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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!

As cerejas são uma pequena delícia que 
pertencem ao género prunus e, dependendo 
do sabor, pode ser de duas classes, doce ou 
ácida (também conhecida como amarena).

As cerejas ajudam a eliminar toxinas e líquidos, têm muito poucas calorias 
e contêm fibra, que sacia e combate a prisão de ventre.

A sua temporada começa em finais de abril e prolonga-se até finais de 
agosto.

A cereja é uma fruta muito rica em hidratos de carbono, sobretudo, em 
frutose (neste caso concreto, a levulose), pelo que é uma variedade muito 
recomendada para pessoas que precisem de um açúcar saudável e 
energético. 

Ao contrário do que sempre se pensou, são igualmente aconselháveis 
para os diabéticos (quando consumidas de forma moderada), já que é um 
açúcar bem tolerado. Também são muito eficazes para combater a 
obesidade.

Cruas são um lanche excelente, muito pobre em calorias. 

Hélio Silva 

Hélio Silva concluiu os seus estudos na Escola superior de hotelaria e turismo do Estoril em 

2007 e iniciou a sua carreira no conceituado restaurante Olivier. Hélio passou ainda pelo Ritz 

Carlton, Mariott e alguns gastropubs premiados com AA Rosettes. Este chef está vocacionado 

para métodos de cozinha tradicionais, dando preferência à confeção a lenha como ferramenta 

principal de trabalho.

No seu novo espaço em São Brás de Alportel, Restaurante H, prima por um conceito inovador, 

com recurso a forno a lenha, onde faz os seus próprios fumados, usando produtos de 

qualidade adquiridos nos mercados locais. Uma nova experiência gastronómica aliada à 

companhia de bom vinho, cerveja artesanal, boa música e arte.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR

PRODUTO DO MÊS: Cerejas

Informação Nutricional da Siipemor

Elaborado pela Dietista Adriana Santos

Membro Efectivo na Ordem dos Nutricionistas nº1457D
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Ciclo Sabores Ciclo Sabores Ciclo Sabores 

As propostas do chef. Hélio Silva 
"Restaurante H"

As conversas no Mercado

 são como as cerejas! 

24 de junho24 de junho24 de junho



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 24 horas]

Cavala curada

| Escale e retire a espinha às cavalas e tempere com 
pimenta; 

| Misture o açúcar e o sal homogeneamente;

| Num tabuleiro coloque uma camada de 1 cm da 
mistura anterior;

| Disponha as cavalas com a pele para baixo de forma 
a que não toquem uma nas outras e cubra com a 
restante mistura, ter em atenção que os filetes 
devem estar totalmente cobertos;

| Sele com película aderente e reserve no frio por 6 a 
12 h dependendo da espessura do filete. 

Molho Tártaro

| Pique os ingredientes finamente com uma faca bem 
afiada,

| Combinar com a maionese, sal pimenta e por fim 
adicione o sumo de limão;

| Reserve por 2 horas e sirva bem fresco.

ENTRADA: Cavala curada com molho tártaro. PRATO PRINCIPAL: Salada fresca com peito de pato fumado.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

 [Duração aproximada: 15 minutos]

| Coza os ovos;

| Lamine o peito de pato e o pêssego;

| Combine os ingredientes;

| Sirva fresco com o peite de pato. 

Sugestão de Acompanhamento: 
Inventum  -  D.O.C Alentejo Edição Limitada Rosé.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

 [Duração aproximada: 120 minutos]

| Derreta a manteiga em banho-maria e junte 
o chocolate até obter uma consistência 
fluida;

| Em outro recipiente junte o ovo e o açúcar; 

| Entretanto ferva a nata e adicione ao ovo 
lentamente e sempre a mexer com uma 
vara; 

| De seguida junte tudo no mesmo recipiente 
e cozinhe em banho-maria sempre a mexer 
com uma vara;

| Quando a mistura oferecer resistência à 
vara, retire do fogo imediatamente;

| Coloque nas taças e leve a refrigerar 
durante 120 minutos;  

SOBREMESA: Mousse de chocolate rica com 
rum envelhecido.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 100 gr. de chocolate

§ 100 gr. de manteiga sem sal 

§ 1 ovo

§ 15 gr. de açúcar

§ 20 gr. de natas

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

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

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas)

§ Alface

§ Rúcula

§ Pêssegos

§ Nozes

§ Cebola

§ Óleo de sésamo

§ 2 ovos

§ 2 peitos de pato fumados

§ Flor de sal

§ Vinagre

§ Azeite

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| A alface, a rúcula, os pêssegos, as 
nozes, e a cebola nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

| Os ovos no Talho Jorge;

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

§ INGREDIENTES 
(para 6 pessoas):

 Cavala Curada

§ 4 cavalas grandes

§  500 gr. sal iodado

§ 500 gr. açúcar mascavado

§ Pimenta q.b. 

Molho Tártaro

§ Maionese de boa qualidade 
(preferencialmente caseira)

§ 1 pepino pickle 

§ 1 cebola 

§ 1 dente de alho

§ Cebolinho q.b.

§ Coentros q.b.

§ Sumo de meio limão 

§ Sal q.b.

§ Pimenta q.b.

§ Tabasco q.b.

ONDE ADQUIRIR 

NO MERCADO: 

| Os alhos, as cebolas, o 
cebolinho, os coentros e o 
limão nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| As cavalas nas Bancas de 
Peixe.


