
PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 a 25 minutos]

> Leve a água ao lume com o açúcar e o vinho 

do Porto. Deixe ferver até obter uma calda de 

açúcar (fio forte); 

> Junte a raspa de limão, o pau de canela e a 

folha de hortelã e deixe ferver 5 minutos retire 

tudo deixando só a calda de açúcar;

> Junte os morangos e deixe ferver em lume 

brando aproximadamente 15 minutos;

> Passe tudo com a varinha ou num robot de 

cozinha;

> Passe a sopa por um passador fino para 

retirar as grainhas dos morangos;

> Coloque no frio para arrefecer.

Sugestão de empratamento

> Coloque a sopa de morangos num prato 

fundo, ao centro com uma bola de gelado de 

baunilha e decore com uns gomos de 

morango e umas folhas de hortelã a gosto. 

Poderá substituir o vinho do Porto por a 

mesma quantidade de água de flôr de 

laranjeira, deixando de usar a hortelã e a 

raspa de limão.

INGREDIENTES (para 4 pessoas): 

> 600 gr de morangos 
maduros
> 250 gr de açúcar 
> 400 ml água 
> Meio limão (casca)
> 1 pau de canela
> 2 colheres de sopa de 
vinho do Porto
> 4 folhas de hortelã
> 4 bolas de gelado de baunilha

A ENTRADA
 Filete de Robalo com Salada de Maçã, Aipo, Funcho e Salsa de Manga

A SOBREMESA
Sopa de Morangos com Gelado de Baunilha

INGREDIENTES (para 4 pessoas): 

> 1,6 Kg de robalo

> 600 gr de maçãs

> 400 gr de funcho

> 400 gr de rama de aipo

Para o molho
> 600 gr de manga
> 200 gr de cebola roxa
> 40 gr coentros
> Azeite q.b.
> Limão q.b.
> Mel q.b.

O PRATO PRINCIPAL
Carré de Borrego sobre Musseline de Espinafres, Legumes Salteados e Batata-Doce

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 
[Duração aproximada: 35 a 40 minutos]

>Retire um pouco da gordura ao carré e raspe bem os ossos;

> Tempere a carne com sal, pimenta, azeite, alho picado e 

um pouco de tomilho. Guarde no frio para a carne ganhar 

sabor;

> Aqueça um sauté com um fio de azeite, alho esmagado e o 

tomilho que usou para o tempero, marque bem a carne e 

leve ao forno a 180º durante 10 minutos;

> Leve ao lume um tacho com água, quando ferver junte os 

espinafres, durante 3 a 4 minutos. Retire-os da água e 

arrefeça-os em água e gelo para que mantenham uma cor 

verde viva e bonita;

 > Depois de arrefecidos seque-os bem e tempere com sal, 

pimenta, um fio de azeite e um pouco de alho picado e 

passe tudo até obter um creme;

> Leve ao lume, retifique os temperos se necessário e no  

final ligue com um pouco de manteiga para obter uma 

musseline cremosa.

> Descasque e corte a batata em rectângulos, leve um tacho 

ao lume com um pouco de água, sal, folha de louro e uns 

grãos de pimenta preta, quando estiver a ferver junte a 

batata e deixe cozinhar entre 5 a 7 minutos. Deixe 

arrefecer.

> Corte os legumes com a forma que 

desejar e salteie num sauté quente 

com um fio de azeite.

Use o mesmo sauté para corar 

a batata-doce e deixe alourar 

de ambos os lados.

INGREDIENTES (para 4 pessoas): 

> 1 Kg de carré de borrego 

> 40 gr de tomilho 

> 80 gr de alho picado 

> 2 Kg de espinafres

> 40 gr de manteiga 

> Azeite q.b. 

> 4 folhas de louro 

> 80 gr de curgete 

> 80 gr de cebola roxa

> 80 gr de pimento vermelho 

> 80 gr de espargo verde

> 600 gr de batata-doce

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO: 

| Vinho Toriga Nacional da 

Casa Santos Lima Tinto, 

Reserva 2009. Região Lisboa 

(Estremadura) 

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

> Os morangos, os limões e a 
hortelã, nas bancas de frutas e 
legumes do Mercado Municipal;

> O gelado de baunilha na 

Geladaria “Natural.come” do 

Mercado Municipal.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 
[Duração aproximada: 15 a 20 minutos]

> Corte os filetes de robalo, dê uns cortes na pele e 

tempere de sal e azeite;

> Num sauté [frigideira] quente, deite um fio de azeite e 

confecione o peixe. Comece sempre com a pele virada 

para baixo, durante 2 a 3 minutos de cada lado;

> Corte a maçã, o funcho e o aipo em juliana fina, junte 

tudo num recipiente com água, gelo e sumo de limão;

> Faça o molho vinagrete usando azeite, limão e o mel;

> Escorra bem os legumes em juliana e tempere com o 

vinagrete;

> Para a salsa de manga, corte a manga em pequenos 

cubos, pique a cebola roxa e os coentros e junte tudo, 

tempere com um fio de azeite;ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

> O robalo nas bancas de peixe do 

Mercado Municipal;

> As maçãs, o funcho, a rama de 

aipo, as mangas, a cebola roxa, os 

coentros e o limão nas bancas de 

frutas e legumes do Mercado 

Municipal;

> O azeite na loja “Made In Loco”;

> O mel nas bancas dos produtores 

de Mel do Mercado Municipal.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

> O carré de borrego e a manteiga no 
Talho Jorge;
> O tomilho, os alhos, os espinafres, 
o louro, as curgetes, a cebola roxa, 
o pimento vermelho, os espargos 
verdes e as batatas-doces, nas 
bancas de frutas e legumes do 
Mercado Municipal;
> O azeite na Loja 
“Made In Loco”.

| SUGESTÃO DE EMPRATAMENTO: 
Use umas pontas de agrião sobre o prato ou até mesmo 

um pouco de rúcula.

| SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO: 
Vinho Comenda Grande Rosé 2011 (Alentejo)
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A ENTRADA: Filete de Robalo 

com Salada de Maçã, Aipo, 

Funcho e Salsa de Manga

O PRATO PRINCIPAL: Carré de 

Borrego sobre Musseline de 

Espinafres, Legumes Salteados e 

Batata-Doce

SOBREMESA: Sopa de Morangos 

com Gelado de Baunilha

Em maio, o Mercado 
tem sabor a Morango!

Informação Nutricional da Siipemor

Informação nutricional para a Entrada

Um prato agradável e fresco que nos parece adequado para esta estação do ano. 

O robalo é rico em gorduras boas que ajudam a controlar os níveis de colesterol 

e triglicéridos sendo também rico em potássio, essencial par manter uma 

pressão arterial normal. Ainda no robalo destacamos a forte presença de 

selénio, um mineral antioxidante essencial para o bom funcionamento da 

tiroide. Recomendamos no entanto que modere a quantidade de robalo no seu 

prato para o equivalente a 1 robalo médio por pessoa e que tenha atenção ao 

sal. A manga tem uma quantidade razoável de vitamina C que protege contra 

infeções e constipações. 

No caso de ser diabético recomendamos que reduza a quantidade de manga e 

mel.

Informação nutricional para o Prato Principal

Um prato de digestão mais difícil que nos parece mais adequado para o almoço. 

O borrego é muito rico em ferro que ajuda a prevenir a anemia. No entanto, é 

uma carne a consumir com moderação para quem tem o colesterol elevado.

Destacamos aqui o enorme teor de Beta caroteno presente na batata-doce que 

ajuda a manter uma boa visão e a prevenir o aparecimento de cataratas.

O espinafre, apesar de ser rico em muitos nutrientes, deve ser evitado para quem 

toma medicação anticoagulante (Varfine®) podendo ser substituído por nabiças.

Informação nutricional para a Sobremesa

Para a sobremesa sugerimos que consuma os morangos simples ou que triture 
os morangos e faça uma mousse com iogurte natural, folhas de gelatina e 
extrato de baunilha.

Dr. Gabriel Martins - Dietista

Membro nº 2240D da Ordem dos Nutricionistas

Biografia do Chef Nuno Miguel Martins

Nuno Miguel Mendonça Martins nasceu em 1982 e é 

natural da freguesia de Santa Bárbara de Nexe. 

Começou a dar os primeiros passos na cozinha em 

1997, altura em que entrou para a Escola de Hotelaria 

e Turismo do Algarve, tendo completado o curso de 

Cozinha e Pastelaria.

Terminado o curso ingressou nalguns dos mais 

conceituados hotéis de 5 estrelas no Algarve. No 

início da carreira foi um apaixonado pela cozinha fria, 

entradas, saladas, molhos e cozinha decorativa. 

Em 2004 conheceu aquele que viria a marcar de 

forma profunda a sua carreira, o Chef Pascal Legrain, aquando a abertura do Hotel Vila 

Sol, onde desenvolveu as suas aptidões na cozinha quente, à lá carte, carnes, peixes, 

guarnições, molhos, sopas.

Em 2012 alcançou o patamar de chef de partida no Hotel Hilton Vilamoura, 

desempenhando nos dias de hoje funções de sub-chefe de cozinha no mesmo espaço, 

sendo ainda responsável pela cozinha principal no Restaurante Moscada, e também 

pela organização de banquetes e buffet.

Quem o conhece sabe que é uma pessoa humilde, dedicada à cozinha e detentor de um 

grande orgulho em se vestir todos os dias “de branco”. 

“Eu visto branco como um médico, mas sou mais importante, porque as pessoas só 

procuram o médico quando estão doentes, mas a mim procuram-me porque querem 

saúde”. 
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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!

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 da  SIIPEMOR – Soluções de Inovação e Investimento Pessoal e Empresarial.

Ficha Técnica: Design e Produção - Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de São Brás de Alportel (Fátima Guerreiro / Nelson Assunção) 
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As propostas do Chef 

Nuno Mar�ns
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