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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 ANDRÉ RODRIGUES 

Formado em Cozinheiro de 1ª desde 2005, com uma 

especialização posterior em Master Sushi Cook anda 

Manage, André Domingos Pereira Rodrigues depressa 

singrou no mundo da confeção gastronómica passando 

por diversos espaços. 

Em 2006 abraçou novos desafios ao iniciar-se no mundo 

da formação, um tarefa nem sempre fácil, mas bastante 

gratificante segundo o chef. 

Transmitir conhecimentos e despertar noutros jovens a 

paixão pela cozinha e arte de bem servir é para André 

Rodrigues uma verdadeira conquista, alcançada ao longo 

de uma década dedicada à formação. 

Atualmente André Rodrigues é docente no Agrupamento 

Dr. Jorge Augusto Correia em Tavira e no Agrupamento de 

Escolas D. Dinis em Quarteira e presta ainda serviços de 

consultadoria e formação de reciclagem de cozinheiros, 

dando a conhecer novos métodos e técnicas a utilizar na 

cozinha.

André Rodrigues destaca ainda o seu papel enquanto Chef 

de Cozinha Consultor em Tavira no Álvaro de Campos.

A chouriça é um enchido tradicional português que tem na sua preparação carne e 
alguma gordura de porco. Depois de temperadas com alguns condimentos 
específicos, ficam a marinar algum tempo antes de serem introduzidos nas tripas de 
porco, também previamente preparadas.

O valor nutricional das chouriças depende muito dos ingredientes utilizados na sua 
preparação, nomeadamente a quantidade de gordura e o tipo de carne. Mas regra 
geral, a chouriça é um dos alimentos mais calóricos, com uma média de 455 calorias 
por cada 100 gramas, bem como 38,3 g de lípidos, 24,1 g de proteína e 1,9 g de 
hidratos de carbono. 

Sendo submetidas a processos de secagem, o teor de água é baixo (44%) e a 
presença de sódio é evidenciada. Também se encontram presentes outros minerais, 
como o ferro (facilmente assimilado) e o zinco. Destacam-se ainda as vitaminas do 
complexo B (niacina, tiamina, B12, B1 e B2 ou riboflavina).

Como em tudo, a palavra-chave é moderação. A sua ingestão é desaconselhada para 
os indivíduos que têm que restringir a quantidade de sal ou gordura na sua 
alimentação.

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR
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As propostas do Chef

 André Rodrigues



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

| Coza as batatas, esmague com um garfo, tempere com 
sal e pimenta e reserve;

| Corte em cubos bem pequenos todos os enchidos, 
pique o alho e salteie tudo de modo a retirar o máximo 
de gordura possível. Com essa gordura tempere a 
batata-doce;  

| Coloque num prato o esmagado da batata como cama 
e por cima os enchidos todos misturados e já 
salteados;

| Decore com as folhas de coentros e sirva bem quente.

Sugestão de acompanhamento: Vinho branco Opta

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas): 

§ 1 kg de batata-doce

§ 1 enchido de porco preto

§ 1 morcela

§ 1 alheira

§ 1 chouriça vermelha

§ 1 cabeça de alho

§ 1 ramo de salsa

§ Sal q.b.

§ Pimenta q.b

ENTRADA: Esmagado de batata-doce com crispy de enchidos PRATO PRINCIPAL: Peito de frango com mel, alecrim, amêndoas e figos

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 4 peitos de frangos

§ 200 gr. de amêndoa filada

§ 150 gr. de figos

§ 100 gr. de alecrim fresco

§ 4 dentes de alho

§ 2  folhas de louro

§ 400 gr. de batata-doce

§ 150 gr. de mel

§ Azeite q.b.

§ Vinho branco para refrescar q.b.

§ Pimenta q.b.

§ Sal q.b.

§ Canela q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 25 minutos]

| Corte o peito de frango e salteie com o azeite, os 
alhos e o louro;

| Quando estiver bem dourado, adicione o alecrim 
em bocados, a amêndoa e os figos cortados;

| Tempere com sal, pimenta, refresque com o vinho 
branco e adicione o mel por fim;

| Corte a batata-doce bem fina em forma de chips e 
frite em azeite;

| Tempere com canela em pó e flor de sal de (Tavira).

Sugestão de Acompanhamento: Vinho Tinto Opta

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 15 minutos]

| Derreta o chocolate negro em banho-
maria e no fim tempere com o vinho do 
porto e reserve;

| Derreta o chocolate branco e tempere 
com o rum;

| Corte a fruta variada e coloque num prato, 
por cima com a colher de forma artística 
coloque o chocolate negro e nos espaços 
vazios o chocolate branco, a ideia é que 
possamos comer a fruta com chocolate 
quente tendo a dualidade de sabores.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O enchido de porco preto, a 
morcela, a alheira e o chouriço 
vermelho no Talho Jorge;

| A batata-doce, o alho e a salsa 
nas Bancas de Frutas e 
Legumes.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| O peito de frango no Talho Jorge;

| As amêndoas, os figos, os alhos, o 
louro, o alecrim fresco e a batata-
doce nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

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

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

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 200 gr. de chocolate negro

§ 200 gr. de chocolate branco

§ 2 pacotes de natas

§ 500 gr. de fruta da época

§ 1 dl de rum

§ 1 dl de vinho do porto

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As natas no Talho Jorge; 

| A fruta da época nas 
Bancas de Fruta e 
Legumes.

SOBREMESA: Fondue de duo de chocolate invertido


