
PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

|  Descasque as cebolas e corte-as em tiras finas;

|  Pique os alhos e o gengibre numa picadora, até 

obter uma pasta;  

|  Junte à cebola a farinha de grão, a pasta, os 

coentros em grão, a pimenta vermelha, o sal e 

envolva até formar uma pasta homogénea; 

|  Se verificar que o preparado está muito espesso, 

adicione um pouco de água;

|  Leve ao lume o óleo numa frigideira e, com a 

ajuda de uma colher de sopa, coloque pequenas 

porções do preparado e frite;

| Escorra em papel absorvente e sirva de imediato.

§ INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

 

§  4 cebolas médias

§  400 gr farinha de grão

§  25 gr de gengibre 

§  25 gr de alhos

§  sal q.b. 

§  pimenta vermelha q.b. 

§  ½ colher de chá de centros em 
grão 

§  óleo q.b.

Onion Bhaji – Cebola Bhaji Chicken Korma e Pilau Rice – Frango com molho de coco e natas 
acompanhado com arroz pilau   

Arroz Doce - Rice Pudding

ENTRADA PRATO PRINCIPAL SOBREMESA 

INGREDIENTES (para 4 pessoas)

§  4 peitos de frango

§  1 cebola grande 

§  25 gr gengibre

§ 25 gr alho

§ 1 colher de café de garam 
masala

§ 25 gr de manteiga

§ 50 gr coco ralado

§  sal q.b

§ 400 ml de natas

§ água q.b.

Ingredientes para o arroz (para 
4 pessoas): 

§ 1 kg arroz basmati

§ 1,5 L água

§ óleo q.b.

§ cardadomo q.b.

§ canela em pau q.b.

§ cravinho q.b.

§ açafrão q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 25  minutos]

|  Corte o peito de frango em pequenos pedaços; 

| Pique os alhos e o gengibre numa picadora, até obter 
uma pasta, junte ao frango e tempere com sal;

| Leve o frango ao lume, num tacho com um pouco de 
água e deixe cozer até ficar macio;

| Pique a cebola e leve ao lume com a manteiga até 
alourar. Junte o frango e deixe apurar;

| Adicione as natas, o garam masala e o coco ralado;

| Retifique o tempero e deixe cozinhar.

| Coloque a água ao lume e, quando esta estiver a 
ferver, junte o arroz e o óleo;

| Adicione as especiarias e deixe cozer em lume 
brando;

| Numa taça misture o açafrão com água. Quando o 
arroz estiver cozido adicione a mistura e deixe 
repousar durante 5 min;

|  Por fim envolva o arroz e sirva com o frango Korma.

Sugestão de acompanhamento: Cerveja Cobra (Cerveja 
Indiana) 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 15  minutos]

| Coza o arroz no leite em lume brando e mexa até 
o arroz ficar cozido;

| Adicione o açúcar e o coco ralado e deixe apurar;

| Disponha o arroz doce em taças e decore com 
pistacho; 

| Deixe arrefecer e leve ao frio.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| A cebola, o gengibre e os alhos nas Bancas de 
Frutas e Legumes do Mercado Municipal;

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A cebola, o gengibre e os alhos 
nas Bancas de Frutas e 
Legumes do Mercado 
Municipal;

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 200 gr arroz basmati

§ 1 l de leite

§  4 colheres de chá de açúcar

§  coco ralado q.b. 

§  pistacho q.b.



Dicas Gastronómicas
O Melão

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

O melão é uma fruta originária de planta 
rasteira, da família das Curcubitáceas.

Caraterizado pelo formato oval ou redondo e 
pela casca verde, branca ou amarela, nunca 
se chegou a uma conclusão de onde é 
originário ou onde foi plantado pela primeira 
vez. 

São muitos os tipos de melão existentes, 
sendo dos mais conhecidos o “pele de sapo”, 
de formato alongado com casca verde com desenhos às riscas e de polpa amarelada 
e doce, bem como o "melão branco", de casca lisa, branca ou amarelada e polpa da 
mesma tonalidade, também doce. 

Normalmente chamada de meloa, a variedade de melão “Galia” é mais pequeno e 
redondo, com casca esverdeada e rugosa, que com o amadurecimento se torna 
amarela, e polpa verde, sendo dos melões mais produzidos e consumidos no 
Algarve. Também de formato redondo e mais pequeno, por isso igualmente 
conhecido como meloa, a variedade “Cantalupo” tem a pele amarela fina, com 
riscas e polpa cor-de-laranja, mais doce e saborosa, sendo no entanto dos melões 
menos plantados na nossa região.

A polpa do melão é carnosa e suculenta, contendo grandes quantidades de água 
(cerca de 90%) bem como de cálcio, fósforo, ferro, vitaminas A, B, C e E. O melão 
não é uma fruta calórica, pois em 100 gramas de melão apenas 30 são calorias. 
Embora seja uma fruta normalmente muito doce, o melão tem na sua composição 
apenas 6,5 % de açúcar, o que, por exemplo, é apenas cerca de metade do açúcar 
presente na maçã (12%).

Os nutrientes presentes no melão são importantes para a nossa saúde e para o seu 
bom funcionamento. Atuando como laxante e diurético, é fundamental para 
eliminar toxinas e aconselhado em dietas de emagrecimento. Devido à abundância 
de água na sua composição é indicado para a insuficiência renal, infeções urinárias, 
pedras nos rins, gota e todos os problemas que envolvam a falta de hidratação.

O melão é assim uma fruta que pode e deve incluir na sua alimentação, seja no 
pequeno-almoço com a ingestão de uma a duas fatias, ao almoço a acompanhar 
uma salada ou como sobremesa, ou mesmo como lanche, num batido.

Ao escolher um melão, prefira os de casca firme e coloração forte, com aroma 
agradável e que com um peso considerável em relação ao tamanho. Evite os melões 
que apresentarem rachaduras, perfurações ou casca mole.

Dietista Adriana Santos

Membro Efetivo na Ordem dos Nutricionistas nº1457D
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Biografia do Kamran Aziz

 Kamran Aziz nasceu no Paquistão, a 15 de dezembro de 1977, em Jhelum. 

Aos 19 anos foi para França ter com a família, que se dedicava à restauração, foi 

aí que surgiu o gosto pela cozinha e pelos aromas do oriente.

Em 2001 mudou-se para Portugal, onde trabalhou durante 4 anos no restaurante 

Kohi  Moor. No ano 2007 abriu o seu primeiro restaurante em Monte Gordo onde 

muitos dos seus clientes pertenciam à comunidade estrangeira e alguns residiam 

em São Brás de Alportel. Os seus pratos começaram a ter muito êxito e pediram-

lhe para abrir um restaurante em São Brás de Alportel e assim trouxe os sabores 

do oriente para este concelho, em 2007.

Neste momento é chef do 

restaurante Taste of Punjab. 

Este ano o restaurante foi 

distinguindo pelo 

Tripadvisor, como sendo o 

segundo melhor 

restaurante em São Brás de 

Alportel.

Ciclo Sabores 2015
26 setembro
Uma viagem aos sabores do Oriente!

Aceite o desafio para um 

fim-de-semana bem passado!

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

As propostas do Chef Kamran Aziz

Restaurante Indiano “Taste of Punjab” 

(São Brás de Alportel)

Todos os meses, na manhã do 

último sábado do mês, assista ao vivo à demonstração gastronómica e leve para casa as sugestões do chef: 


