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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!

CHEF LUÍS MADEIRA

O chef Luís Madeira é natural de São Brás de Alportel e frequentou o curso de Cozinha / Pastelaria 

na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve entre 2001 e 2004.  

Desde então realizou a abertura de hotéis como o Vila Sol, o The Lake Resort e o Conrad Algarve, 

passando também por outros hotéis como Quinta do Lago, Ria Park e Monte da Quinta.  

Posteriormente, em 2014, licenciou-se em Engenharia Alimentar na Universidade do Algarve.

Luís Madeira considera que é essencial gostar do que se faz neste ramo e refere que a criatividade 

está associada à gastronomia.

O medronho é o fruto do medronheiro, 
um arbusto de pequeno porte, de folha 
perene e copa redonda, que gosta de 
climas suaves e adapta-se com facilidade 
a zonas secas, sendo particularmente 
abundante na região mediterrânica. 

Em Portugal podemos encontrar 
medronheiros um pouco por todo o país, 
embora seja mais frequente no sul. É nas 
serras do Caldeirão e de Monchique, 
mas também no barrocal algarvio que se 
encontra a maior concentração de 
medronhal, com cerca de 35% do total 
do país.

Quanto ao medronho, é um fruto 
esférico, carnudo, com textura rugosa e 
cor vermelha alaranjada quando 
maduro, com cerca de 2 cm de diâmetro 
e aproximadamente 5 gramas. No seu 
exterior, o medronho apresenta 
saliências piramidais que se assemelham 
a morangos, razão pela qual os ingleses 
dão ao medronheiro o nome de 
strawberry tree (árvore do morango). 

Também na medicina e na culinária, 
tanto a planta como o fruto são usados 
desde há muito. A caracterização 
química detalhada do medronho, 
realizada recentemente pela 
Universidade de Aveiro, destaca a 
presença de ácidos gordos insaturados 
naqueles frutos, nomeadamente ómega 
3 e 6, que ajudam no controlo dos níveis 
de colesterol e na melhoria da saúde da 
pele e dos ossos. Para além disso, os 
medronhos são ricos em ácido ascórbico 
(Vitamina C) e, quando maduros, contêm 
um elevado teor de antocianinas, o que 
lhes confere propriedades antioxidantes.

As folhas do medronheiro podem ser 
utilizadas em infusão ou as raízes em 
decocção, deixando-as ferver cerca de 
dois minutos, seguidos de cinco minutos 
de infusão. Devem ser tomadas entre as 
refeições ou ao deitar, como depurativo. 
Os frutos têm sabor farináceo, 
ligeiramente agridoce, muito utilizado no 
fabrico de licores, e especialmente 
destilados na famosa aguardente de 
medronho, tão apreciada. Para além 
disso, o medronho fica excelente em 
fondue de chocolate, compotas, geleias 
e azevias, entre outras iguarias 
culinárias.

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR

DICAS GASTRONÓMICAS: MEDRONHO



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Demolhe as algas desidratadas em água, seguindo as 
instruções do produto, entre 15 a 20 minutos;

| Esmague os dentes de alho e pique grosseiramente os 
coentros;

| Coloque os bivalves de molho em água salgada 
durante 1h30, para eliminar toda a areia;

| Confecione os bivalves “à bulhão pato”, começando 
por aquecer numa caçarola ampla um pouco do azeite 
e os dentes de alho; de seguida junte os bivalves bem 
lavados e as algas hidratadas, adicione os coentros e o 
vinho branco, tape e deixe abri-los em lume médio;

| Escorra o caldo dos bivalves e das algas, reservando;

| Numa caçarola, junte o caldo dos bivalves que deve 
render aproximadamente 0,5l e leite até perfazer um 
litro;

| Tempere a gosto, deixe levantar fervura e adicione a 
sêmola de milho, mexendo até estar cozida, e um fio 
de azeite, mexendo bem;

| Disponha o xarém no prato e os bivalves abertos por 
cima decorando com algumas das algas e salicórnia.

Sugestão de acompanhamento: Vinho verde Muralhas 
de Monção

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas): 

§ 250gr sêmola de milho (carolo)

§ 0,5 l leite

§ 200gr amêijoa branca

§ 200gr conquilhas

§ 200gr mexilhão

§ 200gr lingueirão

§ 1cl azeite

§ 1 pequeno molho de coentros

§ 4 dentes de alho

§ 1dl vinho branco

§ 10gr alga wakame desidratada

§ 10gr alga arame desidratada

§ Alga Salicórnia (opcional)

§ Alga nori tostada (opcional)

ENTRADA: Xarém de bivalves e algas PRATO PRINCIPAL: Lombinho de borrego, polpa de castanha, 
                                     espinafres baby e chutney de marmelo

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 720gr lombinho de borrego limpo 
(pode substituir por costoletas)

§ 1 ramo de alecrim

§ 4 dentes de alho

§ Sal q.b.

§ Pimenta q.b.

§ Azeite q.b.

Para a polpa de castanha

§ 500gr castanhas peladas e 
congeladas

§ 200ml natas

§ 400ml água

§ Sal q.b.

§ Pimenta

Para o chutney de marmelo

§ Óleo de coco (ou outro tipo de 
óleo)

§ 50gr cebola

§ 1 dente de alho

§ 70gr pimento vermelho

§ 250gr marmelos

§ 30gr açúcar amarelo

§ 25ml vinagre de cidra

§ 400ml água

§ Coentros picados q.b.

§ 1 baga zimbro (opcional)

§ 1 baga de cardamomo (opcional)

§ 100gr folhas de espinafres baby

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 60 minutos]

Para os lombinhos de borrego

| Limpe os lombinhos e tempere com sal, pimenta e alecrim;

| Core a carne numa frigideira bem quente com o alho e alecrim, 
para caramelizar, ganhando cor e retendo os sucos;

| Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante aproximadamente 
10/15 minutos dependendo do tamanho, e do ponto de carne 
pretendido;

| Retire a carne do forno e deixe descansar; depois corte em 
medalhões;

Para a polpa de castanha

|  Coloque na panela as castanhas, as natas e junte água até cobrir, 
tempere a gosto e deixe cozer;

| Depois de cozidas escorre-as aproveitando o líquido;

| Num liquidificador junte as castanhas e parte do líquido da 
cozedura, até obter a consistência de um puré cremoso.

Para o chutney de marmelo

| Corte os legumes e fruta em brunoise (pequenos cubos);

|  Coloque o marmelo num recipiente com sumo de limão ou 
laranja e água para não escurecer;

| Junte num tacho o óleo, deixe aquecer e refogue a cebola, o 
alho, o pimento e o marmelo alourando-os;

| Junte o açúcar até caramelizar um pouco, depois junte a água, as 
especiarias e deixe reduzir até cozinhar o marmelo 
(aproximadamente 45/60min);

| Por fim adicione o vinagre e, já fora do fogo, os coentros para 
manterem a sua frescura. 

Sugestão de Acompanhamento: 
Vinho tinto Adega de Borba

Sugestão do chefe: 

Acompanhe com as folhas 

de espinafres cruas 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 45 minutos]

Para o bolo cremoso

| Com a ajuda de um liquificador ou  varinha 
mágica, junte todos os ingredientes do bolo 
exceto a farinha e o fermento;

| Triture bem até ter a consistência de um 
creme;

| Verta o preparado numa taça e junte com a 
ajuda de umas varas os restantes 
ingredientes;

| Coloque num tabuleiro ou forma forrada 
com papel vegetal, e leve ao forno a 160ºC, 
durante 45 minutos;

| Por fim desligue o forno e deixe o bolo 
arrefecer um pouco lá dentro;

| Quando retirar do forno reserve no frio 
durante algum tempo.

Para a redução de romã

| Coloque numa panela larga, o sumo de 
romã e o açúcar amarelo e deixe reduzir 
um lume médio até ficar com a 
consistência de um xarope.

Para o torrão de arroz tufado

| Coloque numa panela o açúcar em lume 
médio e deixe chegar a caramelo com uma 
cor castanha, adicione o arroz e 
rapidamente retire do lume, espalhando 
numa folha de papel vegetal, deixando 
arrefecer.

| Parta os torrões a gosto

| Finalize o bolo com os frutos e os torrões 
por cima, e se gostar acrescente requeijão 
por cima.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A sêmola de milho, os coentros 
e os alhos nas Bancas de Frutas 
e Legumes;

| A amêijoa branca, as 
conquilhas, o mexilhão e o 
lingueirão nas Bancas de Peixe;

| O azeite na Loja “Made in 
Loco”

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| Os lombinhos de borrego e as 
natas no Talho Jorge;

| Os alhos, as cebolas, o pimento 
vermelho, os marmelos e os 
coentros nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| O azeite na loja “Made in Loco”

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

Para o bolo cremoso

§ 40dl óleo

§ 2 ovos médios

§ 250gr requeijão

§ 100gr leite

§ 70gr açúcar amarelo

§ 450gr abóbora cozida e 
escorrida

§ 100gr farinha

§ 1 colher de sopa de 
fermento em pó

Para o torrão de arroz tufado

§ 250gr açúcar amarelo

§ 25 gr arroz tufado

Para a redução de romã

§ 400ml sumo de romã

§ 1 colher de sopa de açúcar 
amarelo

Frutos vermelhos para 
guarnecer (opcionais):

§ Amora

§ Medronho

§ Bagos de romã

§ Mirtilos

§ Framboesa

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A abóbora, as romãs, as 
amoras, os mirtilos e as 
framboesas nas Bancas de 
Fruta e Legumes.

| Os ovos no Talho Jorge

| O requeijão na Banca de 
Queijos e Enchidos.

SOBREMESA: Bolo cremoso de abóbora e requeijão, frutos 
vermelhos, torrão de arroz tufado e redução de romã


