
PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Adicione a cebola picada em “mirepoix”, a folha de louro e 
deixe alourar;

| Acrescente o alho francês (apenas a parte branca) e 
posteriormente a batata e a cenoura picadas em pedaços 
irregulares;

| Cubra com água e deixe cozinhar tapado; 

| Depois de cozido retire do lume e triture com a ajuda da 
varinha mágica;

| Passe pelo coador “chinês” e leve novamente ao lume;

| Adicione o sumo da laranja e tempere a gosto;

| Corte o pão de forma com a ajuda de uma forma corta 
massas;

| Regue com azeite, polvilhe com orégãos e leve à salamandra 
para torrar; 

| Corte o queijo fresco também com o mesmo formato e 
disponha sobre o pão já torrado;

| Regue com um fio de mel de rosmaninho;

| Coloque a sopa no prato e guarneça com o pão torrado e o 
queijo fresco;

| Decore a gosto.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas): 

§ 500 gr de cenoura

§ 100 gr de cebola

§ 80 gr de alho francês

§ 150 gr de batata

§ 1 laranja do Algarve 

§ 1 dl de Azeite Extra Virgem

§ 2 fatias de pão de forma

§ 1 folha de louro

§ Sal, orégãos e mel de rosmaninho 
q.b.

Creme de cenoura aromatizado com laranja, queijo fresco com 
mel de rosmaninho e aro de pão

Ravioli de salmão fumado e laranja, espargos do mar e ovas de salmão Atum Albacora, espuma de batata, legumes da horta e 
marmelada de citrinos

SOPA: ”A menina dos olhos bonitos” ENTRADA: “Do mar ao pomar”  PRATO PRINCIPAL: “Do farol … se avista a mulher do leme” 

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 400 gr de  salmão fumado

§ 2 laranjas do Algarve 

§ 150 gr de pepino doce

§ 100 gr de espargos verdes

§ 50 gr de salicórnia ou espargos 
do mar 

§ 1 maçã verde

§ 100 gr de ovas de salmão

§ 200 gr pera abacate

§ 10 gr de rebentos de rúcula

§ 1 dl de azeite de sésamo

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 25 minutos]

| Coloque num aro redondo uma fatia de salmão 
fumado;

| Corte o pepino doce em “brunesa” e adicione sobre o 
salmão fumado;

| Cubra novamente com salmão e adicione a laranja 
cortada em pequenos gomos;

| Termine com o salmão e reserve;

| Em água a ferver, “brinja” (consiste em ferver os 
legumes em água e sal por um curto período de tempo, 
arrefecendo-os de imediato em água fria) os espargos e 
a salicórnia (planta que substitui o sal) que deve ser 
demolhada anteriormente;

| Corte os espargos em rodelas e tempere com um pouco 
de azeite de sésamo;

| Com a pera abacate faça um puré;

| Emprate, colocando o ravioli de salmão no centro do 
prato e guarneça com os espargos, a salicórnia e a maçã 
verde em juliana; 

| Decore com as ovas de salmão, os rebentos de rúcula e 
o puré de abacate.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 35 minutos]

| Limpe e corte o atum em doses;

| Tempere com flor de sal, pimenta branca e 
mergulhe em azeite abundante;

| Deixe confitar a 70º por cerca de 10 minutos;

| Descasque as batatas e coza em água temperada 
com sal; 

| Triture e adicione as natas; 

| Tempere com pimenta branca, sal e noz-
moscada;

| Passe pelo chinês de rede fina e coloque no sifão;

| Deixe o sifão em banho-maria até ao momento 
da sua utilização;

| Branqueie os legumes em água a ferver;

| No momento de servir, saltear em manteiga e 
temperar com sal e pimenta;

| Para a marmelada de citrinos, descasque a 
laranja e retire os gomos;

| Coloque num tacho, juntamente com o açúcar, o 
pau de canela e a estrela de anis e deixe reduzir 
até começar a caramelizar;

| Emprate, colocando a espuma de batata no 
centro do prato, sobreponha o atum confitado e 
guarneça com os legumes salteados e a 
marmelada de citrinos;

| Decore a gosto.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As cenouras, as cebolas, o 
alho francês, as batatas, a 
laranja, o louro, os orégãos e 
o mel nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| O pão na Padaria do 
Mercado;

| O azeite e mel na Loja “Made 
In Loco”;

| Queijo fresco na no ponto de 
venda de queijos e enchidos.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| As laranjas, os espargos verdes, 
a maçã verde e a pera abacate 
nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| Ovas de salmão nas Bancas de 
Peixe;

| Salicórnia nas Bancas do 
Mercadinho dos Produtores. 

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 600 gr de tarantelo de 
atum

§ 400 gr de batata

§ 200 ml de natas

§ Flor de sal q.b.

§ Pimenta branca q.b.

§ Noz moscada q.b.

§ 3 dl de Azeite Extra Virgem

§ 200 gr de cenoura

§ 100 gr de curgete

§ 100 gr de couve-flor

§ 600 gr de laranja

§ 100 gr de açúcar

§ 1 estrela de anis

§ 1 pau de canela

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As natas no Talho Jorge;

| As batatas, as cenouras, a 
curgete, a couve-flor e as 
laranjas nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

| O azeite e a flor de sal na 
Loja “Made in Loco”;

| Atum nas Bancas de Peixe.
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Milene Nobre

Formada em Cozinha, Pastelaria e Gestão Hoteleira Milene já venceu diversos concursos de 
gastronomia dando provas do seu talento. ”El Bulli”, “Martin Berasategui” e “Vila Joya” são alguns dos 
melhores restaurantes do mundo onde já trabalhou sem contar com as inúmeras viagens pelo mundo 
para alargar horizontes culturais e gastronómicos que tornam o seu toque 

Biografia das Formandas do Curso de Cozinha e Pastelaria

Natural de Monte Gordo Cláudia Rosa despertou para arte da cozinha há 3 anos atrás e é nesta área 
que procura realização profissional.
A tavirense Alexandra Agostinho tem como paixão o doce sonho de ser pasteleira profissional, e está 
neste momento a dar mais um passo nesse sentido.
Proveniente da Luz de Tavira, Marta Viegas espera vir a trabalhar em cozinha num futuro próximo e 
aprofundar todos os dias os seus conhecimentos.
Fátima Matias é natural de Lisboa e descobriu neste curso um novo objetivo de vida: abrir uma 
pastelaria tradicional.

DICAS GASTRONÓMICAS: OS ESPARGOS

De nome científico Asparagus Officinalis, existem 3 variedades em função da cor: verdes, brancos e 
violeta. Do ponto de vista nutricional, os espargos são um alimento a introduzir na nossa dieta 
alimentar, uma vez que são pouco calóricos e muito nutritivos.
Os espargos podem ser consumidos em chá, preparando 50g para 1 litro de água e deixando-os 15 
minutos em infusão. Ou como alimento, cozinhados de preferência frescos, em água ou ao vapor.

Sabia que…
Basta consumir cerca de 120 g de espargos para atingir a dose diária 
recomendada de ácido fólico para um adulto?

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!

Bolo de chocolate negro com mousse de laranja e favo de mel

SOBREMESA: “O chocolate e o néctar das flores de laranjeira” 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 35 minutos]

Bolo de chocolate:

| Leve ao lume o chocolate com a manteiga e a 
vagem de baunilha a derreter;

| Numa cuba misture as gemas com o açúcar e mexa 
até esbranquiçar;

| Misture a farinha com o fermento e junte ao 
preparado das gemas; 

| Adicione o chocolate; 

| Bata as claras em castelo e envolva lentamente no 
aparelho anterior;

| Leve ao forno a 180 ºC até estar cozido.

Mousse de laranja:

| Numa cuba junte o açúcar com a maisena e 
misture;

| Adicione as gemas e o sumo de laranja e mexa 
bem;

| Leve ao lume brando para engrossar; 

| Deixe arrefecer;

| Bata as natas e envolva cuidadosamente ao 
preparado já frio;

| Reserve no frigorífico.

Empratamento:

| Coloque no prato o bolo e guarneça com a mousse 
de laranja;

| Acrescente pequenos pedaços de favo de mel e 
decore a gosto.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

Para o bolo de chocolate

§ 200 gr de chocolate 70%

§ 250 gr de açúcar

§ 6 ovos

§ 100 gr de farinha 

§ 125 gr de manteiga

§ 10 gr de fermento

§ 1 vagem de baunilha
§

Para a mousse de laranja

§ 200 ml de creme vegetal

§ 3 ovos

§ 125 gr de açúcar

§ 2 laranjas 

§ 10 gr de maizena

Para a decoração

§ Favo de mel q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As laranjas nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

| Os ovos e a manteiga no 
“Talho Jorge”.
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Ciclo Sabores 2016
26 de Março

As propostas das alunas do curso de cozinha e pastelaria sob a 

orientação da chef Milene Nobre

Março, Marçagão, Traz ao Mercado o Espargo São! 

INFORMAÇÃO BIOGRÁFICA


