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INOVAÇÃO NO CONSUMO DE PEIXE “CAVALA GOURMET”

O Concurso “FishGourmet – Solta o Chef que 

há em ti!”, integrado no Festival “O Peixe em 

Lisboa” e promovido pela DocaPesca, realizou-

se no passado mês de abril e distinguiu as 

propostas de 2 jovens são-brasenses, 

estudantes do 11º ano do Curso Profissional 

de Cozinha.

O 2º lugar na categoria “Aplicação à Indústria” 

foi entregue ao aluno André Martins e a jovem 

Adriana Ramos conquistou o 3º lugar na 

vertente “Aplicação ao Mercado”. O jovem 

são-brasense Pedro André alcançou ainda um honroso 4º lugar na classificação geral.

Estes jovens estudantes do Curso Profissional de Cozinha, da Escola José Belchior Viegas, 

contam com a orientação do Chef Ricardo Bernardo e têm vindo a dar provas de grande 

profissionalismo e ambição no mundo da inovação gastronómica.

O reconhecimento do trabalho desenvolvido por estes estudantes possibilitou a mostra 
e degustação das diferentes vertentes de hambúrguer de cavala nas seguintes 
inicia�vas:

Ÿ “Vila de Amêijoas”, em Olhão, onde foram confecionadas mais de meia centena de 
mini hambúrgueres de cavala para degustação;

Ÿ “Comemorações do Dia Nacional do Pescador”, em Olhão, um evento que 
promoveu a Mostra de Hambúrguer de Cavala;

Ÿ  “Volvo Ocean Race 2015”, uma degustação promovida pela Docapesca e Fundação 
Luís Figo para mais de 120 crianças;

Ÿ “Semana Azul 2015”, uma inicia�va realizada a bordo do Veleiro Santa Maria 
Manuela com o intuito de promover o Hambúrguer de Cavala junto dos principais 
interessados em industrializar/ comercializar, entre os quais comerciantes, 
representantes de cadeias de restaurantes e hamburguerias, entre outros.
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Em junho, o Mercado

enAMORA-se pelos nossos jovens!

As propostas dos jovens 

são-brasenses vencedoras 

no Concurso Nacional “Fish 

Gourmet”, promovido pela 

DocaPesca, Inovadoras 

Hambúrgueres de Cavala!

Benefícios do Consumo de Cavala

A Cavala é um peixe extremamente rico em óleos essenciais, 

ómega 3 e 6,vitaminas A, B6, B12, C, D, E e minerais, tais como 

cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio e selênio.

O consumo regular de cavala beneficia o sistema cardiovascular, o bom funcionamento e 

desenvolvimento do cérebro, contribui para a redução do colesterol, combate problemas 

cancerígenos, entre muitos outros benefícios para o fortalecimento da nossa saúde.

Dicas Gastronómicas | Mês de Junho

A cavala é um peixe da azul, da família dos atuns e carapaus, caracterizado pela sua cabeça 

pontiaguda, dorso azul-esverdeado de listas pretas e ventre prateado. Pode atingir os 56 

cm de comprimento e chegar até aos 13 anos de vida. 

É um peixe muito abundante na costa portuguesa, principalmente nos meses de fevereiro 

a maio, razão pela qual é normalmente adquirida a um preço baixo. Forma grandes 

cardumes em águas abertas, pouco profundas, pelo que pode ser encontrada mais perto 

da costa.

Em termos nutricionais, a cavala apresenta inúmeros benefícios, pelo que é um dos peixes 

mais recomendados para manter uma dieta equilibrada e saudável. Estes estão 

principalmente relacionados com a presença de ácidos gordos monoinsaturados e de 

ácidos gordos polinsaturados ómega-3, também chamados de “gorduras”. Estes ácidos 

gordos melhoram o fluxo sanguíneo, reduzindo a pressão arterial e potenciam a 

concentração e o aumento da capacidade de memorização, estando o seu consumo 

associado a uma menor mortalidade por doenças cardiovasculares e a uma maior 

esperança de vida. Também as propriedades anticancerígenas da coenzima Q10, ajudam a 

prevenir o aparecimento do cancro da mama, da próstata, renal e do cólon. 

Por ser um peixe de mar, a cavala tem ainda a vantagem de não ser alimentada a ração.

PRODUTO DO MÊS: Cavala


