
PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 40 minutos]

| Pique o alho, a cebola, o alho francês e a erva 

príncipe para um tacho, junte um fio de azeite e 

aloure os ingredientes;

| Adicione as batatas cortadas aos cubos, a cenoura 

e a água;

| Deixe cozer cerca de 30 minutos, quando 

estiverem cozidos, triture com a varinha até obter 

um creme;

| Passe por um passador de rede e sirva com um fio 

de natas.

§ INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

 

§ 1,5 kg de batatas

§ 200 gr batata doce

§ 1 cenoura pequena

§ 1 cebola média

§ 100 gr de alho francês

§ 2 dentes de alho 

§ 2,5 l água

§ 50 gr de erva limão (erva 
príncipe) 

§ Azeite q.b.

§ Sal q.b.

Sopa de Erva Limão (Erva Príncipe) Moqueca de Peixe Pavé de Ananás e Coco 

ENTRADA PRATO PRINCIPAL SOBREMESA 

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 1.200 gr de peixe (corvina, 
pescada ou peixe a gosto)

§ 2 limões (sumo)

§ Camarão q.b.

§ 4 pés de coentros

§ 2 dentes de alho picado

§ 160 gr de cebola picada

§ 160 gr de tomate aos cubos

§ 120 ml de leite de coco

§ 120 ml de óleo de palma

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 40  minutos]

| Regue as postas do peixe e os camarões 
descascados, com o sumo do limão e tempere-os 
com sal, coentros picados e o alho;

| Pique as cebolas e o tomate e envolva no peixe;

| Disponha tudo num recipiente e adicione-lhes o leite 
de coco e o óleo de palma;

| Deixe marinar por alguns minutos e leve tudo ao 
lume, entre 15 a 20 minutos;

| Sirva a moqueca com arroz branco.

Sugestão de acompanhamento: Vinho Branco, 
Alentejano – Defesa 2013, Herdade do Esporão 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 40  minutos]

| Coloque numa panela o leite com o leite de coco, 
o açúcar, as gemas e o amido;

| Leve ao fogo e cozinhe até engrossar; 

| Retire do fogo e junte a baunilha, deixe arrefecer 
e acrescente o ananás picado (reserve duas 
fatias);

| Numa taça prepare o pavé. No fundo coloque os 
biscoitos levemente passados na calda do 
ananás, junte o creme e uma parte do coco 
ralado;

| Cubra com a película aderente e leve ao 
frigorífico por quatro horas;

| Decore com o coco e o ananás que restaram e 
sirva de seguida.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| As batatas, a batata-doce, a cenoura, a cebola, o 
alho francês, os alhos e a erva príncipe nas Bancas 
de Frutas e Legumes;

| O azeite na Loja “Made In Loco”;

| As natas no Talho Jorge.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| O peixe e os camarões nas Bancas de Peixe;

| O limão, os coentros, os alhos, a cebola, e o tomate 
nas Bancas de Frutas e Legumes;

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 400 ml de leite

§ 200 ml de leite de coco 

§ 250 gr de açúcar

§ 3 gemas

§ 100 gr de amido de milho 
(Farinha Maizena)

§ 1 colher (chá) de essência 
de baunilha

§ 1 lata de ananás em calda 
escorrido (reserve a calda)

§ 1 pacote de biscoitos 
(palitos la reine)

§  110 gr de coco fresco 
ralado

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| Os ovos no Talho Jorge.
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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 abóbora gila, popularmente conhecida como gila ou chila, é uma cucurbitácea 
originária da América do Sul, plantada pela primeira vez no Peru no ano 3.000 
A.C. 

Com ciclos anuais de cultivo, esta planta de porte rasteiro, pode ser plantada em 
casa. A abóbora gila tem um formato oval e alongado, com uma casca muito 
dura, de cor verde clara ou branca, com manchas verde escuras rendilhadas e 
caules longos e duros. É um fruto verrugoso e pesado, podendo atingir até 5 kg. 
A polpa da abóbora gila é branca e macia, com sementes escuras, possuindo uma 
consistência fibrosa e levemente adocicada.

É pela sua caraterística adocicada que a gila é mais conhecida no nosso país, 
sendo utilizada na doçaria tradicional e conventual, em inúmeras iguarias, como 
o doce de gila, que tem por base a polpa do fruto cozida e desfiada.

No entanto, a abóbora gila deve ser consumida de forma mais saudável, podendo 
as suas folhas e polpa ser utilizadas para criar deliciosos pratos de saladas e 
sopas. 

A nível nutricional, a gila contém altos níveis de vitamina C e betacarotenos, que 
o organismo transforma em vitamina A, atuando como bom antioxidante. 
Também é rica em fibra, água e potássio, proporcionando um efeito laxante leve.

O seu consumo enquanto abóbora é recomendado para pessoas que apresentem 
retenção de líquidos, hipertensão arterial, problemas renais ou cardiovasculares. 
Também auxilia a controlar a libertação de insulina, melhorando os níveis de 
açúcar no sangue em doentes com diabetes do tipo 2.

Dietista Adriana Santos

Membro Efetivo na Ordem dos Nutricionistas 
nº1457D
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Biografia do Jederval Santos

Chef Jederval Vieira Santos nasceu no Brasil, fez o bacharel em Teologia 

pelo Centro de Formação Teológica Batista Nacional e hoje é Pastor na 

Igreja Assembleia de Deus Missão Transcultural.

Foi cozinheiro no Hotel Adriana e Tivoli Vitoria, chef pasteleiro no Fine 

Dining in Style, em Vale do Lobo e Pizzaiolo na Pizzaria Italiana Cistus 

Tratora.

Atualmente é pasteleiro no Moura Pão.

Ciclo Sabores 2015
31 outubro

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

As propostas do Chef Jederval Santos

na Rota dos Sabores do Mundo

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 


