
PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Pré-aqueça o forno a 180ºC

| Corte 4 fatias de pão de alfarroba e apare, para que fique 
aproximadamente do tamanho da fatia do Queijo Chevre. 
Tempere com o azeite e o tomilho e coloque numa travessa 
para ir ao forno

| Corte 4 fatias de Queijo Chevre (ou 8 fatias, no caso do rolo 
de queijo ser pequeno, sendo 2 fatias pequenas por dose), e 
coloque sobre o pão de alfarroba

| Sobre o queijo, coloque o mel e o miolo de noz

| Leve ao forno durante cerca de 8 minutos, até estar 
gratinado à volta

| No prato elabore uma pequena salada com agrião, tomate 
cherry, cebola roxa e orégãos. Tempere com flôr de sal, azeite 
e vinagre balsâmico. Coloque a tiborna junto à salada e 
regue com mais um pouco de mel

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas): 

§ 4 rodelas de queijo Chevre

§ 4 fatias de pão de alfarroba( à 
medida do queijo)

§ 4 colheres de sopa de azeite

§ 4 colheres de sopa de mel de flor 
de laranjeira

§ tomilho seco q.b.

§ 80 gr. de miolo de nozes

§ pimenta rosa q.b.

§ 200 gr. de folhas de agrião

§ 20 tomates cherry

§ 40 gr. de cebola roxa

§ orégão q.b.

§ flor sal q.b.

ENTRADA: Queijo de Cabra Gratinado sobre Tiborna de Alfarroba PRATO PRINCIPAL: Cataplana de Peixes e Mariscos

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 1 dl de azeite

§ 320 gr de batata primor

§ 3 cebolas

§ 6 dentes de alho

§ 1 pimento verde

§ 1 pimento vermelho

§ 250 gr de tomate maduro

§ 1 folha de louro

§ vinho branco q.b.

§ 250 gr de tamboril

§ 250 gr de perca

§ 4 filetes (200gr.) de robalo  

§ 200 gr. de amêijoas

§ 4 carabineiros

§ 150 gr. de mexilhão

§ polpa de tomate q.b.

§ coentros q.b.

§ hortelã da ribeira q.b.

§ sal q.b.

§ pimenta q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 40 minutos]

| Coza as batatas com pele em água e sal. Depois de 
cozidas, retire a pele

| Corte as cebolas, os pimentos e os tomates em meias 
luas fininhas. Lamine os alhos e pique os coentros

| Com as espinhas e cabeças do robalo, faça um caldo de 
peixe

| Corte o tamboril e a perca em cubos e tempere com um 
pouco de sal, alho e coentros picados. Retire os filetes 
ao robalo e temperar do mesmo modo

| Na cataplana, coloque o azeite no fundo e disponha 
uma camada de cebola, pimentos, alhos e tomate. 
Coloque o peixe por cima e finalize com o restante 
pimento, cebola, tomate e alho

| Adicione um pouco do caldo de peixe antes preparado, 
vinho branco e um pouco de polpa de tomate. 
Disponha as batatas já cozidas à volta

| Leve a lume brando, para que vá cozinhando durante 
cerca de 20 minutos

| Quando o peixe estiver quase confecionado, abra a 
cataplana, retifique os temperos e adicione os 
carabineiros ao centro, as ameijoas e os mexilhões à 
volta, os coentros picados e  a hortelã da ribeira

Sugestão de acompanhamento: 

Vinho AL-RIA BRANCO, Casa Santos Lima, Regional do 
Algarve

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 60minutos]

 Leite-Creme

| Numa caçarola, coloque o leite com as flores de 
alfazema e leve ao lume até ferver

| Entretanto, separe as gemas das claras, pese o 
açúcar e o amido de milho e junte às gemas, 
mexendo com uma vara de arames.
(Dica: misture bem os ingredientes secos antes 
de os juntar com as gemas para que este 
preparado não ganhe grumos)

| Quando o leite ferver, baixe a intensidade do 
bico do fogão e retire as flores de alfazema

| Junte ao preparado das gemas algumas conchas 
do leite a ferver, mexendo em simultâneo e 
energicamente com a vara de arames. O objetivo 
é colocar as gemas à temperatura do leite para 
que estas não talhem

| Adicione este novo preparado ao leite que se 
encontra ao lume, mexendo sempre até começar 
a engrossar

| Retire imediatamente do lume e coloque em 
taças (para que as gemas não talhem)

| Depois de frio, coloque açúcar por cima e 
queime com o auxílio de um maçarico

Crumble de amêndoa

| Pré-aqueça o forno a 180ºC

| Forre um tabuleiro com papel vegetal

| Numa taça, pese e adicione todos os ingredientes 
secos

| Amoleça a manteiga e junte aos secos, 
amassando com as pontas dos dedos até a massa 
ficar areada

| Coloque esta “areia” no tabuleiro forrado com 
papel vegetal e leve ao forno durante cerca de 20 
minutos, mexa de vez em quando para que fique 
dourado por igualONDE ADQUIRIR NO 

MERCADO: 

| Os orégãos, a cebola roxa, os 
tomates cherry, as nozes e o 
tomilho nas Bancas de Frutas e 
Legumes

| O mel de flor de laranjeira na 
Banca de Mel

| O pão de alfarroba nas Bancas 
de Pão

| O azeite e a flor de sal na Loja 
Made In Loco

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| As batatas, as cebolas, os alhos, 
o pimento verde, o pimento 
vermelho, os tomates maduros, 
o louro, os coentros e a hortelã 
da ribeira nas Bancas de Frutas 
e Legumes

| O tamboril, a perca , o robalo, 
as amêijoas, os carabineiros e o 
mexilhão nas Bancas de Peixe

| O azeite e o sal na Loja “Made 
in Loco”

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

Para o leite creme

§ 6 gemas de ovo

§ 500 ml de leite

§ 130gr. de açúcar

§ 20 gr. de amido de milho

§ 8 flores de alfazema

§ açúcar q.b.

§ 4 framboesas

Para o crumble de amêndoa 

§ 100gr. de açúcar

§ 100gr de farinha de 
amêndoa com pele

§ 65 gr. de manteiga

§ 1 folha de papel vegetal

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Os ovos, a manteiga e o 
leite no Talho Jorge

| As framboesas nas Bancas 
de Frutas e Legumes

SOBREMESA: Leite-creme tostado aromatizado com alfazema,
crumble de amêndoa e  framboesas

Sugestão de empratamento: 

Coloque o leite-creme numa 
taça tradicional, queime com 
o maçarico, decore com o 
crumble de amêndoa e as 
framboesas
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Chef Sara Nunes

Nascida em Évora, Sara desde sempre viveu no Algarve. Primeiro em Vila Real 
de Santo António, residindo em Santa Catarina da Fonte do Bispo há apenas 2 
anos.

Anteriormente Desenhadora de Construção Civil, a cozinha e a pastelaria 
sempre foram o seu hobbie favorito.  

Frequentou o Curso de Gestão e Produção de Cozinha, na Escola de Hotelaria e 
Turismo de Vila Real de Santo António entre 2009 e 2011. Em 2010 estagiou no 
Suites Alba Resort & Spa, na Praia do Carvoeiro. Trabalhou em algumas 
unidades hoteleiras e restaurantes, sempre ao lado de Chefs bastante profissionais a quem deve tudo 
aquilo que tem aprendido e também a paixão pela arte de cozinhar. Trabalhou no Clube Praia da Oura 
em Albufeira e n'O Convento Restaurante Mediterrânico & Wine Bar em Tavira.

Atualmente e muito recentemente é Sub-chef no Hotel Rural Quinta do Marco, em Santa Catarina da 
Fonte do Bispo.

Gosta de praticar cozinha de Autor com base na Dieta Mediterrânica.

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!

DICAS GASTRONÓMICAS: AGRIÃO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

Ciclo Sabores 2016
28 de Maio

Chef Sara Nunes
Hotel Rural Quinta do Marco

Em Maio, o agrião vai ao Mercado! 

INFORMAÇÃO BIOGRÁFICA

O agrião é uma planta aquática 
pertencente à família das couves, 
brócolos e repolhos. Cultivado há 
milhares de anos, é um dos 
m a i s  a n t i g o s  v e g e t a i s 
consumido pelo homem, 
tendo os seus primeiros 
vestígios aparecido no sudeste 
da Ásia nas margens dos rios. Na 
antiguidade, o agrião foi utilizado por 
romanos, egípcios e persas com fins 
medicinais, em mezinhas tradicionais. 

Para além da produção industrial, o 
agrião nasce espontaneamente em 
zonas húmidas como fontes, margens 
dos rios e qualquer local onde exista 
água corrente. De crescimento rápido, o 
agrião é uma planta de cor verde, 
formada por folhas verdes escuras em 
formato oval elítico, podendo os seus 
caules atingir entre 5 e 10 cm.

E m  P o r t u g a l ,  s ã o  c o n h e c i d a s 
principalmente três variedades deste 
vegetal, o agrião de água, o agrião da 
horta e o mastruço, sendo esta última 
cultivada no solo e menos rica em sabor.

Considerado como um dos vegetais 
mais nutritivos, o agrião é rico em 
vitamina A, C, B2 e PP, fósforo, enxofre, 
iodo, ácido fólico e betacaroteno. É 
composto por 93% de água e tem um 
valor energético muito baixo, contendo 
apenas 0,1% de gordura, 3% de hidratos 
de carbono e 2% de proteína.  

O  a g r i ã o  p o s s u i  p r o p r i e d a d e s 
digestivas, diuréticas, desconges-
tionantes, tónicas, depurativas, anti-
inflamatórias, cicatrizantes e expeto-
rantes, entre outros benefícios que 
auxiliam o nosso organismo a combater 
diversas doenças.

Pelas suas propriedades nutricionais, 
esta planta pode ter uma ação benéfica 
ao nível dos sistemas imunitário, 
circulatório e nervoso e pode auxiliar no 
tratamento de doenças como a gota, 
reumatismo, artrite, gripe, tosse, 
bronquite, amenorreia, asma, anemia, 
falta de apetite, diabetes, dor de dentes, 
distúrbios digestivos, febre, acne, 
icterícia, tuberculose, pedras nos rins, 
inchaço das glândulas ou cistite, entre 
outras patologias.  

O agrião pode ser consumido cru, em 
saladas ou cozido, em omeletes ou 
sopas de verduras. Devido ao seu sabor 
picante, o agrião quando consumido 
cru, deve ser temperado com azeite ou 
outro condimento que permita adocicar 
o sabor.

Hotel Rural Quinta do Marco

O Hotel Rural da Quinta do Marco localiza-se na Serra Algarvia, 
com uma vista que se estende por 18 km até às águas do Oceano 
Atlântico. Os acessos são excelentes, ficando perto das praias e 
não deixando de ser um refúgio na confusão das épocas altas. 
Rodeado por terras de cultivo, os hóspedes usufruem de um 
silêncio que só a natureza pode oferecer. 

O restaurante merece uma visita só por si e conta com 40 lugares 
no interior e 30 numa esplanada que o irá proteger dos 
elementos sem sacrificar a maravilhosa vista.

Elaborado pela Dietista Adriana Santos
Membro Efetivo na Ordem dos Nutricionistas 
nº1457D


