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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!

Biografia do Chef Luís Reis

Luís Reis estudou na Escola de Hotelaria de Faro e no seu percurso 

contou com diversas experiências profissionais na Suíça. Chegou a Chef 

de cozinha do hotel Quinta do Paraíso, Carvoeiro-Lagoa, local onde 

trabalhou de 2003 a 2012 e mais tarde aceitou o cargo de chef executivo 

no grupo Pestana Carvoeiro Golf. 

Regressou às origens, São Brás de Alportel,  

onde, em pouco tempo, aceitou o desafio 

que já o traz cativo desde há largos anos, a 

cozinha italiana. Atualmente, é Chef do 

Restaurante "Forneria do Largo" 
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Chef Luís Reis

Restaurante “Forneria do Largo”

Restaurante Forneria do Largo

O restaurante apresenta um conceito diferente do já existente no 

concelho, pois tem como principal ambição cumprir com o conceito 

italiano de Forneria. 

As pizzas e pastas são confecionadas em forno 100% de lenha, feito 

em tijolo de burro típico da região. 

A qualidade e frescura dos ingredientes é a principal motivação do 

estabelecimento, assim como a junção de produtos oriundos de Itália, 

com  os frescos do nosso mercado, dos nossos produtores locais. A 

Forneria tem ao seu dispor um espaço acolhedor, com destaque para 

a cozinha aberta para que todos possam assistir à preparação das 

pizzas, por parte do  Pizzaolo, que esperam  por si no Largo de São 

Sebastião.



PRATO PRINCIPAL: Penne All’Arrabiata SOBREMESA: Panna Cotta de Frutos Vermelhos

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 45 minutos]

| Coloque as folhas de gelatina a demolhar em água fria;

| Num tacho coloque as natas, o leite e o açúcar;

| Abra a vagem de baunilha, raspe as sementes e adicione 
tudo ao preparado anterior;

| Leve ao lume, mexendo sempre até aquecer sem deixar 
ferver;

| Escorra as folhas de gelatina e adicione ao creme, mexa bem 
para a gelatina dissolver;

| Retire a vagem de baunilha e verta o preparado para uma 
forma ou formas pequeninas;

| Leve ao frigorífico para solidificar entre 3 a 4 horas.

Para o molho de frutos vermelhos:

| Coloque os frutos num tacho, adicione o açúcar e o pau de 
canela;

| Leve ao lume para os frutos cozinharem e formar um molho;

| Mexa bem e esmague alguns frutos, conforme ficam cozidos, 
para obter alguma consistência; 

| Retire do lume e deixe arrefecer completamente, antes de 
colocar por cima da panna cotta;

Sugestão do Chef: Adicione uma folha de hortelã e uma amora 
fresca para decorar a gosto.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 300 ml de natas

§ 300 ml de leite

§ 150 gr de açúcar

§ 5 folhas de gelatina incolor

§ 1 vagem de baunilha ou baunilha 
em pó

§ 300 gr de frutos vermelhos (pode 
usar  congelados)

§ 200 gr de açúcar

§ 1 pau de canela

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 600 gr massa penne

§ 1 cebola média picada

§ 4 dentes de alho laminados

§ 100 gr de bacon picado

§ 15/20 gr de alcaparras

§ 100 gr de cogumelos frescos 
laminados

§ 100 gr de azeitonas pretas sem 
caroço e cortadas ao meio

§ 40 gr filete de anchova

§ 4 a 5 tomates maduros pelados

§ 6 folhas de manjericão fresco

§ vinho branco q.b.

§ pimenta cayenne ralada

§ sal q.b.

§ pimenta preta q.b.

§ queijo ralado para massas q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As cebolas, o alho, os 
cogumelos, as azeitonas, os 
tomates e o manjericão nas 
Bancas de Frutas e Legumes;

| O bacon e o queijo nas Bancas 
e no Talho Jorge;

| Pimenta cayenne na Loja da 
Quintinha da Su.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As natas no Talho Jorge;

| Os frutos vermelhos nas 
Bancas de Fruta e Legumes.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 45 minutos]

| Cozinhe a massa penne de modo a que fique al dente (entre 
7 a 10 minutos);

| Escorra e esfrie;

| Aqueça o azeite numa frigideira grande e refogue a cebola e 
o alho até alourar;

| Em seguida, acrescente o bacon e deixe cozinhar até que 
fique crocante;

| Adicione as alcaparras, os cogumelos, as azeitonas, a 
anchova e uma pitada de sal e pimenta preta;

| Deixe fritar, adicione o vinho para refrescar e em seguida, 
adicione os tomates;

| Cozinhe por 10 minutos e acrescente as folhas de 
manjericão;

| Por fim, acrescente penne cozido e polvilhe generosamente 
com queijo ralado;

| Sirva imediatamente.

Sugestão do Chef

Originalmente, é um prato picante, mas a pimenta cayenne 
pode ser adicionada no fim, a gosto.

Sugestão de Acompanhamento: Vinho branco italiano Monte 
Tondo da Casta "Pinot Grigio" DOC

Nêspera é a fruta da primavera, cuja produção se concentra entre os meses de abril e 

maio. Conhecida como nêspera no sul ou magnório no norte do país, carateriza-se por 

ser uma fruta sensível, devendo ser consumida logo após a sua colheita e 

preferencialmente fresca, de modo a aproveitar toda a sua riqueza nutricional e sabor 

doce. A nêspera pode ser consumida ao natural ou incorporada em diversas 

preparações culinárias, desde das tradicionais compotas e sobremesas, passando por 

saladas, molhos de acompanhamento, ou até mesmo licores, através das suas 

sementes. 

A nível nutricional, é uma fruta de baixo valor energé�co (89kcal /em 190g ( 5 a 6 

nêsperas pequenas ),mas apresenta uma grande riqueza em vitamina A, uma vez que  

fornece 0,87mg em 190g, permi�ndo sa�sfazer assim a dose diária recomendada 

desta vitamina (0,80mg), cuja função é a manutenção da saúde da visão e pele. A sua 

casca e polpa apresentam um elevado teor em an�oxidantes (substâncias protetoras), 

em especial  flavonoides, que são “protetores” naturais das células (previnem o 

envelhecimento das células). Segundo a evidência cien�fica, quanto mais intensa for a 

cor alaranjada da nêspera, maior é o teor em an�oxidantes (presença de 

betacarotenos), importantes para a boa saúde da pele e das células. Destaca-se ainda 

por fornecer uma quan�dade significa�va de potássio (494 mg, em 190g), essencial no 

controlo da pressão arterial e prevenção de doenças renais (ex. li�ase - pedras nos 

rins), e fibra solúvel (3,8g, em 190g), nomeadamente  pec�nas, que são importantes 

na regulação dos níveis de colesterol sanguíneo (em especial o “mau colesterol”) e  

promovem uma maior saciedade, levando assim, de uma forma natural, à perda de 

peso.  Outra caracterís�ca par�cular desta fruta é o facto de cerca de 86% da sua 

composição ser água, o que  torna a nêspera bastante hidrante e o consumo ideal em 

dias mais quentes. 

Sabia Que? 

Opte por consumir esta fruta mais madura, 

uma vez que pode apresentar um sabor mais 

ácido. No momento da escolha das nêsperas, 

prefira sempre aquelas que estejam inteiras e 

com uma coloração da pele uniforme (sem 

manchas e zonas moles).

Elaborado pela Nutricionista estagiária Sara Santos com base nas seguintes fontes:

Direção Geral da Saúde. (2018). Nêspera: Alimentação Saudável. PNPAS / DGSaúde / Portugal. Disponível em

h�p://www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/alimento/nespera   
Gonçalves Brasileiro, B., Pereira, D. F., Silva, D., Bhering, M. C., Boaventura, E., Moura, B., & Bruckner, C. H. (2011). 
Qualidade Fisiológica de Sementes de Nêspera Armazenadas em Diferentes Embalagens. Rev. Bras. Fru�c, 686691. 
Disponível em h�p://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/17574/ar�go.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Soares, I. (2015). Como uma nêspera madura pode ajudar a sua pele neste verão | Nutrimento. Disponível em 
h�ps://nutrimento.pt/no�cias/como-uma-nespera-madura-pode-ajudar-a-sua-pele-neste-verao/

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

PRODUTO DO MÊS: Nêsperas


