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Sabores do Oriente numa apresentação de Cozinha Chinesa, 

Com a participação do Chef Yang You Hao

Restaurante Jin Yan

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

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

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!

O pessegueiro é uma árvore de fruto de folha caduca, originária da China e sul da Ásia, cultivada nessa 
região e no Médio Oriente desde há mais de 2000 anos. A introdução do pêssego na Europa é atribuída ao 
imperador grego Alexandre, o Grande, após conquistar os persas. 

Atualmente é uma das frutas mais difundidas pelo mundo, sendo a China o principal produtor, com cerca 
de 40% da produção mundial. Em Portugal as principais regiões produtoras são o Ribatejo e Oeste, 
Palmela, Algarve e Cova da Beira, sendo esta a única que possui a designação IGP – Indicação Geográfica 
Protegida.

O pêssego é um fruto que quando maduro é sensível ao toque e liberta uma agradável fragrância. A sua 
polpa é macia, suculenta e de fácil digestão. As diversas variedades produzidas em Portugal podem ser 
agrupadas em quatro tipos diferentes: pêssegos de polpa amarela, que são os mais comuns; pêssegos de 
polpa branca; nectarinas ou "pêssegos carecas"; e pavias, uma variedade mais tardia cultivada na região 
do Douro, de polpa mais dura e agarrada ao caroço. 

O verão é a melhor altura para encontrar no mercado pêssegos de produção local e nacional, uma vez que 
a colheita deste fruto no nosso país tem início em maio no sotavento algarvio e termina em outubro, na 
Cova da Beira.

O consumo do pêssego é indicado para todo o tipo de pessoas pois este fruto contém uma dose moderada 
de nutrientes. Embora seja doce, o pêssego não é uma fruta de elevado valor energético, possuindo cerca 
de 85% de água. É rico em vitamina A e C e em sais minerais como ferro, potássio, sódio, fósforo, iodo, 
cobre, magnésio, fibras e cálcio. 

À semelhança de outros frutos de coloração amarela ou alaranjada, o pêssego contém betacaroteno, que 
lhe confere uma ação antioxidante, contribuindo para a diminuição do risco de doenças cardiovasculares, 
degenerativas e do foro oncológico.

Nutritivo e versátil, aconselha-se o consumo do pêssego fresco, 
sozinho ou em saladas de frutas ou com outros ingredientes. Pode 
também ser escaldado para fazer bolos, tortas e outras sobremesas 
ou ainda ser encontrado em conserva, chamado pêssego em calda.

Texto elaborado pela Dietista Adriana Santos do Serviço de 
Nutrição da Clínica SIIPEMOR
Membro da Ordem do Nutricionistas n.º 1457D

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR

DICAS GASTRONÓMICAS: PÊSSEGO

Solicite-nos mais informações e 

deixe-nos as suas sugestões!  

Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt 

Plano Municipal para a 
Integração de Imigrantes



INFORMAÇÃO 

Restaurante Jin Yuan

Em São Brás de Alportel o 
Restaurante Jin Yuan, aberto há 
cerca de 7 anos na Rua Dr. José 
Dias Sancho, n.º 128, convida a 
verdadeiros encontros com a 
cultura gastronómica da China, 
apresentando uma grande 
diversidade de pratos de carne, 
peixe, vegetais, bem como bebidas 
e sobremesas típicas do oriente.

Solicite-nos mais informações e deixe-nos as suas sugestões!  

Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt 

A China possui uma das cozinhas mais exóticas e conhecidas do mundo. A 
principal característica da culinária chinesa é o contraste das cores, aromas e 
sabores de cada prato, uma tradição baseada no yin e yan: pólos opostos que 
se complementam. É comum haver a mistura de pratos doces e salgados, 
picantes e agridoces, quentes e frios, entre outros contrastes.
A Culinária Chinesa procura ainda um equilíbrio entre a cor, o aroma e o sabor 
dos alimentos, utilizando para tal ingredientes específicos, como o alho 
francês, o gengibre e a pimenta, que conferem um aroma e uma diversidade 
de cor bastante agradáveis aos pratos.

Frango Konbao Crepe Chinês


