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PRODUTO DO MÊS: Griséus

Chef. Manuel Pires

Griséus para os algarvios ou
er vilhas para a maioria da
população, caracterizam-se pelo
seu sabor doce, textura macia e
por ser um alimento acessível a
nível económico. Apesar de
apresentar a cor verde a ervilha
não é considerada um legume,
segundo a roda dos alimentos,
mas sim uma leguminosa, tal
como o grão, o feijão, as favas ou a
lentilha, contudo a sua vagem é considerada um legume.

Manuel Brazão Pires tem 31 anos.
Frequentou o curso de Cozinha/Pastelaria
na Escola de Hotelaria e Turismo Algarve
(Faro) nos anos 2004/2007.

As ervilhas podem ser consumidas de diversas formas, tais como, frescas, secas,
congeladas ou em conserva, sob em forma de enlatadas. No que toca aos sabores
gastronómicos a ervilha é um alimento muito versátil, desde das ervilhas com ovos
escalfados, ao creme de ervilhas, esta pode ser incorporada em diversos métodos de
confeção tais como, estufados, salteados, macedónia, ou simplesmente cozidas como
alternativa ao arroz, massa e batata. A nível nutricional a ervilha apresenta um baixo
valor calórico, é rica em proteínas de origem vegetal, hidratos de carbono de absorção
lenta e fibra solúvel, que auxilia na redução dos níveis colesterol e glicose (açúcar) no
sangue, permite regular o trânsito intestinal, para além da sua capacidade de
saciedade. Quanto as vitaminas e minerais presentes neste alimento, destacam-se as
vitaminas do complexo B (B1, B2, B3 e B6) que são essências para libertar a energia
presente nos alimentos, destacando a vitamina B1 que é responsável pelo bom
funcionamento do sistema nervoso. Também contém vitamina A, que é indispensável
na saúde visual, vitamina C (antioxidante (protetor) natural contra as infeções) e
minerais como; o potássio, magnésio, e um elevado teor de ferro, que permite que
assegurar a presença de oxigénio às nossas células. E inclui ainda ácidos nucleicos e
polifenóis (substâncias antioxidantes (protetores), que atuam principalmente no
rejuvenescimento celular (ex. pele mais firme) e sanguíneo. Muitos estudos
evidenciaram que a presença desses compostos permitem reduzir o risco de cancro (ex.
ovários, próstata) e de doença cardiovascular (ex.AVC ou enfarte)

Elaborado pela Nutricionista Estagiária Sara Filipa Colaço dos Santos, no âmbito do
projeto “Quemer Saudável e Saboroso” em parceria com o chef Manuel Brazão Pires
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Ciclo de Sabores

Após terminar o curso exerceu funções no
“Hotel Quinta do lago”, Quinta do lago.
Restaurante Italiano “Nelitos”,Almancil;
Hotel Tivoli Victoria, Vilamoura; Bairro Alto
Hotel, Lisboa. No meio do percurso
p ro f i s s i o n a l , d e sta ca m - s e a l g u m a s
participações em concursos de cozinha, tais
como Concurso Nobre Jovem, Concurso
cozinheiro aprendiz inter- escolas, Concurso
Aviludo e Concurso Jovem Cozinheiro do
ano 2006.

31 de março

Chef Manuel Pires e

nutricionista estagiária Sara Santos

O mundo da cozinha é muito vasto mas
gosta 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.

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!

Sabia Que?
De modo a usufruir de toda a riqueza nutricional das ervilhas, opte por consumir as
ervilhas frescas ou congelas, invés das ervilhas enlatadas, uma vez que são adicionados
à calda sal ou açúcar como conversante, e aditivos, que são prejudiciais a nossa saúde.
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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

ENTRADA: Tiborna de Atum, tomate e limão
SOPA: Griséus, pêra e abóbora
INGREDIENTES (para 4 pessoas):
§ 4 fatias de pão caseiro
§ 200 gr. de tomate aos cubos
§ 1 dente de alho
§ 50 gr. de cebola picada
§ 1 c. de sopa de coentros
picados
§ 1 limão (sumo e raspa)
§ 100 ml de azeite
§ 1 lata de atum
§ sal q.b.
§ pimenta q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:
[Duração aproximada: 20 minutos]
| Torre as fatias de pão, raspe o dente de alho pelas fatias e

regue com um fio de azeite;
| Coloque numa tigela, o tomate, os coentros, a cebola, o

sumo e a raspa de limão e o azeite;
| Envolva tudo e deite esta mistura por cima das fatias de pão

caseiro.

ONDE ADQUIRIR NO
MERCADO:

PRATO PRINCIPAL: Frango, amêndoa e grão
INGREDIENTES:
§ 6 bifes de frango
§ 3 claras de ovo
§ 300 gr. de amêndoa moída
§ 50 gr. de cebola picada
§ 4 gr. de alho picado
§ 100 gr. de tomate picado
§ 400 gr. de grão cozido
§ 500 ml de água
§ salsa q.b.
§ 200 gr. cenouras
§ coentros q.b.
§ sumo de 1 laranja
§ 100 gr. de rabano
§ 200 ml de azeite

| Pão caseiro na Banca do Pão e

na Padaria;
| O tomate, os alhos, a cebola, os

coentros e o limão nas Bancas
de Frutas e Legumes.
INGREDIENTES (para 4 pessoas):

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

§ 300 gr. de ervilhas frescas

[Duração aproximada: 35 minutos]

§ 100 gr. de cebola

| Coloque um tacho ao lume com azeite, o alho francês, a

§ 50 gr. alho francês

cebola e o alho. Deixe suar um pouco;
| De seguida adicione a água, quando levantar fervura,
adicione as ervilhas e deixe cozer durante 10/15 minutos.
Quando as ervilhas estiverem tenras, triture tudo;
| Para guarnecer o creme de griséus, fazemos uma salada fria
com a abóbora cozida, pera aos cubos e a fatia de pão torrada
cortada aos cubos e a hortelã picada.

§ 5 gr. de alho
§ 1,5 l de água
§ 1 dl de azeite
§ 50 gr de pera aos cubos
§ 50 gr. de abóbora aos cubos e

cozida
§ 1 fatia de pão caseiro
§ 10 gr. de hortelã
§ pimenta preta moída q.b.
ONDE ADQUIRIR NO
MERCADO:
| Pão caseiro na Banca do Pão e

na Padaria;
| As ervilhas, a cebola, o alho

francês, os alhos, as peras, a
abóbora e a hortelã nas Bancas

Água aromatizada com pera, canela
e gengibre:
§ 100 gr. de pera cortada aos cubos
§ 10 gr. de gengibre laminado
§ 3 paus de canela
§ 1 l de água
ONDE ADQUIRIR NO
MERCADO:
| As amêndoas, a cebola, os

alhos, o tomate, a salsa, as
cenouras, os coentros, a
laranja e o rabano nas Bancas
de Frutas e Legumes;
| Os bifes de frango e os ovos

no Talho Jorge.

SOBREMESA: Folar com creme de alfarroba

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

INGREDIENTES:

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 45 minutos]
Frango com amêndoa:
| Misture a salsa com as amêndoas e reserve;
| Passe os bifes de frango por clara de ovo e de seguida pela
mistura de amêndoa e salsa como estivesse a fazer um
panado;
| Coloque uma frigideira ao lume com um fio de azeite e
cozinhe os bifes de ambos os lados até ficarem dourados.

§ 2 ovos

[Duração aproximada: 35 minutos]
Folar:
| Junte todos os ingredientes numa tigela e bate
tudo junto;
| Unte uma forma redonda, forra com papel vegetal
e polvilhe com farinha;
| Se quiser colocar um ovo cozido no meio do folar
deve deixar o folar estar quase cozido para o
espetar no meio do folar;
| Pré-aqueça o forno 20 min a 180ºC e coza os
folares durante 25 min.
Creme de Alfarroba:
| Misture o mel, a farinha, o leite, o pau de canela e
a casca de laranja num tacho, leve ao lume brando
até engrossar;
| Depois deite numa tigela de loiça e deixe arrefecer.

Puré de grão com tomate:
| Coloque um tacho ao lume com a cebola, o alho e o azeite,
até a cebola ficar transparente;
| Adicione o tomate e deixe cozinhar durante 10 min. Junte o
grão e a água, deixe cozinhar durante mais 10 min;
| Triture com a ajuda da varinha mágica até ficar em puré
tempere com hortelã picada.
Salada de cenoura, rabano e laranja
| Rale a cenoura e o rabano para dentro de uma tigela;
| Adicione aos ingredientes anteriores folhas de coentros,
sumo de laranja e o azeite e envolva tudo.
Água aromatizada
[Duração aproximada: 5 minutos]

§ 50 gr. mel
§ 150 gr. farinha de aveia
§ 100 gr. de farinha de trigo

sem fermento
§ 2,5 dl leite magro
§ 1 colher de sopa de canela
§ 1 colher de sopa de erva

doce moída
§ 1 colher de sobremesa de
fermento em pó
§ 100 gr. de manteiga vegetal
§ 100 gr. de figo seco
§ raspa de 1 laranja
§ 50 gr. de farinha de
amêndoa
Creme de alfarroba:
§ 1 l leite magro
§ 20 gr. de mel
§ 100 gr. de farinha de
alfarroba
§ 1 pau de canela
§ 2 cascas de laranja

| Coloque num jarro a água, a pera, o gengibre e paus de

canela e deixe em infusão durante 12 horas, findo o tempo
de infusão, sirva.
Sugestão de Acompanhamento:
Água aromatizada com pera, canela e gengibre.

ONDE ADQUIRIR NO
MERCADO:
| Os ovos e a manteiga no

Talho Jorge;
| O mel nas Bancas de

Produtores de Mel;
| Os figos, as laranjas e as

amêndoas nas Bancas de
Frtuta e Legumes.

