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deixe-nos as suas sugestões!  
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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!

Embora haja muitas dúvidas quanto à sua 
origem, pensa-se que terá sido na zona do 
Mar Cáspio e norte de África. Era 
consumida pelos primeiros gregos, egípcios 
e romanos, mas também em países do 
Médio Oriente.

A fava ainda verde é considerada uma hortaliça, depois de seca, passa a 
ser considerada leguminosa.

A fava é uma leguminosa tendo, no geral, uma composição nutricional 
muito semelhante a outros alimentos deste grupo. Além do elevado teor 
em proteína de origem vegetal, a fava é rica em amido, um tipo de 
hidrato de carbono complexo, que proporciona ao organismo níveis de 
energia estáveis por um período de tempo considerável. É também rica 
em ferro, vitaminas do complexo B, magnésio, potássio, zinco e fósforo.

A fava é também uma das leguminosas mais ricas em fibra, apresentando 
5,8g deste nutriente por 100g de fava, sendo apenas ultrapassada pelo 
feijão branco. Além disso, o seu elevado conteúdo de fibra, à semelhança 
de outros alimentos com esta característica, faz com que o consumo de 
fava nas quantidades recomendadas tenha efeito positivo na redução dos 
níveis das substâncias gordas no sangue (colesterol sanguíneo e 
triglicéridos), na regulação do apetite e no funcionamento do trânsito 
intestinal.

As recomendações indicam que se devem incluir leguminosas na 
alimentação, pelo menos, 3 vezes por semana, na quantidade diária de 
duas porções. No caso da fava, uma porção corresponde a 3 colheres de 
sopa de favas frescas em cru ou confecionadas (80g).

 As favas podem ser adquiridas frescas, congeladas ou secas. Devido às 
suas características, a venda na forma fresca é sazonal. Se optar por 
adquirir favas frescas em vagem, escolha as vagens mais grossas, sem 
manchas escuras ou amareladas. Para saber quanto comprar, calcule que 
um quilo de favas (contando com o peso da vagem) deverá chegar para 
cerca de 6 pessoas.

João Pereira

Uma carreira que poderia ter passado pelo ensino, enquanto professor de 

Educação Física, acabou por ser desviada em direção à Escola de Hotelaria, onde o 

jovem Chef João Pereira descobriu uma paixão para a vida.

João Pereira coleciona uma experiência enriquecida pela diversidade, estagiou no 

Hotel Vila Galé Albacora em Tavira e no Hotel Oásis em Islantilha; foi cozinheiro de 

1.ª e Sub-chef no Restaurante Gourmet “Vila Velha”;  e teve ainda a possibilidade de assumir 

alguns cargos no Restaurante Gourmet “A ver Tavira” e no Hotel Sheratib Algarve.

Uma das experiências mais enriquecedoras no seu percurso foi o trabalho desenvolvido em 

embarcações, porque teve a oportunidade de conhecer novas realidades, trabalhar com 

outros produtos e especializar-se em pescado fresco.

Atualmente trabalha no Vilar do Golf Diamonds Resort's, onde dá asas à criatividade para 

recriar novos sabores. Para o futuro sonha abrir o seu próprio espaço de restauração.

Nuno Rosa 

Nuno Rosa é Chefe de Pastelaria e tem um trabalho bastante reconhecido na área. 

Nuno já passou por lugares de enorme notoriedade no setor da hotelaria, tais como 

o Hotel Épic Sana Algarve, em Albufeira;  Hotel CS Madeira/ Vida Mar, na ilha da 

Madeira, e o Real Marina em Olhão. Atualmente é Chefe de Pastelaria no Hotel 

Vilamonte em Moncarapacho.

Nuno Rosa é também formador de Pastelaria, e desenvolve um estimulante trabalho 

enquanto formador na AAPCDM - Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças 

Diminuídas Mentais.

Tem uma paixão especial pela confeção com requinte, “Dinning” e  o seu mérito tem vindo a 

ser reconhecido pelas sua criações gourmet.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR

PRODUTO DO MÊS: As favas

Informação Nutricional da Siipemor

Elaborado pela Dietista Adriana Santos

Membro Efectivo na Ordem dos Nutricionistas 
nº1457D
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Ciclo Sabores Ciclo Sabores Ciclo Sabores 

As propostas do chef. 
João Pereira e do chef. 
pastelaria Nuno Rosa

Em maio o Mercado vai à fava! 

27 de maio27 de maio27 de maio



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Coza as favas em água e sal cerca de 4 minutos;

| Escorra e reserve a água da cozedura e arrefeça as 
favas em água fria;  

| Refogue a cebola picada num tacho com um fio de 
azeite e um ramo de hortelã;

| Junte o cous-cous e a água onde cozeu as favas, 
reserve tapando durante 4 minutos;

| Coloque o couscous numa taça, junte as favas, o 
requeijão e as azeitonas, tempere com um fio de 
azeite, flor de sal, pimenta e sumo de limão;

| Envolva e sirva.

ENTRADA: Salada de cous-cous com favas e requeijão temperada 
de pérolas de vinagrete de hortelã e mel

PRATO PRINCIPAL: Risotto de favas e chouriço de sangue com 
crumble de torresmos 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 25 minutos]

| Aqueça um pouco de azeite num tacho, junte a 
cebola picada, o chouriço de sangue cortado aos 
cubos e o arroz;

| Refogue até ficar translúcido, mexendo bem, junte 
o vinho branco e envolva;

| Adicione o triplo da medida (do arroz) de caldo de 
legumes de uma só vez;

| Tape e deixe cozinhar por 10 a 12 minutos;

| Pique entretanto uma quantidade generosa de 
cebolinho e raspa de limão;

| Após a cozedura junte as favas baby, tempere de 
sal e mexa vigorosamente para soltar a goma.

| Junte o cebolinho e a raspa de limão e envolva;

| Retire do lume e adicione a manteiga, o queijo 
parmesão ralado e um fio de azeite envolvendo 
bem;

| Sirva o risotto num prato fundo, decore com 
torresmos esmagados e parmesão a gosto.

Sugestão de Acompanhamento: Vinho tinto Trinca 
Bolotas  - Herdade do Peso

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 15 minutos]

| Coloque um tacho com água ao lume, assim 
que ferva junte a hortelã e retire do lume, 
passe por água fria e escorra;

| Coloque as natas, o leite, e o açúcar ao 
lume e assim que atingir os 90.º retire;

| Adicione a hortelã e passe a varinha 
mágica, junte a gelatina previamente 
demolhada e escorrida e passe pelo 
passador chinês fino;

| Coloque nos copos e reserve no frio.

 Compota de Favas

| Coloque o açúcar e a água ao lume e assim 
que ferver junte as favas descascadas e 
cozinhe na calda até estarem tenras, mas 
não completamente cozidas;

| Coloque tudo na bimby e triture. 

Pingo de Mel e Medronho

| Coloque o mel num tacho com 1 colher de 
sopa de água e aqueça;

| Adicione o medonho e retire do lume;

| Sirva o pudim de nata com a compota de 
favas pingada com mel e medronho e 
decore com 1 folha de hortelã.

SOBREMESA: Pudim de nata e hortelã,compota de favas
 e pingo de mel e medronho

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 150 gr fava baby

§ 100 gr açúcar

§ 0,015 gr hortelã fresco

§ 0,375 ml natas vaqueiro 
pacote vermelho

§ 0,140 ml leite meio gordo

§ 0,090 gr açúcar

§ 3 folhas de gelatina

§ 0,005 ml medronho

§ 0,060 gr de mel

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As favas baby e a hortelã 
nas Bancas de Fruta e 
Legumes.

| O mel nas Bancas de 
Produtores Locais [Espaço 
Polivalente – sábado 
manhã]

| O medronho na Loja 
“Made In Loco”

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 150 gr (arbóreo) arroz

§ 100 gr de favas baby

§ 400 ml de caldo de legumes

§ 1 cebola

§ 2 dentes de alho

§ 1 copo de vinho branco

§ 50 gr de manteiga

§ 90 gr de torresmos desidratados

§ 1 limão

§ cebolinho a gosto

§ queijo parmesão q.b.

§ azeite q.b.

§ flor de sal q.b.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| As favas baby, a cebola, os alhos, o 
limão e o cebolinho nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

| A manteiga e os torresmos 
desidratados no Talho Jorge;

| O chouriço de sangue na Banca de 
Queijos e Enchidos;

| O azeite e a flor de sal na Loja 
“Made In Loco”.

INGREDIENTES 
(para 6 pessoas): 

§ 1 cebola

§ 200 gr de cous-cous

§ 150 gr de favas baby

§ 150 gr de requeijão

§ 1 ramo de hortelã

§ azeite q.b.

§ flôr de sal q.b.

§ pimenta q.b. 

§ azeitonas pretas q.b.

§ 1 limão

ONDE ADQUIRIR 

NO MERCADO: 

| A cebola, a hortelã, as favas 
baby, as azeitonas pretas e o 
limão nas Bancas de Frutas e 
Legumes.

| O requeijão de cabra na 
Banca de Queijos e Enchidos;

| A flor de sal e o azeite na Loja 
“Made In Loco”.


