
INGREDIENTES (para 
4pessoas): 

§ 0,5 l de sumo de laranja

§ 1 colher de sobremesa de 
raspa de laranja 

§ 1 colher de chá de fermento 
em pó

§ 130 gr de manteiga

§ 15 gr de miolo de amêndoa

§ 0,25 ml de natas

§ 0,30 gr de farinha

§ 0,36 gr de açúcar

§ 6 ovos

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO:

| Os ovos, a manteiga e as 
natas no Talho Jorge;

| As laranjas, o miolo de 
amêndoa, nas Bancas de 
Frutas e Legumes do 
Mercado Municipal.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Misture a farinha, o açúcar e o 
fermento;

| Adicione os ovos um a um, batendo 
sempre entre cada adição;

| Junte a manteiga amolecida, as natas, 
o sumo da laranja, bem como a raspa.

| Misture tudo bem até formar uma 
massa homogénea;

| Unte as formas individuais com 
manteiga e polvilhe com farinha e 
divida a massa pelas formas, por cima 
coloque a amêndoa triturada;

| Leve ao forno previamente aquecido a 
175º:

| Quando estiverem louros já estão 
bons;

| Pode servir com uma salada de frutas.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

| Pique a chouriça e salteie no azeite, entretanto 

pique o queijo de cabra (convém que seja curado e 

não fresco);

| Depois de salteado o chouriço devemos misturar o 

queijo e aromatizar com o poejo;

| Corte em cubos o marmelo ou a maçã, junte ao 

preparado e reserve;

| Retire todo o interior ao tomate e recheie com o 

preparado, leve ao forno e deixe gratinar;

| Sirva com pão caseiro tostado.

A ENTRADA
Tomate recheado à Serrana

A SOBREMESA
Bolinhos de laranja com amêndoa

SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO: 

|  Quinta Barranco Longo Rose

INGREDIENTES (para 4 pessoas): 

§ 4 tomates

§ 2 queijos  de cabra curados

§ 1 chouriça caseira

§ 1 ramo de poejo

§ 4 fatias de pão caseiro

§ 6 dl de azeite  

§ 1 maçã ou marmelo

SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO: 

|  Vinho Tinto de Lagos ou Similar

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO:

| A chouriça no Talho Jorge;

| O queijo curado no Ponto de 

Venda de Queijos e de Enchidos;

| O poejo, o marmelo ou as maçãs 

e os tomates nas Bancas de 

Frutas e Legumes do Mercado 

Municipal;

| O pão caseiro na Padaria do 

Mercado ou no Ponto de Venda 

de Pão;

| O azeite na Loja “Made In Loco”

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 45 minutos]

| Corte o galo em pedaços e tempere com alguma 

antecedência com o vinho tinto, os alhos 

esmagados, a cebola em meias luas, o louro, o 

cravinho e a malagueta;

| Num tacho de barro coloque o azeite, o 

toucinho aos cubos e adicione o galo temperado 

com todos os temperos;

| Deixe cozinhar durante algum tempo e, no meio 

da cozedura, acrescente as batatas em rodelas;

| Retifique os temperos e acrescente o pimentão-

doce;

| Quando estiver confecionado aromatize com a 

salsa picada; 

| No momento de servir coloque no fundo do 

prato as fatias de pão caseiro e por cima as 

batatas, o molho e o galo.

SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO: 

|  Vinho Tinto Fuseta

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 1 galo caseiro

§ 2,5 Kg. de batatas 

§ 250 gr de toucinho

§ 3 colheres de sopa de azeite

§ 3 cabeças de alhos

§ 0,25 gr de cebolas

§ 5 cravinhos

§ 3 folhas de louro

§ 4 tomates

§ Pimentão-doce q.b

§ > 1 dl de vinho tinto

§ > Salsa q.b

§ > Pão caseiro q.b

O PRATO PRINCIPAL
Galo à moda serrana

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO:

| O galo caseiro e o toucinho no 
Talho Jorge;

| As batatas, os alhos, as cebolas, 
o louro, os tomates e a salsa 
nas Bancas de Frutas e 
Legumes do Mercado 
Municipal;

| O pão caseiro na Padaria do 
Mercado ou no Ponto de Venda 
de Pão;

| O azeite na Loja “Made In 
Loco”.
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A Entrada: Tomate recheado à 

Serrana

O Prato Principal: Galo à moda 

Serrana

Sobremesa: Bolinhos de laranja 

com amêndoa

Ciclo Sabores 2015
18 abril

Em abril, até o Popeye 

vai ao Mercado!

As propostas dos alunos dos 

cursos de Cozinha da Escola 

Secundária José Belchior Viegas

PRODUTO DO MÊS
Os espinafres 

O espinafre é um legume constituído na maioria por água, contando com 91,8% 

por 100 g. É um hortícola que ficou principalmente conhecido pelo seu teor de 

Ferro (2,4 g por 100g), tendo um valor nutricional rico ainda devido ao seu teor 

de Potássio (471 mg por 100 g); Cálcio (104 mg por 100 g); Magnésio (54 mg por 

100 g); Fósforo (45 mg por 100g).

Os espinafres podem ser consumidos ao natural, 
apresentando um sabor ligeiramente doce e refrescante ou confecionado, tendo 
um sabor mais ácido. Este alimento é normalmente utilizado em saladas, sopas e 
servido como acompanhamento.

O consumo de espinafres pode ajudar pessoas com anemia, cancro, fadiga ou 
esgotamento mental.

Os espinafres compram-se praticamente durante todo o ano, sejam frescos ou 
congelados.

No ato de compra dos espinafres, devem escolher-se os espinafres de cor verde, 
talos finos e folhas tenras. Devem-se evitar as folhas amareladas ou murchas.

Os espinafres devem ser bem lavados, passando várias vezes por água antes de 
cozinhar.

Elaborada pela Dietista Adriana Santos

Membro Efectivo da Ordem dos Nutricionistas n.º 1457D

.Esta modalidade de formação quer seja um CEF (Curso de educação e formação de 

jovens) ou um Curso Profissional de Cozinha, permite aos alunos, além de obterem o 

9º ano ou 12º ano, uma carteira profissional de Cozinheiro. 

Os nossos alunos têm a possibilidade de participar em enúmeros eventos, desde 

almoços temáticos, intercâmbio com outros países onde vão 

dar a conhecer a nossa gastronomia, em

concursos de gastronomia, show cooking

e interacção com outras turmas 

do ensino regular.

Estes jovens têm tido um desempenho 

excelente e boas colocações no mercado 

do trabalho. 

Estes resultados são frutos de todo o 

esforço e dedicação da comunidade 

escolar, dos professores, dos 

conselhos de turma bem como 

dos Chefes de Cozinha um 

trabalho conjunto que visa 

promover o sucesso dos alunos

Chef Ricardo Bernardo 

Chef André Pereira Rodrigues 
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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) 
Tiragem 200 exemplares / Distribuição gratuita
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