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DICAS GASTRONÓMICAS: Pimenta

Qualidade

Fruta

Requinte

Carne
Sabor

CHEF SÉRGIO CIPRIANO

Qualidade

Chef Sérgio Cipriano
Formado em cozinha pela vasta experiência de vida e
aventuras pelo mundo. Desde muito cedo o gosto pela
gastronomia fez Sérgio Cipriano voar fronteiras até
Toronto no Canadá, onde iniciou a sua formação,
passando pelos restaurantes mais conceituados da
época. Anos mais tarde, passando por alguns projetos
em Lisboa, o Algarve foi o ponto de chegada, uma
experiência inesquecível com o projeto Tapas Bar em
São Brás de Alportel que deu lugar ao atual 100tenario
Grill House Restaurant onde desempenha a função de
Chef e gerente. Enquanto chefe de cozinha destaca a
paixão pela confeção gastronómica.

2017

Ciclo Sabores

Existem diversas variedades de pimenta, com cores, formas e intensidades
diferentes. Estes frutos pertencem à família das solanáceas e podem conter até sete
vezes mais vitamina C do que uma laranja, tendo incríveis propriedades curativas e
de prevenção.

25 de fevereiro

A pimenta pode ajudar no descongestionamento do nariz e dos pulmões e ainda a
aliviar enxaquecas e a promover a digestão. É também uma boa fonte de
betacarotenos, vitaminas A e E, potássio e ácido fólico. Além dos benefícios para a
saúde, acredita-se, em muitas culturas, que a pimenta possui propriedades
afrodisíacas.
A utilização de pimenta nas suas refeições pode ajudar a melhorar a circulação
sanguínea, a promover a perda de peso e a melhorar a imunidade, diminuindo o
risco de diabetes do tipo 2, úlceras no estômago e alguns tipos de cancro.

As propostas do Chef
Sérgio Cipriano
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!

A melhor maneira de incorporar a pimenta na sua dieta é utilizando-a como
tempero em pequenas doses.
Texto elaborado pela Nutricionista Adriana
Santos do Serviço de Nutrição da Clínica
SIIPEMOR
Membro da Ordem do Nutricionistas n.º
1457D

Solicite-nos mais informações e
deixe-nos as suas sugestões!
Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt

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
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

Fruta

Requinte

ENTRADA: Queijo de Cabra com Tomate Cherry Salteado

INGREDIENTES
(para 4 pessoas):
§ 1 embalagem de tomate cherry
§ 1 queijo de cabra
§ azeite q.b.
§ alho picado q.b.
§ ervas a gosto (manjericão)
§ pimenta q.b.
§ sal q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:
[Duração aproximada: 20 minutos]

PRATO PRINCIPAL: Esparguete com Camarão e Alho Francês

SOBREMESA: Morangos com cobertura de chocolate

INGREDIENTES

INGREDIENTES
(para 4 pessoas):
§ 1 colher de sopa de
manteiga
§ 280gr de chocolate de
culinária
§ 300gr de morangos
§ 40gr de chocolate
granulado

(para 4 pessoas)
§ 220gr de esparguete

| Numa frigideira coloque o azeite e o alho;

§ 1 colher de chá de sal

| Leve ao lume e quando o azeite estiver quente junte o

§ 4 pés de salsa

tomate, tempere de sal e pimenta, saltei-o até abrir;

§ 60cl de azeite

| Coloque as fatias de queijo sobre fatias de pão

torrado, por cima o preparado de tomate e sirva bem
quente.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:
[Duração aproximada: 30 minutos]
| Coza o esparguete em água e sal, até estar “al

dente”;

§ 2 dentes de alho

| Reserve o esparguete na água da cozedura;

§ pimenta em grão q.b.

| Numa frigideira salteie o alho francês em azeite;

§ 1 alho francês (cortado em rodelas)
§ 400gr de miolo de camarão

ONDE ADQUIRIR NO
MERCADO:
| o tomate cherry, o alho e o
manjericão nas Bancas de
Frutas e Legumes.
| o queijo de cabra no Ponto de
Queijos e Enchidos.
| o azeite na Loja “Made in
Loco”.

Sugestão de Acompanhamento: Vinho Sossego Tinto Herdade do Peso
ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:
| A salsa, o alho e o alho francês nas

Bancas de Frutas e Legumes;
| O camarão no Talho Jorge;
| O azeite na Loja “Made in Loco”.

| Derreta o chocolate e a manteiga numa

caçarola em “banho-maria;
| Mexa-o até que esteja completamente

derretido e cremoso;
os num palito;

azeite, alho e pimenta em grão;
francês e o camarão, envolva bem e sirva bem
quente.

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Lave os morangos, tires-lhe o pé e coloque-

| Noutra frigideira salteie o camarão em fio de
| Escorra o esparguete e junte o preparado do alho

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

ONDE ADQUIRIR NO
MERCADO:
| A manteiga no Talho Jorge;
| Os morangos nas Bancas
de Fruta e Legumes.

| Mergulhe um a um no chocolate derretido.

Banhe os morangos no chocolate até 3/4 do
seu tamanho;
| Decore com chocolate granulado e sirva.

