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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

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

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!

Agora que começa o bom tempo, nada melhor 
que hidratar-se com este ligeiro e delicioso 
fruto de aspeto sedutor e um sabor 
realmente irresistível.

Originário da Europa e da mesma 
família das rosas, foi citado em 
versos do escritor Ovídio, o 
que atesta sua presença no 
cotidiano da humanidade há 
mais de 2.000 anos.

Destaca-se ainda o seu poder 
depurativo e redutor da tensão, 
para além de ajudarem a combater 
os transtornos hormonais. 
Estas são as principais vantagens nutritivas dos morangos: são tonificantes, 
diuréticos e laxantes, por isso aliviam os transtornos digestivos, como a gastrite ou 
gastroenterite; regulam as funções nervosas e endócrinas do organismo; têm 
propriedades bactericidas e desinfetantes; possuem ação anticoagulante e anti-
inflamatória; intervêm na estabilidade das células sanguíneas e na fertilidade; são 
excelentes para o reumatismo e a gota; exercem um efeito hipotensor, que ajuda a 
regular a tensão arterial; fortalecem os ossos, o cabelo e a pele; facilitam a função 
do fígado e da vesícula, o que é ideal para desintoxicar o organismo e eliminar 
gorduras e combatem as lombrigas infantis.

Então 100 g de morangos contêm: 90% de água; uma importante quantidade de 
vitaminas, nomeadamente A, C, B1, B2 e B3; Boa fonte de ácido cítrico (alcaliniza a 
urina e potencia a ação da vitamina C), ácido salicílico, ácidos málico e oxálico, 
potássio e, em menor proporção, vitamina E; minerais importantes para a saúde e 
bem-estar, como ferro, potássio, fósforo, magnésio e cálcio e grande quantidade de 
fibra, que regula o trânsito intestinal.

Estes são alguns dos cuidados que deve ter em conta antes de os consumir: podem 
provocar reações alérgicas, sob a forma de erupções, ou agravar a dermatite 
alérgica; lave-os em água corrente abundante, sem tirar o raminho verde; não os 
deixe de molho, pois perdem o sabor e ficam murchos e, o calor e a humidade são 
os seus maiores inimigos, pois são muito sensíveis; conservam-se melhor num lugar 
fresco e seco.

Biografia do Chef  Rui Correia

Com apenas 25 anos de idade, Rui Filipe Viegas Correia é chef 

e dono do Restaurante Rui's Steakhouse, em São Brás de 

Alportel.

A curiosidade pela arte da confeção gastronómica começou 

bem cedo ao ver a mãe a cozinhar. Esta paixão levou-o a 

prosseguir estudos na Escola de Hotelaria e Turismo do 

Algarve, em Faro. Seguiram-se 2 estágios curriculares em 

espaços conceituados da região, nomeadamente The Lake 

Resort, em Vilamoura, e o Tivoli Marina, em Vilamoura, onde 

ficou a trabalhar por mais 4 meses.

A vontade de aprender mais e melhor ganhou expressão no 

curso de Gestão e Produção de Cozinha, que frequentou na 

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

Em 2011 partiu à aventura até à ilha da Madeira, onde ficou a 

trabalhar durante o verão no Restaurante Gourmet Mamma 

Mia By Giovanni, integrado no Hotel CS Madeira Atlantic 

Resort & Sea Spa.

Após este contacto com o conceito de cozinha mediterrânica 

gourmet, Rui Correia regressou à Quinta do Lago, no Algarve, 

para trabalhar no Conrad Algarve até outubro de 2013.

A conquista de novas experiências prosseguiram como chefe 

de cozinha no Restaurante Casual Food Café, uma experiência 

determinante para a decisão de Rui Correia abrir o seu próprio 

restaurante em São Brás de Alportel: Rui's Steakhouse.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR

PRODUTO DO MÊS: Os morangos 
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Ciclo Sabores Ciclo Sabores Ciclo Sabores 

As propostas 
do chef Rui Correia

Informação Nutricional da Siipemor

Elaborado pela Dietista Adriana Santos

Membro Efectivo na Ordem dos 
Nutricionistas nº1457D

Em abril morangos mil…

29 de abril29 de abril29 de abril



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 25 minutos]

| Prepare os morangos:

| Junte o açúcar aos morangos;

| Deixe ferver durante 20 minutos;

| Corte um quadrado da massa filo, coloque uma rodela 
de queijo chevre, seguido da compota de morango a 
gosto e feche a massa filo;

| Leve ao forno durante 5 minutos a 180 º até tostar;

| Decore com tomilho.

ENTRADA: Cesto de massa filo, com queijo chevre e 
compota de morango e tomilho.

PRATO PRINCIPAL: Lombinho de porco trinchado, puré de batata-doce,
cama de espinafres, sobre base crocante de morango. 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 60 minutos]

Puré de batata-doce

| Asse as batatas-doces durante 40 minutos no forno 
a 150º;

| Depois de assadas, retire a pele e triture;

| Tempere com sal, pimenta e tomilho.

Lombinhos de porco

| Arranje os lombinhos de porco;

| Retire as gorduras e nervos;

| Tempere com limão, laranja, sal e pimenta;

| Salteie em azeite e de seguida coloque-os no forno 
durante 8 minutos a 180º;

| Reserve.

Crocante de morango

| Triture todos os ingredientes e leve ao forno em 
camadas muito fininhas durante cinco minutos.

Espinafres

| Salteie os espinafres em azeite e alho;

| Tempere de sal e pimenta.

Sugestão de Acompanhamento: Vinha das Lebres 
Laureano Tinto

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 20 minutos]

| Derreta o chocolate e a manteiga numa 
caçarola em “banho- maria” e à parte bata 
os ovos com açúcar;

| Junte o preparado do chocolate com os 
ovos e o açúcar, sempre o quente ao frio;

| Adicione a farinha aos poucos e envolva;

| Coloque num tabuleiro, previstamente 
untado e leve ao forno a 180º cerca de 10 
minutos.

SOBREMESA: Brownie de chocolate com gelado 
de morango.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 6 Ovos

§ 250 gr. Açúcar

§ 250 gr. Farinha sem 
fermento 

§ 200 gr. Chocolate

§ 200 gr. Manteiga 

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A manteiga e os ovos no 
Talho Jorge.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ Para o puré de batata-doce

§ 500 gr.  Batata-doce

§ Sal q.b

§ Pimenta q.b

§ Tomilho q.b.

Lombinhos de porco

§ 1kg. de Lombinhos de porco

§ 1 Limão 

§ 1 Laranja

§ Sal q.b

§ Pimenta q.b

§ Azeite q.b

Crocante de morango

§ 100 gr. Açúcar em pó

§ 100 gr. Farinha 

§ 100 gr. Claras 

§ 100 gr. Manteiga

§ Morangos q.b.

§ Espinafres 

§ 400gr.Espinafres 

§ Alho q.b. 

§ Sal q.b

§ Pimenta q.b

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| As batatas-doces, o limão, a 
laranja, os morangos, os espinafres 
e o alho nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| Os lombinhos de porco, a manteiga 
e os ovos no Talho Jorge;

| O azeite na Loja “Made In Loco”.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas): 

§ 500 gr. Morangos

§ 500 gr. Açúcar 

§ 320 gr. Queijo chevre

§ 4 folhas de Massa filo

§ Tomilho q.b.

ONDE ADQUIRIR 

NO MERCADO: 

| Os morangos  e o tomilho nas 
Bancas de Frutas e Legumes.


