
PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 45 minutos]

| Prepare e lave o polvo;

| Coloque-o numa panela de pressão com 1 copo de água e 1 
cebola sem ser descascada;

| Leve a panela a lume forte e quando levantar pressão, 
reduza o lume para o mínimo;

| Deixe cozer durante 20 minutos; 

| Quando a pressão tiver evaporado, escorra o polvo e corte-o 
em bocadinhos;

| Coloque-o numa saladeira; 

| Pique os pickles, o tomate, os pimentos, a cebola, a salsa e 
envolva com polvo;

| Regue a salada com o azeite e o vinagre;

| Tempere com sal e pimenta

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas): 

§ 1 Kg de polvo

§ 2 cebola 

§ 250 gr. de tomate cherry

§ 50 gr. de salsa 

§ 1 pimento vermelho 

§ 1 pimento amarelo 

§ 1 pimento verde

§ Pickles q.b.

§ Azeite q.b.

§ Vinagre q.b.

§ Pimenta q.b.

§ Sal q.b.

Salada de polvo Risoto de Pato Panacota 

ENTRADA: PRATO PRINCIPAL SOBREMESA  

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 350 gr. de risoto

§ 1,5 l de caldo do pato

§  500 gr. de pato desfiado

§ 40 gr. de bacon

§ 60 gr. de chouriço tradicional

§ 100 gr. de queijo parmesão

§ 100 ml de natas 

§ 50 gr. de cebola picada

§ 50 gr. de manteiga

§ Azeite q.b.

§ Sal e pimenta q.b.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 60 minutos]

| Numa panela coza o pato com água e sal;

| Quando estiver cozido reserve a água e desfie o pato;

| Coloque num tacho a refogar a cebola, o chouriço e o 
bacon tudo picado com o azeite;

|  Adicione o risoto e deixe fritar um pouco mexendo 
sempre;

|  Junte aos poucos o caldo do pato e mexa sempre até o 
risoto estar quase cozido;

|  Quando estiver quase cozido coloque o pato e 1 fio de 
natas;

|  Retifique os temperos e deixe acabar de cozinhar;

|  Para terminar adiciona-se um pouco de manteiga e 
parmesão. (Tempo de cozedura do risoto 18min) 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 25minutos]

| Demolhe a gelatina em água fria durante 10 
minutos;

| Coloque num tacho as natas, o leite, o chocolate e 
o açúcar a aquecer;

| Abra a vagem de baunilha no sentido do 
comprimento e raspe o interior da vagem para a 
mistura de natas, deixe ferver e retire do lume;

| Escorra a gelatina e junte ao preparado, misture 
bem, e deixe repousar durante 2 minutos;

| Passe a panacota por um passador em rede;

| Leve ao frio até solidificar;

| Sirva com frutos vermelhos, ou outra fruta a 
escolha.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O Polvo nas Bancas de Peixe;

| A cebola, o tomate cherry, a 
salsa, o pimento verde, o 
pimento vermelho e o 
pimento amarelo nas Bancas 
de Frutas e Legumes;

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

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O pato, o bacon o chouriço, as 
natas e a manteiga no Talho 
Jorge;

| A cebola nas Bancas de Frutas 
e Legumes;

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

Sugestão de Acompanhamento: 

| Vinho Tinto Syrah - Mono Casta

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 500 ml de natas

§ 150 ml de leite

§ 100 gr de chocolate branco

§ 1 vagem de baunilha 

§ 25 gr. de açúcar

§ 4 folhas de gelatina

§ 100 gr. de framboesas

§ 100 gr. de mirtilos

§ 100 gr. de amoras 

Sugestão de acompanhamento: 

| Vinho Verde

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As framboesas, os mirtilos 
e as amoras nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

| As natas no “Talho Jorge”.
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BIOGRAFIA DE MIGUEL LOURENÇO

Miguel Lourenço nasceu em Beja a 26 de Julho de 1985, e formou-se em Cozinha e 
Pastelaria na Escola Profissional de Odemira no ano 2004.

Depois de estágios profissionais na Vila Gale Marina e no Silver Springs Moran Hotel, na 
Irlanda, regressou a Portugal com um convite para o Vila Joya, em Albufeira.

Passou por várias unidades, de entre os quais, a Vila Domilu, até aceitar o convite para 
chefiar o “The Olive Tree”, no Vale d'Oliveiras Quinta Resort & Spa em 2011.

Apaixonado pela arte culinária, e sempre tentando expandir horizontes, rumou em 2014 
à Escócia, para colaborar com o Chef 
Kenny McMillan, Chef Exec. da 
Macdonald Resorts, experiência esta que 
lhe permitiu ter outras noções de 
métodos de trabalho e novas 
tendências. Desde 2014 que participa no 
evento “Algarve Chef's Week”, um 
evento com cariz solidário que junta 
conceituados chef's de hotéis de 5 
estrelas.

Em 2015, participou também na 
primeira edição do “Algarve Chef's Week 
– Natal Solidário”, uma noite que 
reverteu a 100% para instituições 
particulares de solidariedade social.

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!

RABANETE

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

O Rabanete, denominado 
cientificamente como Raphanus 
Sativus, é uma hortaliça anual de raiz 
tuberosa, pertencente à família 
Brassicaceae.

O continente asiático é o principal 
apreciador e consumidor do rabanete, estando por isso, muitas vezes 
associado à sua origem. No entanto, as primeiras plantações desta hortaliça 
surgiram no oeste da Ásia e no sul da Europa, no ano 4.000 a.C., sendo os 
Romanos os principais responsáveis pela expansão do seu consumo. 

Esta hortaliça pode atingir os 20 cm de altura e pesar entre 50 gramas e um 
quilo. 

Embora esteja disponível em todas as estações do ano, a temporada do 
Rabanete é nos meses de maio, junho e julho, sendo que no resto do ano é 
plantado é recolhido em estufas.

O Rabanete é composto por cerca de 95% de água, distinguindo-se pelo seu 
baixo teor de hidratos de carbono (apenas 2%). É rico em magnésio, fósforo, 
ferro, potássio e cálcio, vitamina C, vitamina B2 e B6. 

Devido à sua composição nutricional, o rabanete é um vegetal fundamental 
na nossa alimentação, contendo minerais e vitaminas fundamentais para o 
bom funcionamento do nosso organismo, auxilia no combate a diversas 
doenças, como a obesidade. Ao possuir propriedades diuréticas, ajuda o 
organismo na produção de urina e elimina a gordura animal e vegetal do 
nosso corpo. Também é indicado para quem sofre de problemas de fígado 
ou transtornos digestivos, pois a sua composição colerética promove a 
produção da bílis e facilita a digestão. 

O rabanete pode ser consumido cru, em saladas ou polvilhando vegetais, ou 
cozido, em sopas ou como acompanhamento de pratos mais gordurosos. As 
folhas do rabanete podem ser utilizadas para fazer sopas, refogados ou 
recheios de tartes.

Dietista Adriana Santos

Membro Efetivo na Ordem dos Nutricionistas 
nº1457D
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Ciclo Sabores 2016
30 janeiro

As propostas do Chef

 Miguel Lourenço

Em janeiro, os rabanetes vão à mesa do Mercado!


