
As tradicionais e portuguesas beldroegas apresentam um grande destaque na 

gastronomia algarvia, caraterizam-se pelas suas folhas pequenas, saborosas e 

refrescantes. Poucos sabem que as suas folhas, flores e caules podem ser 

consumidos em cru ou cozinhados em diversas preparações culinárias, desde a 

famosa sopa de beldroegas, passando pela açorda, saladas, esparregados, guisados, 

ou até mesmo em chá. 

Para muitos são simples ervas daninhas, mas segundo a roda dos alimentos, as 

beldroegas fazem parte do grupo dos produtos hor�colas e, ao longo dos anos a 

evidência cien�fica tem comprovado que a nível nutricional, este alimento 

representa uma das maiores fontes de origem vegetal de ácidos gordos 

polinsaturados (em especial em ómega-3), podendo contribuir para a prevenção de 

doenças cardiovasculares, neurodegenera�vas (ex. doença de Alzheimer), doenças 

crónicas (diabetes, hipertensão e atrite), porem também apresentam uma grande 

riqueza a nível de vitaminas e minerais. Segundo o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA), refere que 100g de folhas de beldroegas cruas fornecem 1,0 

mg de vitamina C (destaca-se por ajudar a fortalecer o sistema imunitário e 

promover a absorção do ferro), 0,4 mg de vitamina A (contribui para uma boa saúde 

visual) e 94 mg de potássio (essencial na manutenção hídrica do corpo),68 mg de 

magnésio (contribui para a saúde óssea e controlo da glicémia (açúcar) no sangue e 

da pressão arterial) e 2,0mg de ferro (essencial no 

transporte de oxigénio às células).

Sabia Que a época de colheita das beldroegas 

acontece entre o mês de abril e de dezembro. E 

quando as comprar, opte por escolher as 

beldroegas que apresentem folhas e caules 

verdes e viçosos e conserve-as no frigorífico 

durante aproximadamente 3 dias. 
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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!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

PRODUTO DO MÊS: Beldroegas

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte
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Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores 
28 de abril28 de abril28 de abril

Chef Rui Marcelino
Restaurante “À Terra” no Hotel Vila Monte Farm House, 

Moncarapacho.

Rui Marcelino tem 25 anos. É natural de Coimbra (Almalaguês) há cerca de 5 anos que 

trabalha no Algarve. Estudou na escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, onde 

procurou as melhores oportunidades profissionais passando pelo Grande Hotel do 

Luso e pelo Hotel Palácio do Estoril. Concluiu assim o seu nível IV da Formação 

Profissional de Cozinha e Pastelaria. 

Ainda muito novo e apaixonado pelo 

desporto decidiu continuar a estudar, 

concluindo assim o nível V em Gestão e 

Produção de Cozinha.

Atualmente, desempenha o cargo de 

Sub- Chef de Cozinha no Hotel Vila 

Monte Farm House no Restaurante “À 

Terra”, em Moncarapacho. Considera 

que o Hotel tem um projeto inovador 

com um ambiente familiar, onde o 

destaque e o segredo da cozinha é a 

frescura, a qualidade e a seleção de 

produtos que utilizam.
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ENTRADA: Salada de Espinafres e Beldroegas, Requeijão de São Brás
                    e Vinagrete de Morangos Frescos

PRATO PRINCIPAL: Arroz “Malandro” de Feijão com Alheira e Chouriço
                                   de Porco Preto Assado

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 45 minutos]

| Num tacho adicione azeite e refogue a cebola picada, o alho 
laminado, o louro e deixe alourar;

| De seguida adicione o pimento vermelho em brunesa (cubos 
pequenos), o bacon laminado e o chouriço de sangue e deixe 
libertar um pouco a gordura;

| Adicione o tomate pelado e picado e o tomate coração de 
boi cortado aos cubos, deixe refogar mais um pouco;

| De seguida refresque com vinho tinto e vinho branco e 
adicione o molho das latas do feijão, um pouco de água ou 
um caldo de carne e deixe apurar o preparado durante 30 
minutos;

| Após levantar fervura adicione 200 gr de arroz agulha, o 
feijão escorrido e deixe cozinhar cerca de 14 minutos, 
mexendo sempre.

| Finalize com coentros e salsa picados, alheira e chouriço de 
porco preto assado.

| Sugestão do chef:

| Este arroz funciona bem como guarnição de uma grelhada 
mista (Costeleta de vaca ou até mesmo um Vão de Porco 
preto grelhado).

Sugestão de acompanhamento: João Clara RESERVA 2016

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

|  Num tacho, ferva o leite com a casca da laranja, 
reserve;

| Numa taça, misture o açúcar e a farinha de 
alfarroba, de seguida adicione as gemas e mexa 
com o auxílio de umas varas;

| Adicionar, o leite quente reservado ao preparado 
anterior e mexa até envolver uniformemente os 
ingredientes;

| Leve o preparado anterior, devidamente passado 
pelo coador, a lume brando, mexendo sempre até 
obter um creme homogéneo.

Para o Crumble

| Misture todos os ingredientes até obter um 
preparado homogéneo;

| Espalhe o preparado anterior num tabuleiro e leve 
ao forno a 180º c durante 20 minutos;

| Mexa com um garfo a cada 5 minutos, de forma a 
ficar areado. 

| Utilize o preparo frio.

Sugestão do chefe:

| Decore o leite-creme com o crumble e alguns 
frutos vermelhos.

Sugestão de acompanhamento: Colheita tardia 
Barranco Longa knockOut ou então uma aguardente 
de medronho ou licor de figo.

 SOBREMESA: Leite Creme de Alfarroba e Laranja e Crumble
                          de Amêndoa

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

§ 500 ml de leite gordo

§ 100 gr açúcar 

§ 65 gr de gemas

§ 25 gr de farinha de alfarroba

§ Casca de meia laranja  

Para o crumble:

§ 125 gr de farinha de 
amêndoa

§ 100 gr de açúcar

§ 50 gr de manteiga (à 
temperatura ambiente)

§ 50 gr de amêndoa laminada 

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 2 cebolas

§ 3 dentes de alho

§ 1 folha de louro

§ 50 gr de tomate pelado

§ 2 Tomates frescos (recomendo 
coração de boi biológico)

§ 1 pimento vermelho

§ 30 gr de bacon

§ Vinho branco e vinho tinto q.b.

§ 30 gr de chouriço de sangue 
(morcela outra opção)

§ 1 lata de feijão preto cozido 
(aproveitar o molho ao escorrer)

§ 1 lata de feijão manteiga cozido 
(aproveitar o molho ao escorrer)

§ 1 alheira 

§ 1 chouriço de porco preto

§ Coentros e salsa q.b.

§ Arroz agulha 

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 1 requeijão de São Brás

§ 100 gr de espinafres

§ 100 gr de beldroegas

§ Mel de rosmaninho q.b.

§ 30 gr de miolo de noz tostada

Para o vinagrete:

§ 50 gr de morangos frescos

§ 100 ml de azeite virgem extra

§ 40 ml de vinagre de maçã

§ Sal e Açúcar q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O requeijão nas Bancas de 
Queijos e Enchidos ou no Portal 
do Queijo

| Os espinafres, as beldroegas, as 
nozes e os morangos nas 
Bancas de Frutas e Legumes.

| O mel nas Bancas de 
Produtores Locais.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As cebolas, o alho, o louro, o 
tomate, o pimento vermelho, 
os coentros e a salsa; nas 
Bancas de Frutas e Legumes;

| O bacon, o chouriço de 
sangue, a alheira e o chouriço 
de porco preto nas Bancas e 
no Talho Jorge.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Os ovos a manteiga no 
talho Jorge;

| As laranjas e as amêndoas 
nas Bancas de Fruta e 
Legumes.

| Farinha de alfarroba na 
Loja Produtos Biológicos 
“Quintinha da Su”.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 15 minutos]

Preparação da Salada:

| Numa taça, coloque as beldroegas e os espinafres ripados 
(estes já deverão estar devidamente lavados e secos), de 
seguida adicione o requeijão partido em pequenos pedaços e 
a noz tostada;

| Tempere com vinagrete e um pouco de mel de rosmaninho.

Para o vinagrete:

| Num liquidificador ou Bimby, coloque os morangos frescos 
cortados irregularmente;

| Adicione o azeite e o vinagre de maçã e triture durante 2 
minutos, de forma a obter uma mistura homogénea.

| Retifique os temperos de sal e açúcar a gosto.

Sugestão do Chef

Podem compor a salada com uns lagostins ou camarões cozidos 
com aromáticos e decorar com uma salicórnia e manga 

Sugestão de Acompanhamento: Malaca Rosé 2016


