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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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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!

Chef Luís Gonçalves

Natural do Alentejo, Luis Gonçalves tem 49 anos e um paladar construído pela experiência e 

inúmeras viagens que lhe deram a conhecer novas fontes de inspiração. Apaixonado pela cozinha 

desde sempre, desenvolveu ao longo da sua carreira um grande sentido de criatividade e 

inovação que se revelam nas misturas de sabores.

No seu percurso profissional consta uma vasta experiência enquanto formador na área da 

cozinha e experiências em diversos restaurantes. Atualmente, é  chef e sócio-gerente do 

restaurante “4 à Mesa” em São Brás de Alportel. 

Restaurante “4 à Mesa”

O restaurante 4 à Mesa tem uma ementa criativa e variada, combinando o saber da boa cozinha 

portuguesa com a inspiração mediterrânica de uma infinidade de temperos e saberes, que 

ampliam todo um mundo de sabores e nos levam a uma viagem gastronómica.

O espaço, o armazém de uma antiga fábrica de cortiça, foi recuperado e adaptado a esta nova 

funcionalidade mantendo uma alusão à sua história.

O nome do restaurante foi escolhido porque ali se sentavam quatro homens na mesa de quadrar 

a talhar a cortiça em cubos para fazer rolhas. A mesa de quadrar faz agora parte da decoração. No 

presente, o que se pretende é reunir as pessoas à mesa degustando um bom petisco 

acompanhado de bom vinho, sem pressa, saboreando a comida e a conversa na boa tradição 

mediterrânica. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

PRODUTO DO MÊS: Vinho

Regularidade e moderação ditam benefícios associados ao consumo de 
vinho!

Estudos desenvolvidos em diversos países do mundo apontam que o vinho, 
quando consumido com moderação, é aliado de uma dieta saudável e traz 
muitos benefícios à saúde.

Devido ao seu teor de compostos naturais de plantas, chamados 
fitoquímicos alcoólicos e não alcoólicos, o vinho tem demonstrado contribuir 
para a redução do risco de problemas cardíacos, na prevenção de 
determinados tipos de tumores cancerígenos e contribui também para 
retardar a evolução de doenças neurológicas degenerativas tais como a 
doença de Alzheimer e doença de Parkinson.

O vinho tinto reduz o stress, melhora a saúde e retarda o envelhecimento 
devido às suas excelentes propriedades antioxidantes.

Em termos calóricos, tendo por base um vinho tinto seco de 
aproximadamente 13,5° de teor alcoólico, pode-se contar aproximadamente 
com 125kcal por copo, 85% das calorias do vinho vêm do álcool e 15% 
carboidratos, apesar de ser pobre em gorduras e proteínas.
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Ciclo Sabores Ciclo Sabores Ciclo Sabores 

As propostas pelo chef. Luís Gonçalves 

do Restaurante “4 à Mesa”  

No mercado em Setembro,

cada vinho conta a sua história! 

30 de Setembro30 de Setembro30 de Setembro



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 35 minutos]

| Coza durante 5 min. o peixe em água abundante;

| Retire o peixe, desfie e reserve a água;

| Pique a cebola, o alho, o pimento, os tomates e o funcho, 
leve ao lume juntamente com o azeite e deixe refugar;

| Corte as batatas em cubos e adicione a água da cozedura do 
peixe;

| Deixe cozinhar aproximadamente 20 minutos;

| Por fim triture até obter um creme;

| Sirva em taças adicionando o peixe desfiado.

Sugestão de acompanhamento: Vinho Branco, Quinta da 
Penina 

ENTRADA: Creme de Peixe PRATO PRINCIPAL: Chilli com Chocolate 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 45 minutos]

| Pique uma cebola média e dois dentes de alho, regue com 
azeite até cobrir o fundo, leve ao lume e deixe só ferver;

| Junte a carne picada ao refugado, deixe a carne lourar;

| Depois de lourar junte sal, pimenta, piri-piri, polpa de 
tomate e um pouco de vinho até cobrir a carne, deite 2 
folhas de louro (deixe cozinhar +/- 10 minutos), vá mexendo;

| Passados 10 min. junte os pimentos cortados aos 
quadradinhos, deixe ferver 10 min.;

| Passado esse tempo junte-lhe o milho, o feijão vermelho 
com a água do próprio , retifique temperos, convém sempre 
que esteja mais para o picante, um pouquinho mais de 
polpa, como para a feijoada e junte os cominhos q.b. 

| Deixe apurar e junte o chocolate;

| Acompanhe com um arroz branco ou basmati.

Sugestão de Acompanhamento: Vinho Tinto, Herdade da Tôr

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 15 minutos]

| Demolhe a gelatina em água fria;

| Leve ao lume as natas e quando levantar fervura 

adicione o leite condensado sem parar de mexer, 

durante aproximadamente 4 min;

| Por fim escorra a gelatina e adicione-a ao 

preparado, mexa até estar totalmente derretida;

| Divida o preparado por 4 taças e deixe-as repousar 

no frigorífico aproximadamente 4 horas;

| Sirva com uma cobertura a seu gosto;

SOBREMESA: Panna Cotta

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 2 Pacotes de natas 

§ 75 g de Leite condensado

§ 3 Folhas de gelatina 

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As natas no Talho Jorge.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ 350 g de Carne picada

§ 70 g de Chocolate

§ Feijão vermelho (2 latas de 800g)

§ Milho (1 lata pequena)

§ 2 Pimentos vermelhos

§ 1 Cebola

§ 2 Dentes de alho

§ Azeite

§ Vinho tinto

§ 2 folhas de louro

§ Polpa de tomate

§ Pimenta preta q. b.

§ Pimentão doce q. b.

§ Piri-piri q. b. 

§ Cominhos q. b.

§ Sal q. b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Os pimentos vermelhos, a 
cebola, os alhos nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

| A carne picada no Talho Jorge;

| A flor de sal, vinho tinto e o 
azeite na Loja “Made In Loco”.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 100 g de Maruca

§ 100 g de Corvina

§ 100 g de Robalo

§ 100 g de Cação

§ 2 Tomates médios (maduros)

§ 1 Pimento vermelho

§ 2 Cebolas médias

§ 2 Dentes de alho

§ 100 g de Funcho

§ 6-8 Batatas

§ Pimentão doce q. b.

§ Pimenta preta q. b.

§ Piri-piri 

§ Sal 

§ Aneto 

§ Coentros 

§ Azeite

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Os tomates, o pimento 
vermelho, as cebolas, os 
alhos, o funcho, as batatas, os 
coentros nas Bancas de Frutas 
e Legumes;

|  A maruca, a corvina, o robalo 
e o cação nas Bancas de Peixe


