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Solicite-nos mais informações e 

deixe-nos as suas sugestões!  

Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt 

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!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

PRODUTO DO MÊS: Manjerico ou Manjericão Biografia do Chef Marco Sousa

Marco Sousa está na restauração desde 1997, altura em que uma lesão no joelho o tirou do futebol profissional. 

Trabalhou em vários restaurantes em Faro. Esteve 3 anos no Papa 24 em Faro; 6 anos como sócio gerente no 

Restaurante Rodizio do Vává em Faro. Após o encerramento deste restaurante, foi para o Hotel Faro, durante 8 

anos como cozinheiro. Frequentou a Escola Hoteleira. Em 2014, teve o convite para abrir o Restaurante Vila 

Adentro em Faro, como chef de cozinha, no qual permaneceu durante um ano e depois esteve mais um ano no 

restaurante Chelsea em faro. 

Um ano mais tarde, mudou-se para a praia de Faro para o restaurante Wax onde permanece até hoje como chefe 

de cozinha.

Wine & Beer

Nasce no coração de São Brás de Alportel, em pleno largo de São Sebastião, um novo espaço caracterizado por 

vários produtos tipicamente Algarvios, desde os 

enchidos, queijos e os maravilhosos vinhos, 

uma escolha pensada ao pormenor para 

satisfazer todos os seus clientes, 

um local ideal para umas tapas, um copo de 

v inho ou uma refrescante cerveja  na 

companhia de amigos ao final da tarde.

Sem dúvida é um espaço que ficará na memória 

dos são-brasenses como de cada um dos seus 

visitantes!

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte
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Melhor que o vinho ou cerveja, Melhor que o vinho ou cerveja, 

só mesmo estar no “Centro do Universo”só mesmo estar no “Centro do Universo”

 a petiscar na melhor companhia. a petiscar na melhor companhia.

Melhor que o vinho ou cerveja, 

só mesmo estar no “Centro do Universo”

 a petiscar na melhor companhia.

“ Wine & Beer”
Largo de São Sebastião

Chef Marco Sousa

Informação Nutricional 

O Manjericão é a erva aromá�ca mais popular e rainha do mês de junho, mês dos Santos 
Populares. Caracteriza-se pelas suas folhas viçosas e frescas, aroma e sabor intenso e 
refrescante. Na gastronomia, esta erva aromá�ca é u�lizada para temperar e aroma�zar 
inúmeras preparações culinárias, desde as saladas de verão, às omeletes, às sopas, às massas, às 
entradas, aos molhos (ex. molho pesto), aos licores e até chás. Segundo os princípios da dieta 
mediterrânea, o uso das ervas aromá�cas, quer frescas, quer secas, para temperar e aroma�zar 
as refeições, deve ser privilegiado, uma vez que estas são uma alterna�va económica e saudável, 
em relação ao sal, cujo consumo deve ser evitado ou reduzido. 
Ao nível dos bene�cios para a saúde e das caracterís�cas nutricionais do manjericão fresco, este 
destaca-se por apresentar um baixo valor calórico (23kcal/100g) e uma grande riqueza em 
vitaminas, em especial vitamina A (1,5mg/100g), responsável para a boa saúde visual e a sua 
ação an�oxidante (proteção) permite retardar o envelhecimento celular, vitamina C 
(177mg/100g), responsável por reforçar o sistema imunitário e promover maior elas�cidade da 
pele (através da produção de colagénio) e vitamina K (0,42mg/100g), essencial nos processos de 
coagulação do sangue, favorecendo a cicatrização e permite uma maior fixação do cálcio nos 
ossos e dentes, tornando-os mais saudáveis e fortalecidos. Esta erva aromá�ca é também uma 
ó�ma fonte de minerais tais como: cálcio (177mg/100g), fundamental para a saúde óssea, 
prevenindo doenças como a osteoporose, e potássio (295mg/100g), mineral que se encontra 
associado ao controlo da pressão arterial, prevenindo assim casos de hipertensão (pressão 
arterial elevada) e evitar a fadiga muscular e cãibras.   
Por fim, o manjericão é rico em ácidos gordos polinsaturados (gorduras “boas”), nomeadamente 
em ómega 3 (316mg/100g) e 6 (73,0mg/100g), que possuem um elevado efeito an�-
inflamatório, com efeitos benéficos ao nível de doenças inflamatórias (ex. artrite reumatóide) e 
doenças cardiovasculares (ex. enfarte). Devido também à presença de polifenóis e flavonóides, 
que possuem uma ação an�oxidante (isto é conferem proteção), permitem combater por 
exemplo as doenças neurodegenera�vas (ex. doença de Parksion) e têm uma ação 
an�bacteriana, que auxilia na prevenção de infeções bacterianas.  
Sabia que? No momento da compra, opte por escolher um manjericão com raiz forte, aroma 
intenso e folhas verdes. Apesar do manjerico e do manjericão pertencerem à mesma família, o 
manjericão apresenta folhas de maior dimensão em relação ao manjerico. 

Carvalho,T. (2017). Guia Manjerico à lupa. Porto: Associação Portuguesa dos 

Nutricionistas. Ob�do de h�p://www.apn.org.pt/documentos/guias/Guia_

Manjerico_a_lupa_final_1.pdf Militão, F. de L., & Roberto, M. (sem data). 

Alimento Funcional através do uso de Ocimum basilicum L. (Manjericão) 

como aroma�zante e tempero. Pós-Graduação Faculdade Oswaldo Cruz, 

Centro. Ob�do de h�p://www.revista.oswaldocruz.br/

Content/pdf/Fabiola_de_Lima_Militaõ .pdf

Nutricionista Estagiária Sara Filipa 
Colaço dos Santos (1800NE)



ENTRADA: Figos Secos Gratinados com Queijo Brie e Frutos Vermelhos PRATO PRINCIPAL: Cataplana de Javali com Batata-Doce e Amêijoa-Boa

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 45 minutos]

| Frite o javali e os enchidos em banha de porco com alho 
esmagado, refresque com vinho branco;

| Junte um pouco de água e deixe estufar durante 30 minutos;

| Salteie os legumes com um fio de azeite;

| Disponha os preparados na cataplana por camadas, coloque, 
no fundo, um fio de azeite e os alhos esmagados e metade 
das amêijoas;

| Em seguida, disponha os legumes misturados com o javali e 
os enchidos;

| Por fim, coloque o resto das amêijoas, regue com o vinho 
sugerido e introduza um ramo de alecrim, um de tomilho e 
outro de coentros;

| Feche a cataplana, deixe cozinhar durante 15 minutos 
aproximadamente, sem nunca se abrir. 

Sugestão de acompanhamento: Quinta da Tôr, Sirah Reserva 
17% Tinto

Receita de autor dada a provar em 

exclusivo nesta especial demonstração.

 SOBREMESA: Pastel Algarvio

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

§ 1 base redonda de massa 
folhada para tartes

§ 200 gr de figos

§ 120 gr de miolo de 
amêndoa

§ 500 gr de açúcar

§ 1 colher de chá de farinha 
de alfarroba em pó

§ Raspa de 1 limão

§ Raspa de uma laranja

§ 50 gr de manteiga

§ 10 gemas de ovo

§ 4 ovos

§ Açúcar em pó para polvilhar

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 600 gr de javali

§ 1 chouriço caseiro

§ 500 gr de amêijoa-boa

§ 500 gr de batata-doce

§ Azeite q.b.

§ Sal grosso q.b.

§ 100 gr de cebola

§ 100 gr de tomate

§ 100 gr de pimentos vários (a cor 
dá vida)

§ 50 gr de alho

§ Alecrim q.b.

§ Coentros q.b.

§ Tomilho q.b.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 16 figos secos

§ 10 gr de pimenta rosa

§ 100 gr de queijo brie

§ 20 cl de medronho

§ 50 gr de rúcula

§ 150 gr frutos vermelhos

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Os figos, os frutos vermelhos e 
a rúcula nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| O queijo Brie nas Bancas de 
Queijo e Enchidos e no Talho 
Jorge. ONDE ADQUIRIR NO 

MERCADO: 

| O javali e o chouriço, no 
Talho Jorge;

| A amêijoa- boa, nas Bancas 
de Marisco; 

| A batata-doce, as cebolas, o 
tomate, os pimentos, o alho, 
o alecrim, os coentros e o 
tomilho, nas Bancas 
de Frutas e 
Legumes.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 10 minutos]

Preparação da Salada:

| Coza os figos em 1 dedo de água com grãos de pimenta rosa 
e preta e medronho;

| Assim que começar a ferver, retire-os, deixe arrefecer e corte 
em estrela. Coloque um cubito de queijo brie no interior e 
leve-os ao forno até o queijo gratinar;

| Disponha no prato 4 figos, tempere com pimenta rosa e 
junte frutos vermelhos;

Sugestão de empratamento

Enfeite com rúcula selvagem.

[RECEITA 

DE AUTOR]

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A manteiga e os ovos, no 
Talho Jorge;

| Os figos as amêndoas, o 
limão e as laranjas, nas 
Bancas de Fruta e 
Legumes.


