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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!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Produto do Mês: Romã (informação nutricional) Biografia da Chef Ana Isabel

Ana Isabel Martins Figueiras nasceu em Angola, 

mas é algarvia e alentejana de coração como 

costuma dizer.

Formada em Cozinha/Pastelaria pela Escola de 

Hotelaria e Turismo do Algarve e Licenciada em 

Economia pela Faculdade de Economia da 

Universidade do Algarve, tem vindo ao longo dos 

anos a frequentar cursos e ações de formação em 

cozinha para atualizar os seus saberes.

Considera a cozinha uma arte e a forma mais 

saudável de convívio entre familiares e amigos.

É apaixonada pela culinária e fundamentalmente 

apaixonada em levar os outros a gostarem de 

cozinhar.

Tem ministrado vários cursos de culinária e 

regularmente faz workshops de pratos tradicionais 

algarvios, para residentes, nacionais em férias e 

para estrangeiros, que apaixonam os seus 

f o r m a n d o s .  E m  2 0 1 8 ,  p a r t i c i p o u  n a s 

demonstrações gastronómicas da Feira da Serra de 

São Brás de Alportel com receitas inspiradas na 

alfarroba.

Parceira do Loulé Criativo, Criou a página no 

"Facebook - Curso de Culinária" que convidamos a 

acederem e a colocarem gosto.

Rica em água, potássio e an�oxidantes e com apenas 
50 calorias

Por trás dos bagos vermelhos e rosados de sabor  
agridoce está um fruto exó�co que tem imensas 
propriedades benéficas para o organismo e, por 
conseguinte, para a saúde.
Qual é a melhor?

      Dada a baixa produção nacional de romã 
(pra�camente circunscrita à zona do Algarve, segundo o observatório dos mercados 
agrícolas e das importações agro-alimentares), a grande maioria das romãs que se 
consomem em Portugal são provenientes de Espanha, em par�cular, da região da Andaluzia, 
que produz algumas das variedades mais sumarentas e nutri�vas.

      As melhores são as maiores e as mais pesadas, com uma casca firme e acastanhada. Mas 
se encontrar romãs originárias do Afeganistão, de tom vermelho muito vivo e com, pelo 
menos, 10 cm de diâmetro, não hesite. São conhecidas como as melhores romãs do mundo!
Porque é tão saudável?

      - Não tem gordura nenhuma, apenas hidratos de carbono (e mesmo assim em 
quan�dade reduzida) que dão energia de forma imediata, e um elevado teor de água, que 
lhe confere uma incomparável suculência e ajuda a manter o corpo saudável e hidratado.

      - Tem uma quan�dade significa�va de potássio+, o que, aliado ao seu reduzido nível de 
sódio, ajuda a repor o nível hídrico das células. Isto traduz-se numa recuperação mais eficaz 
da saúde das células, melhorias no sistema nervoso e muscular, e redução da tensão arterial.

      - É rica em substâncias an�oxidantes (flavonoides, pró-vitamina A e vitamina C, bem 
como taninos, substância responsável pela sensação áspera do sabor da romã) que ajudam a 
controlar os níveis de colesterol.

      - Possui ainda uma ação an�-inflamatória, diges�va e purificadora do sangue.
Como nos beneficia?

      É uma fruta recomendada para diabé�cos por ter quan�dades quase nulas de sacarose 
(0,2 g por cada 100 g). Para além disso, ajuda a emagrecer porque é pouco calórica e tem um 
ligeiro efeito diuré�co.

      É de fácil digestão e está indicada para problemas gastrointes�nais, como diarreia, 
úlceras ou flatulência, bem como na prevenção das hemorroidas. Mais importante ainda é o 
facto de ser um excelente aliado contra o stress, a hipertensão e o colesterol alto, doenças 
cardiovasculares ou, até mesmo, contra o cancro, principalmente da próstata.
Escolha a melhor

      Escolha as romãs que pesam mais em proporção ao seu tamanho, sem cortes nem 
amolgadelas, com uma casca rija de cor viva e nuances acastanhadas. Apesar de poder 
encontrar romãs à venda durante todo o ano, a época em que as suas propriedades 
organolé�cas (cor, sabor, aroma) estão mais apuradas vai desde o início de outubro a meio 
de dezembro.

Elaborado por Ana Catarina Alberto
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Chef Ana Figueiras



ENTRADA: Camarão com figos secos sobre pão de alfarroba PRATO PRINCIPAL: Salada de bacalhau com vinagrete de romã

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 25 minutos]

| Desfie o bacalhau e corte a cebola em meias-luas finas;

| Junte a cebola ao bacalhau e tempere com vinagrete de 
romã;

| Coloque numa tigela o azeite, o sumo de romã, a água, o 
mel, o sal e o sumo de limão e mexa tudo muito bem com as 
varas. Junte alguns bagos de romã e use para temperar o 
bacalhau;

| Coza a batata-doce e corte em rodelas;

| Faça uma salada com a alface e o tomate cherry cortado ao 
meio e algumas folhas de coentros. Tempere com vinagrete 
de romã;

Sugestão de empratamento:

Coloque a salada de bacalhau no centro do prato, de um lado a 
batata-doce cortada às rodelas e do outro a salada. Decore com 
um ramo de coentros.

Sugestão de Acompanhamento: Sumo Natural de Fruta (a 
gosto)

 SOBREMESA: Rabanadas com calda de romã

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

§ 1 pão tipo cacete

§ 5 dl de leite

§ 4 a 5 ovos

§ óleo q.b.

Calda de Romã:

§ 250 gr açúcar

§ 1 dl de água

§ 0,5 dl de sumo de romã

§ 1 c. de sopa de bagos de 
romã

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 600 gr de lombo de bacalhau

§ 100 gr de cebola roxa

Para a Vinagrete:

§ 100 ml de azeite

§ 1 romã

§ 1 c. sopa de água

§ 1/2 c. sopa de mel

§ 1 limão

§ sal q.b.

Para o acompanhamento:

§ 500 gr de batata-doce

§ 1 alface

§ 100 gr de tomate cherry

§ 1 molho de coentros

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 600 gr de camarão 40/60

§ 100 gr de figos secos

§ 1 dl de azeite

§ 1 romã

§ 1 pão (400 gr) de alfarroba

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O camarão nas Bancas de Peixe;

| Os figos secos e a romã nas 
Bancas de Frutas e Legumes;

| O azeite na Loja Biológica 
Quintinha da Su.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

|  O bacalhau na Banca de 
Queijos e Enchidos;

| A cebola roxa, a romã, o mel, 
o limão, a batata-doce, a 
alface, o tomate cherry e os 
coentros nas Bancas do 
Mercado Municipal;

| O azeite e o sal na Loja 
Biológica Quintinha da Su

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Descasque os camarões;

| Retire o pedúnculo rijo do figo e corte cada figo em 8 
pedaços;

| Retire os bagos à romã e reserve;

| Numa frigideira deite o azeite e leve a aquecer; Quando 
estiver quente deite os camarões descascados, deixe fritar e 
posteriormente junte os figos cortados. Saltear tudo junto 
durante 1 minuto;

| Corte o pão em fatias e coloque sobre um prato; em cima 
deite os camarões e figos e salpique com os bagos de romã. 
Sirva ainda quente ou pode servi-lo frio.

Sugestão de acompanhamento: Caso queira servir como um 
prato ligeiro poderá acompanhar com uma salada de verdes.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O pão na Padaria do 
Mercado Municipal;

| Os ovos no Talho Jorge;

| O açúcar na Loja Biológica 
Quintinha da Su;

| As romãs nas Bancas do 
Mercado Municipal.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 25 minutos]

| Corte o pão em fatias de 2 cm de espessura. 
Embeba-as no leite sem as deixar desfazer e 
retire, espremendo-as com cuidado. Passe por 
ovo e frite em óleo quente;

| Escorra-as sobre papel absorvente;

| Leve ao lume o açúcar, a água e o sumo de romã 
e deixe ferver 5 minutos. Junte os bagos de romã 
e deixe arrefecer um pouco;

| Para servir, coloque num prato 2 rabanadas por 
pessoa e regue com a calda de romã.


