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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. Manuel Pires

Manuel Brazão Pires frequentou  o curso de 

Cozinha/Pastelaria na Escola de Hotelaria e 

Turismo Algarve (Faro) nos anos 2004/2007.

Após terminar o curso exerceu funções no 

“Hotel Quinta do Lago”, Restaurante Italiano 

“Nelitos”, Hotel Tivoli Victoria e Bairro Alto 

Hotel na capital.

No meio  do percurso prof iss ional , 

destacam-se algumas participações em 

concursos de cozinha, tais como Concurso 

Nobre Jovem, Concurso cozinheiro aprendiz 

inter- escolas, Concurso Aviludo e Concurso 

Jovem Cozinheiro do ano 2006.

“O mundo da cozinha é muito vasto, mas 

gosto em particular da Cozinha Portuguesa, 

uma cozinha completa, cheia de aromas, 

essências e sabores. Não há nada melhor 

que remexer no nosso receituário e dar-lhe 

um toque contemporâneo preservando 

sempre a qualidade e tradição.”

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

2018

Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores 
No mercado em janeiro,

novo ano, novos aromas! 

27 de janeiro27 de janeiro27 de janeiro

Projeto “Quemer Saudável e 
Saboroso”

Chef Manuel Pires

PRODUTO DO MÊS: Ervas Aromáticas

As ervas aromáticas distinguem-se por serem plantas de folha fresca (ex. salsa, 
manjericão e coentros) ou de folha seca (ex. alecrim, o tomilho e orégãos), e pela 
sua versatilidade, aromas e sabores intensos. Sabe-se que são originárias da 
região do mediterrâneo, e desde muito tempo utilizadas em preparações 
culinárias (ex. saladas, sopas, infusões, compotas), mas também por ajudarem na 
conservação dos alimentos, pelas suas propriedades medicinais e da sua 
aplicação na cosmética. 

Na culinária, a utilização das ervas aromáticas é uma ótima alternativa, para 
substituir ou reduzir o sal, uma vez que as ervas aromáticas possuem 
propriedades benéficas para a saúde. Estas caracterizam-se por serem excelentes 
fontes de vitaminas (A, C e complexo B) e minerais (cálcio, fósforo, sódio, potássio 
e ferro), fibras e fitoquímicos (substâncias que atuam principalmente como 
antioxidantes (protetores)) que são responsáveis pela prevenção do 
aparecimento de cancro, doenças neurodegenerativas, infeções (ex. 
respiratórias, urinárias, reumáticas), doenças cardiovasculares (ex. hipertensão) 
e reforça o sistema imunitário. 

Sabia que? Para manter e beneficiar das propriedades nutricionais, aromas e 
sabores das ervas aromáticas sobretudo das de folha fresca, devem ser 
adicionadas aos alimentos no final da sua confeção, uma vez que as suas 
propriedades são “perdidas” a temperaturas elevadas. Opte por comprar em 
quantidades pequenas, para que com o passar do tempo a qualidade e 
propriedades nutricionais das ervas não desapareça. 

Elaborado pela Nutricionista Estagiária Sara Santos, no âmbito do projeto 
“Quemer Saudável e Saboroso” em parceria com o chef Manuel Pires



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

| Corte o queijo fresco em cubos;

| Lave e corte os tomates cherry a meio;

| Faça as espetadas intercaladas de queijo fresco com o 
tomate.

Molho Pesto:

| Lave as folhas de manjericão e descasque os dentes de alho;

| Misture todos os ingredientes numa lidiquificadora;

| Sobre as espetadas deite uma colher de sobremesa do 
molho de pesto.

Sugestão do Chef: 
Passe os cubos de queijo fresco com amêndoa moída. 

ENTRADA: Espetadas de queijo Fresco com Molho Pesto PRATO PRINCIPAL: Pataniscas de Legumes com Arroz de Grelos 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 60 minutos]

Pataniscas de Legumes

| Numa tigela coloque a farinha, a água e misture;

| Junte a cebola, a salsa picada e a gema de ovo;

| Tempere com ervas aromáticas e pimenta. No final, adicione 
os espinafres;

| Bata as claras em castelo e envolva ao preparado anterior.

| Forre um tabuleiro com papel vegetal. 

| Deite colheradas do preparado e leve ao forno a 200 ºC 
durante 15 a 20 minutos.

Arroz de Grelos

| Coza o arroz à parte;

| Corte os grelos de nabo e os tomates em pedaços;

| Pique a cebola e os alhos;

| Num tacho coloque o azeite, a cebola, o alho e a folha de 
louro e deixe refogar;

| Adicione o tomate, envolva e deixe refogar durante uns 
minutos;

| Junte os grelos de nabo e deixe saltear;

| Adicione água a ferver e deixe cozer durante alguns minutos;

| Tempere com orégãos, alecrim, tomilho, manjericão, 
cominhos, gengibre em pó, e pimenta preta;

| Por fim, envolva o preparado no arroz e servia com a salsa 
fresca.

Água aromatizada

| Coloque num jarro a água, a maçã verde laminada e a 
alfazema;

| Deixe em infusão durante 12 horas e sirva.

Sugestão do chef: 

Podem sempre utilizar água com gás para que a patanisca fique 
ainda mais leve e fofa.

Sugestão de Acompanhamento:  

Água de maçã verde aromatizada com alfazema

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Descasque 4 laranjas e corte em rodelas.

| Esprema a laranja e adicione o sumo com o mel e 

misture. Aqueca no micro-ondas durante 

aproximadamente 30 segundos e misture;

| Abra a romã em bagos, separe os bagos e espalhe 

sobre as rodelas de laranja;

| Regue com a calda preparada anteriormente, as 

rodelas de laranja, salpique com pimenta rosa e 

folhas de hortelã cortadas em tiras. 

Sugestão do chef: 

Podem utilizar a raspa de laranja para intensificar o 

sabor do prato.

 SOBREMESA: Laranja e Romã com calda de mel e hortelã 

INGREDIENTES:

§ 5 laranjas 

§ 1 romã

§ Pimenta rosa em grão q.b.

§ Folhas de hortelã q.b. 

INGREDIENTES:

Pataniscas de Legumes

§ 5 colheres de sopa de farinha de 
aveia

§ 1 dl  de água

§ 1 cebola

§ 1 ovo

§ 2 ramos de salsa

§ Espinafres q.p.

§ Ervas aromáticas (a gosto)

§ Pimenta q.b.

Arroz de Grelos

§ 400 gr. de arroz

§ 3 molhos de grelos de nabo

§ 3 tomates

§ 1 cebola grande

§ 4 dentes de alho

§ 1 folha de louro

§ 1 molho de salsa

§ Orégãos, alecrim, tomilho, 
manjericão e cominhos q.b.

§ Gengibre em pó q.b.

§ Pimenta preta q.b.

§ Azeite q.b.

§ Água q.b. 

Água aromatizada

§ 150 gr. maçã verde

§ 1 l de água

§ alfazema q.b.

INGREDIENTES:

§ 2 queijos frescos

§ 16 tomates cherry

§ 8 a 10 paus de espetadas

Molho Pesto:

§ 100 gr. de manjericão

§ 50 gr. de pinhões ou de 
amêndoas peladas

§ 4 dentes de alho

§ 8 colheres de sopa de azeite

§ Orégãos e pimenta q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O tomate cherry, o 
manjericão, os pinhões, as 
amêndoas, os alhos e os 
orégãos  nas Bancas de Frutas 
e Legumes;

|  Queijo fresco no Talho Jorge.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A cebola, a salsa, os 
espinafres, as ervas 
aromáticas, os grelos de 
nabo, os tomates, a cebola, 
os alhos, as maçãs, o louro, a 
salsa, o manjericão, o 
alecrim, o tomilho e os 
oregãos nas Bancas de Frutas 
e Legumes;

| Os ovos no Talho Jorge.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As laranjas, as romãs e a 
hortelã nas Bancas de 
Frutra e Legumes


