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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 Margarida Vargues

Natural de Tavira, é formada em Biologia e 

Geologia, pela Universidade do Algarve e em  

Gestão e Produção de Cozinha da Escola de 

Hotelaria e Turismo do Algarve.

 Integra a equipa de cozinha do restaurante 

“Tertúlia Algarvia”, em Faro, atividade que 

concilia com as funções de formadora de 

Cozinha e Pastelaria em Cursos Profissionais em 

escolas, assim como dinamizadora de 

workshops e eventos gastronómicos em 

parceria com instituições, associações e 

câmaras municipais (CEAL/IEFP, “Associação In 

Loco”, Câmara Municipal de Tavira,…). 

Um marco importante, que aliou o gosto pelo 

voluntariado e comunicação à vertente 

gastronómica saudável, foi a participação como 

membro da equipa de Chefs do projeto 

internacional SlowMed Portugal (dieta 

mediterrânica), o qual teve como principais 

objetivos incentivar a preservação e 

conservação do património gastronómico, 

cultural e artístico do mediterrâneo.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

PRODUTO DO MÊS: Melancia
Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

2017

Ciclo Sabores Ciclo Sabores Ciclo Sabores 

As propostas da chef. 
Margarida Vargues

No mercado em agosto,

melancia a gosto! 

26 de Agosto26 de Agosto26 de Agosto

A melancia é praticamente composta por água (aproximadamente 94% ) e é 
uma excelente fonte de hidratação em pleno verão. Água pura, não 
contaminada e, ainda por cima, pouco calórica e rica em vitaminas e 
minerais. Cada taça de melancia, cortada aos bocados com um peso 
aproximadamente de 154g fornece pouco mais de 46 calorias. Este valor 
pode variar ligeiramente nas quase 300 variedades de melancia existentes.

Uma taça de melancia fornece, também, 21% da quantidade de vitamina C 
recomendada diariamente para um adulto, 18% da vitamina A e diversas 
outras vitaminas e minerais, sendo de sublinhar a presença de potássio. 
Fornece ainda 173 mg de potássio, cerca de 5% das recomendações diárias. 
De referir a importância do potássio, presente também em outros frutos, 
como um mineral essencial na regulação da pressão arterial e 
consequentemente na manutenção da saúde cardiovascular.

A quantidade de licopenos presentes na melancia ultrapassa, inclusive, a 
quantidade presente no tomate. Os licopenos em conjunto com os 
carotenoides e vitamina C presentes na melancia são importantes agentes 
na proteção celular estando relacionados com a redução do risco de certos 
tipos de cancro, quando associados a uma alimentação equilibrada.

Para beneficiar ao máximo das suas propriedades nutricionais prefira 
sempre produtos da época. 



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 15 a 20 minutos]

|  Retire a casca à melancia, limpe-a de pevides e corte-a em 
cubos. Reserve;

| Pele o tomate, limpe-o de sementes e corte-o em cubos;

| Descasque a cebola e o alho e pique;  

| Retire a pele ao pepino, limpe-o de sementes, corte-o em 
cubos e, por fim, limpe o pimento de sementes e corte-o 
também em cubos; 

| Coloque todos os ingredientes preparados e limpos de 
sementes no liquidificador ou num recipiente fundo, para 
que seja possível triturá-los com a varinha mágica e triture 
tudo;

| Adicione, de seguida, os orégãos, o sal, a pimenta e o azeite 
e volte a misturar até obter uma mistura macia;

| Retifique os temperos e adicione vinagre balsâmico e água 
fresca, a gosto;

| Leve ao frigorífico a refrescar durante algum tempo;

| Pode servir com cubos de melancia, um fio de azeite e 
algumas ervas aromáticas ou com o queijo de cabra curado, 
em lascas.

O formador Renato Pires sugere que acompanhe 
esta entrada com o vinho: Barranco Longo, colheita tardia.

ENTRADA: Gaspacho de tomate e melancia. PRATO PRINCIPAL: Almôndegas de peixe em esparguete de legumes.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:
 [Duração aproximada: 60 minutos]
| Comece por fazer as almondegas de peixe, colocando o 

peixe numa tijela e temperando com sal e pimenta. Reserve;
| Disponha a batata-doce num tabuleiro e leve a assar até que 

fiquem bem macias, aproximadamente 30 minutos a 180ºC 
ou também poderá cozê-las; 

| Entretanto, descasque o alho e a cebola, pique-os e reserve;
| Assim que as batatas estejam assadas, retire-lhes a pele, 

corte-as em pedaços e coloque-as numa tigela, esmagando-
as grosseiramente com o auxílio de um garfo;

| De seguida, adicione o alho picado, uma colher de sopa de 
manteiga (à temperatura ambiente), a raspa e o sumo de 
limão e envolva tudo de forma a obter um puré. Tempere a 
gosto com sal e pimenta;

| Numa frigideira, coloque um fio de azeite, aloure a cebola, 
retire-a e envolva no preparado anterior;

| Utilizando a mesma frigideira, coloque o peixe e cozinhe-o 
aproximadamente 3 minutos de cada lado;

| Deixe arrefecer um pouco, desfaça o peixe em pedaços 
pequenos e adicione-o à mistura de batata- doce;

| Pique os coentros e junte, assim como os ovos e uma 
chávena de pão ralado ou de farinha de amêndoa e misture 
tudo muito bem, retificando os temperos;

| Retire pequenas porções de massa, molde-as na forma de 
almôndegas, passe-as por farinha de amêndoa e pão ralado 
e reserve no frio;

|  Lave as curgetes e, com o espiralizador de legumes, corte-a 
na forma de esparguete, assim como as cenouras, depois de 
descascadas;

| Corte os tomates em quartos e os rabanetes em rodelas e 
reserve;

| Prepare uma frigideira com um fio de azeite, salteie a 
cenoura e a curgete e tempere com sal e pimenta;

| Deixe arrefecer, envolva com o tomate-cereja, os rabanetes e 
as azeitonas e tempere;

| Para terminar, coloque um pouco de azeite numa frigideira 
ou panela, deixe aquecer e cozinhe as almondegas de peixe 
até alourarem e ficarem com uma cor dourada;

|  Disponha-os sobre o esparguete e sirva tudo junto, com um 
pouco de vinagrete ou com molho de iogurte e orégãos ou 
hortelã.

O formador Renato Pires sugere que acompanhe esta
entrada com: Inventum  -  D.O.C Alentejo Edição Limitada Rosé.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 
 [Duração aproximada: 40 mins. + tempo no frio]
| Bata a manteiga com o açúcar até obter uma 

textura macia, sem grumos;
| Adicione os ovos e a gema e continue a bater até 

obter uma consistência homogénea; Coloque 
natas, leite, e açúcar ao lume. Quando atingir 90.º, 
retire;

| Adicione a farinha peneirada com o fermento, a 
farinha de amêndoa e a erva aromática e envolva 
bem;

| Forre uma forma de tarte com papel vegetal, 
manteiga e farinha e cubra com a massa, 
uniformemente;

| Leve ao forno a 200ºc, durante cerca de 20 
minutos e deixe arrefecer;

| Prepare o granizado de melancia, limpando a 
melancia de pevides e retirando-lhe a casca;

| Corte-as em cubos, junte-lhe a hortelã e o sumo de 
limão e triture tudo no liquidificador ou com a 
varinha mágica;

| Numa panela, coloque a água com o açúcar. Deixe 
ferver por 5 minutos. Depois de frio, adicione ao 
preparado de melancia;

| Misture tudo de forma homogénea e leve ao 
congelador numa forma baixa;

| Quando o granizado começar a formar cristais de 
gelo (após 40 minutos, aproximadamente), 
desmanche-os, com o auxilio de um garfo e 
coloque a congelar;

|  Para o semifrio, coloque o leite condensado numa 
taça, junte a raspa e o sumo de limão e os iogurtes 
naturais /gregos e envolva bem;

| Bata as natas em chantilly até ficarem bem firmes 
e envolva no preparado anterior;

| Entretanto, demolhe as folhas de gelatina em água 
fria até hidratarem, escorra-as e derreta-as no 
microndas ou levando ao lume;

| Aguarde até a gelatina atingir a temperatura 
ambiente, envolva-a no preparado de natas e 
iogurte;

| Disponha tudo sobre a base do semifrio e leve ao 
frio até prender;

| Sirva acompanhando do granizado de melancia e 
hortelã.  

SOBREMESA: Semifrio de iogurte com granizado 
de melancia e hortelã

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

Para o semifrio de iogurte

§ 2 a 3 iogurtes naturais ou 
iogurte grego

§ Uma lata de leite 
condensado

§ 300ml de natas para 
chantilly

§ Sumo e raspa de 1 a 2 
limões ou limas, a gosto

§ 4 a 6 folhas de gelatina

Para a base do semifrio

§  150gr. de manteiga (à 
temperatura ambiente)

§ 150gr. de açúcar

§ 2 Ovos 

§ 1 Gema

§ 200gr. de farinha de trigo

§ 80gr. de farinha de 
amêndoa

§ 1 Colher de chá de fermento 
em pó

§ Erva aromática a gosto 
(tomilho, alecrim, tomilho-
limão)

Para o granizado de 
melancia e hortelã

§ 400gr. de melancia

§ 60 a 65gr. de açúcar

§ Sumo de ½ limão

§ 200ml de água

§ Hortelã q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As natas, os ovos e a 
manteiga no Talho Jorge.

| As ervas aromáticas, a 
melancia, os limões e a 
hortelã nas Bancas de 
Fruta e Legumes.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

Para o esparguete

§ 300gr. de curgete

§ 300gr. de cenoura

§ 100gr. Tomate-cereja

§ 50gr. Rabanetes

§ 30gr. de azeitonas

Para as almôndegas de peixe

§ 500gr. de batata-doce

§ 1 dente de alho

§ Azeite q.b.

§ Raspa e sumo de 1 limão

§ 4 lombos de pescada

§ 1 cebola roxa

§ 100gr. de coentros

§ 1 Ovo grande

§ 3 Chávenas  de pão ralado, 
flocos de aveia ou farinha de 
amêndoa

§ 60gr. de manteiga

§ Sal q.b.

§ Pimenta preta q.b.

§ Amêndoa laminada q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A curgete, a cenoura, o 
tomate-cereja, os rabanetes as 
azeitonas, a batata-doce, o 
alho, o limão, a cebola roxa, os 
coentros e as amêndoas nas 
Bancas de Frutas e Legumes;

| Os lombos de pescada nas 
Banca de Peixe;

| A manteiga e os ovos no Talho 
Jorge;

| O azeite na Loja “Made In 
Loco”.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 300 gr. de tomate maduro

§ 200 gr. de melancia

§ ½ Cebola

§ 1 Pepino pequeno

§ ½ Pimento vermelho

§ ¼ Dente de alho

§ 1 c. Sopa de azeite

§ 2 c. Sopa de vinagre balsâmico

§ Sal e pimenta q.b. (moída na 
hora)

§ 100 gr. de água fresca ou 
cubos de gelo q.b.

§ 200gr. de queijo fresco ou 
queijo de cabra curado

§ Sal q.b.

§ Orégãos q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O tomate, a melancia, a 
cebola, o pepino, o pimento 
vermelho, o alho, e os 
orégãos nas Bancas de Frutas 
e Legumes.

|  O queijo fresco de cabra ou o 
queijo de cabra curado na 
Banca de queijos e enchidos;

| O azeite na Loja “Made In 
Loco”.


