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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 

Uva  Jorge Sancho

Jorge Sancho é formado em cozinha e 

pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo 

do Algarve. 

Em 2000 começou por trabalhar no Vila 

Vita Parq. Após uma experiência de 8 

meses num barco de cruzeiro, veio fazer a 

abertura do Hotel Vila Sol em 2004. 

Mais tarde, em 2009 fez a abertura da 

Pousada de Estoi altura em que entrou 

como cargo de chefia no grupo Pestana.

Durante 4 anos trabalhou no Pestana 

Viking. 

Desde fevereiro de 2017 é  Chef de 

cozinha no Pestana Vila Sol.

Sabia que...

Ÿ Em média uma garrafa de 
vinho contém cerca de 600 
uvas!

Ÿ A Georgia é o local onde se 
produziu o vinho pela 
primeira vez! Foram lá 
encontradas grainhas datas 
de 8000 a.C.!

Ÿ O vinho é ainda mais an�go 
do que a invenção da escrita!

Ÿ Os Gregos chamavam-lhe "Dádiva dos 
Deuses"!

Ÿ Na an�guidade, o vinho era ingerido com água do mar!
Ÿ O vinho é um dos "Reis" da dieta mediterrânica!

Bene�cios de beber vinho com moderação:

Prevenção cardiovascular - O vinho é rico em polifenóis, sendo um deles o 
excelente resveratrol, uma substância  rica em an�oxidantes que ajuda a 
cuidar dos vasos sanguíneos evitando a formação de coágulos e que por isso 
reduz o colesterol.

Relaxamento - Ao bebermos vinho estamos a libertar endorfinas que leva 
com que as pessoas se sintam mais relaxadas.

Valor calórico - Menor valor calórico a par da cerveja, o seu teor de álcool é 
reduzido em relação as bebidas brancas.

Retardamento do envelhecimento - Para além do envelhecimento ajuda no 
retardamento do Alzheimer e alguns �pos de cancro.

Reforça o sistema imunitário - Ajuda no combate às gripes, cons�pações e 
outras infeções por causa dos seus an�oxidantes.

Fonte: h�p://www.tvi24.iol.pt/dianacionaldovinho/beneficios/5-razoes-
para-beber-um-copo-de-vinho-hoje
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Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores 
29 de setembro | Mercado Municipal29 de setembro | Mercado Municipal29 de setembro | Mercado Municipal

Chef Jorge Sancho 
Pestana Vila Sol em Vilamoura



ENTRADA: Presunto serrano com uvas, figos e alfaces amargas PRATO PRINCIPAL: Peito de pato com uvas, laranja e xerém de tomilho

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 35 minutos]

| Faça pequenos cortes cruzados na pele do pato e core o pato 
numa frigideira bem quente. Coloque primeiro o lado da 
pele, desta forma não é necessário usar qualquer gordura 
além da gordura do pato. Depois do peito todo corado, leve 
ao forno entre 10 a 12 minutos;

| Pique a cebola e o alho bem fino, refogue em azeite, junte o 
leite e igual porção de água, o tomilho e a sêmola de milho. 
Leve a lume brando mexendo sempre até a sêmola cozer. 
Verta para um tabuleiro, depois de frio corte em cubos ou a 
gosto e leve ao forno com o pato para aquecer; 

| Corte as cascas de laranja em juliana muito fina, ferva em 3 
águas, e na última junte o açúcar e deixe ferver para formar 
uma calda; 

| Corte as uvas ao meio, retire as sementes e a pele e salteie 
em manteiga;

| Disponha o pato no prato, os cubos de xerém, regue com o 
molho e decorre com a juliana de laranja e as uvas. Pode 
acompanhar com mais alguns legumes ou salada a gosto.

Molho

| Faça um caramelo com o mel e açúcar. Junte o sumo das 
laranjas e o vinagre balsâmico e deixe reduzir até atingir a 
textura desejada.

Sugestão de acompanhamento: Quinta da Penina, Colheita 
Selecionada 

 SOBREMESA: Pudim de pão com passas

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

Pudim

§ 200 gr açúcar

§ 150 gr pão

§ 1 lata leite condensado

§ 3 ovos

§ 150 ml leite

§ 1 taça de passas

§ ½ taça nozes

Creme inglês

§ 4 gemas

§ 5 dl leite

§ 75 gr açúcar

§ 1 ramo de lúcia lima

Frutas para acompanhar

§ 50 gr groselhas

§ 50 gr uvas

§ 50 gr amoras

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 4 peitos de pato

§ sal q.b.

§ pimenta preta do moinho q.b.

§ 500 gr uvas de mesa

§ 50 gr manteiga

§ 2 laranjas

§ 100 gr açúcar

§ 50 gr mel

§ 50 ml vinagre balsâmico

§ 100 gr cebola

§ 1 raminho de tomilho

§ 100 gr sêmola de milho

§ 2 dl leite

§ 2 dentes de alho

§ 5 cl azeite

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 250 gr presunto serrano

§ 300 gr uvas de mesa

§ 250 gr figos frescos

§ 100gr alface chicória

§ 100 gr rúcula

§ 1dl vinho do Porto

§ 2 folhas de gelatina

§ 5 ml vinagre

§ 5 cl azeite

§ 1 colher de café de mostarda

§ 1 raminho coentros

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As uvas de mesa, os figos 
frescos, a rúcula e o ramo de 
coentros nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| O azeite na Loja Biológica 
Quintinha da Su;

| O presunto serrano no Talho 
Jorge e na Banca de Enchidos.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

|  As uvas, as laranjas, a 
cebola, o tomilho e o alho 
nas Bancas de Frutas e 
Legumes.

| O mel nas Bancas dos 
Produtores de Mel e na Loja 
da Su.

|  O azeite na Loja da Su.

| O peito de pato, a manteiga 
no Talho Jorge.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

| Leve o vinho do Porto ao lume para libertar o álcool;

| Adicione as folhas de gelatina demolhada, verta para um 
recipiente e deixe solidificar. Corte em pequenos cubos;

| Emulsione o vinagre com o azeite, a mostarda e os coentros 
picados para fazer um vinagrete para temperar as alfaces;

| Corte as uvas ao meio e retirar as sementes;

| Corte o presunto em fatias finas;

| Disponha todos os ingredientes no prato de forma 
harmoniosa e decore com os figos.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As nozes, a lúcia lima, as 
groselhas, as uvas e as 
amoras nas Bancas de 
Fruta e Legumes.

| O pão na Padaria do 
Mercado e no Ponto 
de Venda de Pão.

| JorgeOs ovos no Talho .

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 45 minutos]

Pudim

| Coloque o açúcar na forma e leve ao lume até 
caramelizar;

| Bata num liquidificador o leite, o pão, o leite 
condensado e os ovos;

| Junte as passas e as nozes, verta para a forma o 
preparado e leve ao forno em banho-maria e 
tape-o durante 30 minutos a 150ºC.

Creme

| Coloque o leite ao lume com a lúcia lima até 
ferver e depois retire.

| À parte misture as gemas com o açúcar e junte 
lentamente o leite fervido;

| Leve novamente ao lume mexendo sempre até 
engrossar;

| Acompanhe o pudim com as frutas frescas e o 
creme.


