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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: Batata-Doce Biografia do Chef André Rodrigues

Formado em Cozinheiro de 1ª desde 

2005, com uma especial ização 

posterior em Master Sushi  Cook & 

Manage, André Domingos Pereira 

Rodrigues depressa singrou no 

mundo da confeção gastronómica 

passando por diversos espaços. Em 

2006 abraçou novos desafios ao 

iniciar-se no mundo da formação, 

uma tarefa nem sempre fácil, mas 

bastante gratificante. Segundo o chef 

transmitir conhecimentos e despertar 

noutros jovens a paixão pela cozinha e 

arte de bem servir é uma verdadeira 

conquista, alcançada ao longo de uma 

década dedicada à formação. 

Atualmente é chef no Hotel Boa Vista 

& SPA em Albufeira e é docente na 

Escola Tomás Cabreira e Pinheiro e 

Rosa em Faro e na Escola Básica e 

Secundária de Albufeira.

A batata-doce é uma hortaliça 
tuberosa, originária da América do 
Sul. Ao nível nutricional, a batata-
doce é um dos alimentos mais 
nutri�vos, caraterizada pelo seu 
teor rico em fibras, ferro, vitaminas 
A, E e C e minerais, principalmente 
potássio, mas também cálcio, 
fósforo, magnésio, ferro e zinco. 
Pela sua composição, é um 
alimento fundamental na 
regulação do nosso organismo, por 
exemplo, a nível diges�vo (pela 
quan�dade de fibra dieté�ca), ou a 
nível reumá�co (auxilia na cura das 

artrites). Também pode auxiliar no controlo e prevenção da diabetes (por 
apresentar um baixo índice glicémico), da obesidade (por ser um alimento 
rico em fibras, consegue sa�sfazer a fome com pouca quan�dade), bem 
como de cancro (vitamina A), anemia (vitamina C), colesterol e pressão 
arterial elevada. A batata-doce está muito presente na gastronomia nacional 
e em par�cular no Algarve, como prá�ca mediterrânica iden�ficadora da 
cozinha algarvia ou como base de cozidos, sopas e doces. Para obter todos os 
bene�cios da batata-doce, a melhor forma de a consumir é cozida, com casca 
e em quan�dades moderadas.

O autor José António Mar�ns em colaboração 
com Associação de Defesa do Património 
Histórico de Aljezur editou o livro: ”As Mais 
an�gas receitas de batata-doce nos livros de 
culinária dos Séculos XVIII e XIX”.
A livro aborda a origem, a história da batata e 
as mais an�gas receitas de batata-doce 
datadas dos séculos XVIII e XIX.
Desde a sua introdução na Europa até à sua 
plena aceitação na alimentação humana, 
foram precisos mais de 300 anos para que tal 
se concre�zasse. Atualmente a batata é um 
alimento imprescindível na gastronomia 
mundial, sendo a batata-doce de Aljezur um 
produto cer�ficado pela União Europeia.
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Chef André Rodrigues
Com receitas do livro 

«As mais antigas receitas de batata-doce 
nos livros de culinária dos séc.XVIII e XIX» 

Chef André Rodrigues
Com receitas do livro 

 

10h00 | Demonstração           Gastronómica
16h00 | Apresentação do           livro de José          António Martins



ENTRADA: Sonhos de batata-doce PRATO PRINCIPAL: Coelho do outono com castanhas e batata-doce frita

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 25 minutos]

| Tempere o coelho com sal e passe pela farinha;

| Deixe corar em azeite e coloque dentro de uma panela a 
cozer com as chalotas, as castanhas, o alecrim e o vinho 
tinto;

| Retifique o tempero e sirva.

Receita sugerida pelo chef André Rodrigues

Sugestão de Acompanhamento: João Clara Tinto

 SOBREMESA: Doce de batatas-doces raladas

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

§ 2 Kg Batata-doce roxa

§ 2 Kg Açúcar

§ Cravo da Índia q.b.

§ Pau de Canela q.b.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 1 coelho cortado em bocados 
pequenos

§ 2 lt de vinho tinto 

§ 250 gr. de castanhas

§ Sal q.b.

§ Alecrim q.b.

§ 250 gr. de cebola chalota

§ Farinha q.b.

§ 1 lt de azeite 

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 1kg de batata-doce

§ Aguardente q.b.

§ 1 limão

§ Manteiga q.b.

§ Açúcar q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A batata-doce e o limão nas 
Bancas de Frutas e Legumes;

| A manteiga no Talho Jorge;

| O açúcar na Loja Biológica 
Quintinha da Su.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

|  O coelho no Talho Jorge;

| As chalotas e o alecrim nas 
Bancas do Mercado 
Municipal;

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

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 25 minutos]

| Corte as batatas-doces em bocados, deixe a marinar durante 
um quarto de hora em aguardente e casca de limão; 

| Em seguida, escorra e envolva em manteiga e polvilhe com 
açúcar.

Receita retirada do livro: ”As Mais antigas receitas de batata-
doce nos livros de culinária dos Séculos XVIII e XIX”

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A batata-doce nas Bancas 
de Fruta e Legumes;

| O açúcar e o pau de canela 
na Loja Biológica Quintinha 
da Su.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 90 minutos]

| Descasque as batatas-doces roxas e coza em 
água; 

| Numa peneira fina, desfaça a batata-doce com a 
mão;

| Faça uma calda de açúcar, junte a massa das 
batatas e deixe ferver juntamente com esta 
calda.

| Deixe tudo ferver até a calda alcançar o ponto de 
espelho, junte uns cravos-da-índia e uns 
pedacinhos de pau de canela;

| Por fim disponha em frascos ou qualquer outro 
recipiente. 

Receita retirada do livro: ”As Mais antigas receitas 
de batata-doce nos livros de culinária dos Séculos 
XVIII e XIX”


