
PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 25 minutos]

| Corte a massa em retângulos e leve ao forno (+ / - a 200 
graus) até ficar dourada;

| Deixe arrefecer, corte ao meio e coloque o queijo chèvre em 
fatias no seu interior e reserve;

| Leve as natas ao lume com o sumo de limão a noz-moscada 
e a pimenta e deixe ferver até reduzir um pouco, adicione a 
noz; 

| Coloque novamente o folhado no forno para aquecer o 
queijo;

| Sirva o folhado sobre o molho das natas e coloque o mel por 
cima do folhado.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas): 

§ 300 gr. de massa folhada

§ 300 gr. queijo chèvre 

§ 600 ml de natas

§ 1 limão

§ 80 gr. miolo de noz  

§ Mel q.b.

§ Pimenta preta q.b.

§ Noz-moscada q.b.

Folhado de Queijo Chèvre Peito de Pato com Frutos Silvestres, Batata-doce e Nozes Terrine de Chocolate e Nozes 

ENTRADA: PRATO PRINCIPAL SOBREMESA  

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 4 peitos de pato (+/- 250 gr. cada)

§ 60gr. de miolo de noz

§ 100gr. de framboesas

§ 100gr. de amoras

§ 100gr. de mirtilos

§ 4 Batatas-doces médias

§ 5 cl licor de Cassis 

§ Flor de sal q.b.

§ Canela moída q.b.

§ Azeite q.b.

§ Açúcar q.b.

§ Pimenta preta q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 25 minutos]

| Faça uns cortes na pele do peito de pato, tempere com 
flor de sal e a pimenta;

| Numa frigideira saltei as amoras, os mirtilos e as 
framboesas, junte o licor de Cassis e um pouco de 
açúcar;

| Deixe apurar e reserve;

| Descasque as batatas-doces e rale;

| Numa frigideira com azeite saltei a batata com canela e 
junte o miolo de noz;

| Coloque o peito de pato numa frigideira, sem gordura, 
inicialmente com a pele para baixo para que cozinhe na 
própria gordura;

| Coloque o preparado da batata com as nozes num 
prato, o peito do pato por cima e por fim os frutos 
silvestres.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 30minutos]

| Derreta o chocolate em banho-maria;

| Bata as gemas com duas colheres de sopa de 
açúcar até obter um creme homogéneo;

| Acrescente o cacau, o café e as natas;

| Junte as folhas de gelatina previamente derretidas 
ao chocolate, mexendo sempre para não 
solidificar e junte este ao preparado anterior;

| Adicione o miolo de noz partido grosseiramente;

| Bata as claras em castelo com o restante açúcar e 
envolva no creme;

| Verta o preparado numa forma previamente 
forrada com pelicula aderente e leve ao frigorífico 
no mínimo quatro horas.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As natas no Talho Jorge.

| O limão, as nozes e o mel nas 
Bancas de Frutas e Legumes. ONDE ADQUIRIR NO 

MERCADO: 

| O peito de pato no Talho 
Jorge;

| As nozes, as framboesas, as 
amoras, os mirtilos e as 
batatas-doces nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

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

Sugestão de Acompanhamento: 

| Vinho Algarvio da Quinta do Francês “Quinta do Francês 
Tinto” de 2013.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 300 gr. de chocolate 
amargo

§ 4 gemas

§ 2 claras

§ 5 folhas de gelatina

§ 4 colheres de sopa de 
cacau em pó 

§ 4 colheres de sopa de 
açúcar

§ 4 ml de café

§ 400 ml de natas

§ 100gr. de miolo de noz

Sugestão de acompanhamento: 

| Vinho Algarvio da Adega do Cantor “Onda Nova Verdelho” 
de 2012

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As nozes nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

| Os ovos e as natas no 
“Talho Jorge”.
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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
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BIOGRAFIA DE GILBERTO CRISTINA

O chef Gilberto é natural de Santa Bárbara de Nexe e reside em São Brás de Alportel 
desde 2002.

Frequentou o Curso de Cozinha / Pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 
entre 1994 e 1997. Trabalhou em várias unidades hoteleiras no Algarve, entre as quais o 
Tivoli Marinotel.

Atualmente é chef no Benamor Golf em Tavira.

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!

A NOZ

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

A noz é o fruto proveniente da nogueira, uma 
árvore que pode alcançar até 30 metros de 
altura, de copa arredondada, com folhas caducas, 
grandes e de cor verde opaca. A noz tem uma 
forma arredondada ou oval, com casca dura e 
rugosa de cor acastanhada, sendo o miolo a sua 
parte comestível, composto por duas valvas, com 
formas irregulares e cor branca amarelada e cobertas por uma pele fina parda. 

As primeiras plantações de nogueiras terão surgido na Ásia, região onde 
segundo a lenda, cresciam espontaneamente. A nogueira foi trazida para a 
Europa e cultivada pelos Romanos que a difundiram um pouco por todo o 
continente. Por sua vez os navegadores espanhóis levaram o fruto para o 
continente americano, proporcionando a partir de então a sua grande difusão. 
Embora o principal exportador seja a China, a noz é bastante cultivada um 
pouco por todo o sul da Europa e na orla mediterrânica.

As principais variedades de nozes comercializadas em Portugal são a Rego, 
Arco e Amigo, encontrando-se facilmente à venda no mercado durante todo o 
ano, tanto inteira como casca como apenas o miolo. 

As nozes maduras são ricas em vitaminas B2, B3, C e E, ácido fólico, cálcio e 
ferro e uma boa fonte de magnésio, potássio, selénio, zinco, fibra e proteína. O 
seu consumo é recomendado para quem quer seguir uma dieta alimentar 
vegetariana, perder peso e principalmente para todos os utentes com o 
colesterol elevado.

Apesar de serem calóricas (28 gramas de miolo equivale a 193 calorias), devido 
à sua elevada quantidade de gordura, as nozes são muito saudáveis pois a essa 
gordura é monoinsaturada o que ajuda no combate ao colesterol elevado. 

O consumo de nozes ajuda também a reduzir os níveis dos triglicéridos, 
mantendo a tensão arterial baixa, regulando os batimentos cardíacos, 
prevenindo a formação de coágulos e placas nas artérias e impedindo assim o 
risco de doenças cardiovasculares. 

Em Portugal, a noz é consumida normalmente crua, como um aperitivo, ou em 
gelados, sobremesas e bolos. No entanto, este fruto é um excelente 
ingrediente para confecionar snacks saudáveis, como saladas e batidos ou com 
iogurte, cereais, queijo fresco, flocos de aveia ou outros. 

A melhor forma de consumir as nozes é 
descascá-las e comê-las inteiras, no momento, 
pois quando moídas, perdem os seus nutrientes 
rapidamente. 

Dietista Adriana Santos 
Membro Efetivo na Ordem dos Nutricionistas nº1457D
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Ciclo Sabores 2016
27 fevereiro

As propostas do Chef

Gilberto Cristina

Em Fevereiro o Mercado Municipal sai da Casca!


