixe secar, junte a amêndoa e a noz (reserve alguma);

| Disponha os filetes numa travessa, por cima coloque a 
cebola picada com a noz e a amêndoa, até cobrir os 
filetes;

| Decore com o resto da noz e da amêndoa;

| Regue com pequenos fios de vinagre balsâmico (a gosto);

Sugestão de Acompanhamento: 
Vinho Branco, Marquês dos Vales

Sugestão do chefe: 

Acompanhe com uma salada verde 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 30 minutos]

| Faça uma mousse de chocolate tradicional;

| Bata as natas e junte o leite condensado;

| Cubra a mousse com as natas; 

| Decore a gosto com as nozes; 

| Leve ao frio a solidificar.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As cebolas e os coentros nas 
Bancas de Frutas e Legumes;

| Os mexilhões nas Banca de 
Peixe;

| O azeite na Loja “Made In 
Loco”

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| A manteiga no Talho Jorge;

| As cebolas, as nozes e as 
amêndoas nas Bancas de Frutas 
e Legumes;

| Os filetes de pescada nas 
Bancas de peixe.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 1 mousse de chocolate 
tradicional 

§ 500 gr. de natas frescas

§ 150 ml de leite condensado

§ Nozes q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As nozes nas Bancas de 
Fruta e Legumes.

SOBREMESA: Delícia de Chocolate, Nata e Noz


