
APRESENTAÇÃO:

| Retire a pelicula aderente ao rolo de sushi;

| Corte pequenos rolos (de sushi), disponha num 
prato e decore a gosto, com apontamentos do 
molho de tomate sobre o rolo e um ramo de 
funcho.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 10 minutos]

| Junte todos os ingredientes da massa de enrolar 

de forma a obter um líquido consistente;

| Numa frigideira antiaderente espalhe uma noz do 

líquido de forma a obter um crepe fino;

| Deixe o crepe arrefecer. 

INGREDIENTES (para 4 pessoas): 

Para a massa de enrolar 
(crepe de alfarroba)

§ 220 gr de farinha de trigo

§ 30 gr de farinha de alfarroba

§ 350 ml de leite

§ 3 ovos

§ 1 colher sopa de manteiga 
derretida

§ Sal q.b

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 10 minutos + 20 minutos a 

repousar mínimo]

| Tire os filetes da cavala e retire a pele, deixe a 

marinar os filetes com o sumo de lima, azeite, e 

ervas aromáticas;

| Coloque no frio durante pelo menos meia hora.

Sushi de vegetais, frutas da época e cavala

INGREDIENTES 
Para o Recheio: 

§ Requeijão fresco

§ 1 pepino

§ 1 manga ou maçã

§ Cebolinho q.b

§ Funcho q.b.

§ 250 gr de cavala fresca

§ Sal q.b

§ Pimenta q.b

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 5 minutos]

| Com um garfo esmague bem o requeijão;

| Junte cebolinho e funcho picado, sal e pimenta.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Coloque o açúcar e a água num tacho pequeno e 
deixe ao lume até obter ponto perola;

| Junte o vinagre e os tomates sem pele e sementes;

| Deixe apurar até o tomate cozinhar (5 a 7 minutos);

| Junte o sumo de limão e triture o preparado; 

| Deixe arrefecer.

Para o  Molho: 

§ 250 gr de tomate

§ 100 gr de açúcar

§ 100 gr água

§ 40 ml de vinagre

§ Sal q.b

§ Pimenta q.b.

§ Noz moscada q.b.

§ 1 limão (sumo)

PREPARAÇÃO DO ROLO DE SUSHI: 

|  Disponha o crepe sobre pelicula aderente, 
espalhe sobre o crepe o requeijão (uma camada 
fina);

| Coloque em fila os filetes de cavala cortados de 
forma fina;

| Sobreponha tiras de pepino, manga ou maça 
(marinadas previamente em sumo de limão) e 
um fio do molho de tomate sobre as cavalas;

| Enrole este preparado fazendo um rolo bem 
apertado com a pelicula aderente apertando bem 
as pontas;

| Reserve no frio durante uma hora.

SUGESTÃO DE 
ACOMPANHAMENTO:  
Sushi de Cavala e Sushi de 
Vegetais ou Fruta

| Vinho branco ou  Vinho 

verde “Tourónio”  Douro 

2013

| Vinho verde Rosé “Fernando 

Horta” Minho 2013

Shushi MED de presunto da 

serra sugiro

| Vinho Tinto “Conde 

d’Erviderira grande reserva” 

Alentejo 2011

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As cavalas nas Bancas de 
Peixe do Mercado 
Municipal;

| Os ovos e a manteiga no 
Talho Jorge;

|  As limas, o funcho, o 
pepino, a manga, a maça, o 
cebolinho, os tomates e o 
limão nas Bancas de Frutas 
e Legumes do Mercado 
Municipal;

| A Farinha de alfarroba o 
azeite e o sal na loja “Made 
In Loco”.

Para a cavala

§ 250 gr de cavalas frescas

§ 2 limas

§ 40 ml azeite

§ Funcho

§ Sal q.b.

§ Pimenta q. b.
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Sushi de vegetais, 

frutas da época e 

cavala

Ciclo Sabores 2015
28 fevereiro

Em Mês Romântico, 

o Mercado anda derretido…

As propostas do 

chef Abílio Guerreiro

PRODUTO DO MÊS
A cavala   

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) 
Tiragem 200 exemplares / Distribuição gratuita

- A cavala é uma espécie por excelência da pesca 
portuguesa e faz bem à saúde. É uma espécie de 
baixo custo mas com alto valor nutritivo sendo 
por isso uma excelente opção para estes tempos 
de austeridade. 

- A grande riqueza da cavala está na elevada quantidade de ómega 3, uma família 
de gorduras saudáveis boas para a nossa saúde. Devido a estes ácidos gordos 
essenciais, o consumo de cavala contribui, entre outras coisas, para a redução do 
risco de doenças cardiovasculares, diminui a pressão arterial e ajuda a prevenir a 
aterosclerose, ómega 3 leva também à redução dos riscos associados à doença de 
Parkinson e ajuda a travar o avanço da doença de Alzheimer.

- Para que os efeitos positivos se façam sentir é necessário o consumo de cavala e 
outros alimentos ricos em ómega 3 de forma regular. A cavala puxa a carroça da 
sua saúde. 

Dietista Adriana Santos

Membro Efectivo da Ordem dos Nutricionistas n.º 1457D

Projeto SlowMed tem como objetivos gerais:

Ÿ Incentivar a preservação e conservação do património gastronómico, cultural e 
artístico do Mediterrâneo;

Ÿ Promover o reconhecimento da gastronomia como uma forma de expressão 
cultural e artística de aproximação entre os povos do mediterrânico; 

Ÿ Estimular a cooperação económica, cultural e institucional no campo da Dieta, 
Cultura e Arte Mediterrânica. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

Chef do Local Working Group, 

Projeto SlowMed

ABÍLIO GUERREIRO

Abílio Guerreiro, 42 anos, formado em gestão e produção de cozinha da Escola de 

Hotelaria e Turismo do Algarve, licenciado em Turismo pela Escola Superior de 

Gestão Hotelaria e Turismo da Universidade do 

Algarve, Mestre em Marketing e Doutorando em 

Turismo (investigação em gastronomia e dieta 

mediterrânica numa perspetiva económica e 

turística) pela Faculdade de Economia da 

Universidade do Algarve. Desenvolveu a 

atividade profissional durante mais de 15 anos 

na área de marketing farmacêutico, tendo 

feito carreira internacional na área dos 

recursos humanos. 

Chef e sócio das empresas Feel Food Chefs 

(Gourmet Catering Services, Events, Private 

cooking, cuisine workshops, show cooking, 

Gastronomic Counsulting & Marketing ) e 

Restaurante Mèm (cozinha criativa 

mediterrânica). Consultor em marketing 

gastronómico.


