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Ciclo Sabores 2014
29 novembro

Em novembro… no Mercado há quentinhas e boas…castanhas!

A Entrada: Cremoso de cogumelo e 

castanhas com dados de queijo fresco

O Prato Principal: “Fumeiro” de lombinho 

de porco, molho de “alcagoitas” e puré 

de batata-doce

A Sobremesa: ”Cartucho” brigadeiro 

de castanhas e milho doce

As propostas dos Chefs João Pires e Ivo PiresAs propostas dos Chefs João Pires e Ivo PiresAs propostas dos Chefs João Pires e Ivo Pires

Biografia do Ivo Pires

Ivo Pires despertou para as artes da gastronomia desde muito cedo e decidiu prosseguir estudos 

nesta área, frequentando o Curso de Cozinha e Pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo do 

Algarve. Seguiram-se dois estágios, o primeiro no Hotel Quinta do Lago onde despertou ainda mais 

para o fascinante mundo da cozinha e o segundo no The Lake Resort onde evoluiu bastante em 

termos de conhecimentos.

Após terminar o curso em 2011, começou a trabalhar novamente no The Lake Resort e em 2012 foi 

para o Hotel Vila Sol, onde trabalha atualmente.

Biografia do João Pires

Nascido e criado em São Brás de Alportel João Pires 

contactou desde sempre com a riquíssima gastronomia 

são-brasense, uma proximidade que despertou paixões e 

muita curiosidade em aprender mais. Este crescente 

interesse ganhou forma em 2005 com o término do 

Curso de Cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo do 

Algarve. 

No seu percurso conta com diversas 

experiências em hotéis de 5 estrelas na região 

do Algarve, encontrando-se neste momento 

num dos grupos mais conceituados do país, o 

Grupo Tivoli, mais concretamente no Hotel Tivoli 

Victoria, em Vilamoura.

João Pires inspira-se em diferentes estilos e tipos 

de gastronomia para misturar e criar… para este 

jovem a cozinha é uma arte e ele o artista.

PRODUTO DO MÊS
A Castanha 

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!

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

Solicite-nos mais informações e 

deixe-nos as suas sugestões!  

Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt 

Com a colaboração do Curso CEF Cozinha do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas – São Brás de Alportel 

e da Quinta do Peral e SIIPEMOR – Soluções de Inovação e Investimento Pessoal e Empresarial.
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Associada às tradições do São Martinho, a 

castanha marca presença à mesa dos 

portugueses quer seja crua, assada, cozida ou 

em muitas outras aplicações gastronómicas 

ou de doçaria. Procure-a nas bancas do 

Mercado!

A Castanha é presença obrigatória, cozida ou assada 

neste mês de Novembro.

A sua riqueza em fibra faz com que uma pequena 

porção de castanhas seja suficiente para satisfazer o 

apetite, com a vantagem dos seus açúcares serem de 

digestão lenta, evitando uma subida rápida de glicose no sangue .

As castanhas são um dos frutos secos com mais hidratos de carbono (45,5 g/100 g) e menos quantidade de 

gordura (1,3 g/100 g).

A sua constituição calórica também é bastante reduzida (221 kcal/100 g). O facto de terem muita água 

(39,5 g/100 g) é um dado muito importante a ter em conta. São pobres em sódio e ricas em potássio, 

sendo, por isso, recomendadas nas dietas de pessoas com hipertensão ou problemas cardíacos.

Contêm substâncias alcalinizantes que neutralizam o excesso de ácidos no sangue e facilitam a sua 

eliminação através da urina.

Elaborada pela Dietista Adriana Santos

Membro Efectivo da Ordem dos Nutricionistas n.º 1457D



ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| O lombinho de porco, a manteiga e as 
natas no “Talho Jorge”;

| O alho, o tomilho, a laranjas, as 
batatas-doces, as cebolas e os limões 
nas Bancas de Frutas e Legumes do 
Mercado Municipal;

| O azeite e o mel na loja “Made In Loco”.
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INGREDIENTES (para 4pessoas): 

§ 300 gr de milho cozido

§ 300 gr de leite condensado

§ 250 gr de miolo de castanha

§ 4 estrelas de anis

§ Chocolate granulado q.b.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| As castanhas nas Bancas de 
Frutas e Legumes do Mercado 
Municipal.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Triture o milho com o leite condensado num 
liquidificador e passe num passador de rede para retirar 
as cascas;

| Coza o miolo das castanhas e o anis em água até 
começar a desfazer;

| Escorra e triture no liquidificador com o preparado 
anterior;

| Leve ao lume brando mexendo sempre até engrossar e 
começar a separar das paredes do tacho; 

| Leve ao frio por alguns minutos, depois com as mãos 
untadas com manteiga faça bolinhas e passe no 
chocolate granulado;

| Sirva no tradicional cartucho de jornal.  

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

Para o “Lombinho de porco”: 

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Coloque o lombinho de porco a marinar em colorau, alho, 

tomilho, vinho branco, azeite, sal, pimenta e laranja;

| Core o lombinho numa frigideira com um fio de azeite, alho 

esmagado e tomilho, leve ao forno se necessário;

| Num tacho mais velho forre o interior com folha de 

alumínio, coloque um pouco de serradura e ervas secas 

(por exemplo: alecrim, tomilho, salsa, chá, entre outras 

ervas aromáticas);

| Ponha uma grelha por cima do tacho para que mantenha a 

carne longe do calor e apanhe apenas o fumo;

| Coloque o tacho em lume brando até a serradura começar a 

fazer fumo.

| Disponha o lombinho por cima da grelha e tape durante uns 

minutos para que este ganhe o sabor a fumado.

Para o “Puré de batata-doce”: 
[Duração aproximada: 20 minutos]

| Coza ou asse a batata-doce;

| Passe no passe vite e leve ao lume brando com o leite 

anteriormente fervido com canela, anis e a raspa da laranja;

| Junte os cubos de manteiga mexendo sempre, tempere 

com sal, pimenta e noz-moscada.

Para o Molho de “alcagoitas”: 

[Duração aproximada: 10 minutos]

| Aloure a cebola picada em manteiga;

| Junte o miolo de amendoim previamente triturado e deixe 

cozinhar durante 5 min;

| Adicione o creme de coco as natas e o molho de soja 

mexendo suavemente até engrossar; 

| Tempere com sal, mel e sumo de limão;

| No final triture com a varinha.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):
 

Para o “Lombinho de porco”

§ 180 gr de lombinho de porco ( por 
pessoa) 

§ Colorau q.b

§ Alho q.b

§ Tomilho q.b

§ Vinho branco q.b

§ Azeite q.b; Sal q.b

§ Pimenta q.b; 
Laranja q.b

§ Serradura de madeira para defumar q.b

Para o “Puré de batata-doce”

§ 1Kg Batata-doce

§ Sal q.b.

§ 80 gr de manteiga

§ 5 dl de leite

§ Pimenta de moinho q.b.

§ Noz moscada q.b.

§ Raspa de 1 laranja

§ 1 pau de canela; 2 estrelas de anis 

Para o Molho de “alcagoitas”

§ 1 cebola

§ 30 gr de manteiga

§ 100 gr de miolo de amendoim

§ 2 dl de creme de coco

§ 3 colheres de sopa de molho de soja

§ 2 dl de natas

§ Sal q.b.

§ 1 limão

§ Mel q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Refogue em azeite a cebola e o alho picado;

| Junte os cogumelos em pedaços e o miolo das castanhas, 

regue com um pouco de água ou caldo, tape e deixe suar;

| Depois de tudo cozido triture juntando o leite de amêndoa 

até obter uma consistência cremosa;

| Adicione os temperos a gosto e passe por um passador 

para ficar um creme liso;

| Guarneça com uns cubos de queijo de cabra fresco e uns 

cogumelos laminados salteados.

A ENTRADA
Cremoso de cogumelo e castanhas com cubos de queijo fresco

O PRATO PRINCIPAL
“Fumeiro” de lombinho de porco, molho de “alcagoitas” e puré de batata-doce

A SOBREMESA
"Cartucho" brigadeiro de castanhas e milho doce

INGREDIENTES (para 4 pessoas): 

§ 1 kg de cogumelos frescos

§ 600 gr de cebolas

§ 4 dentes de alho

§ 400 gr de miolo de castanhas

§ 1 queijo de cabra fresco

§ 5 dl leite de amêndoa 

§ Sal q.b

§ Pimenta q.b

§ Noz-moscada q.b

§ Azeite q.b

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| O queijo de cabra fresco no Talho 

Jorge;

| Os cogumelos, a cebola, o alho, as 

castanhas e as amêndoas, nas 

Bancas de Frutas e Legumes do 

Mercado Municipal.

| O azeite na loja “Made In Loco”

SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO: 

| Vinho branco Barranco Longo (Algarve)

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

|  Jeropiga

SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO: 

| Vinho tinto Barranco Longo (Algarve)

SUGESTÃO DE EMPRATAMENTO:

| Acompanhar com uma saladinha fresca de agrião


