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Solicite-nos mais informações e 
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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
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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: Espinafre Biografia de Catarina Evaristo

Catarina Evaristo nasceu no Algarve e viveu em São 

Brás até aos 19 anos, a partir daí, como ela diz, foi 

descobrir o Mundo. A paixão pela cozinha vem, desde 

sempre, através do seu pai. Aos 4 anos, aprendeu a 

primeira receita com ele, panquecas, e a partir daí o 

gosto nunca desvaneceu.

Não tem qualquer curso de cozinha, mas, ao longo 

dos anos, foi participando em várias formações e 

workshops na área. Adora a cozinha portuguesa e é 

neste tipo de cozinha que encontra os ingredientes 

que mais gosta.

Viajou durante dois anos por diversos países 

europeus em voluntariado e com isto aprendeu 

muito sobre as diferentes formas de cozinhar, 

diferentes produtos e diferentes culturas, 

despertando assim novos gostos e abrindo novos 

horizontes nesta área. Participou no Masterchef Portugal, chegando aos 500 finalistas, entre  

milhares de concorrentes. Em 2017, abriu o restaurante Saudade em Português com uma sócia, 

Catarina Estevens, proprietária de 3 cafeterias de especialidade, barista e vencedora do Master 

Barista Nestlé 2018. No restaurante, sendo as duas apaixonadas por Portugal e pela nossa 

cozinha, é mesmo essa a especialidade, cozinha portuguesa. Sempre gostaram de estar sentadas 

à mesa com família e amigos a petiscar e foi isso que quiseram proporcionar aos clientes que as 

visitam: o petiscar, o sentir-se em casa, a tradição à mesa!

O espinafre é uma verdura com elevado valor nutri�vo, pois dá-nos 
Ferro, Cálcio, Fósforo e vitaminas A e B.  O ferro que contém é essencial 
para a boa estruturação sanguínea, pelo que ajuda a erradicar a anemia 
e a desnutrição, eliminar o cansaço e fortalecer o sangue. O cálcio e o 
fósforo, por sua vez, fortalecem a esfera óssea e os dentes, edifica os 
músculos e atua na coagulação do sangue. A vitamina A é o remédio 
prescrito para o bom funcionamento da visão, preserva o vigor da pele, 
ajuda no desenvolvimento orgânico e previne infeções. Os nutrientes do Complexo B também 
atuam posi�vamente na epiderme, favorecem os sistemas diges�vo e nervoso, impedem que os 
cabelos caiam… Justamente pelas suas qualidades nutri�vas, os espinafres foram associados à 
personagem “Popey”, que nasceu a 17 de janeiro de 1929, tendo ficado conhecida pela força, 
provinda dos “mágicos” espinafres!

INGREDIENTE EM DESTAQUE: Cogumelo

Pode adquirir, regularmente os seus cogumelos, nas bancas do seu Mercado Municipal

Sabia que? - O cogumelo é o fruto do fungo. Sem os fungos teríamos manta morta da altura de 
um prédio de 7 andares e o planeta seria inabitável. 

Os cogumelos formam entre si canais de comunicação ao longo de toda a floresta.

A podução de cogumelos - Alguns cogumelos podem ser produzidos em substrato (serraduras, 
serrins, palhas de cereais de outros desperdícios agrícolas) ou em troncos de madeira (produção 
semi-artesanal). Para se desenvolverem necessitam de nutrientes, humidade e temperatura.

Propriedades nutricionais - O cogumelo proporciona-nos uma grande variedade de sabores e 
texturas: é fonte de aminoácidos e proteínas, rico em sais minerais (cálcio, potássio, iodo e 
fósforo), rico em vitaminas (B1, B2, B3, vitamina C e outras do complexo B), com baixo teor de 
gorduras, pouco calórico e em algumas espécies associados a propriedades medicinais (reforço 

do sistema imunitário e propriedades an�-inflamatórias).

Shiitake (Len�nula edodes) - O cogumelo Shiitake é um alimento de 
alto valor nutri�vo, rico em proteínas, fibras vegetais, algumas 
vitaminas do complexo B (B2, B3, B5, B6, B9) e minerais como o cálcio, 
magnésio, fósforo, potássio e ferro. É um alimento com baixo teor de 
gordura e sódio.

Sugestões culinárias 

> Os shiitake frescos são ideais para confecionar risotos, sopas, salteados, assados ou grelhados. 

> Para confecionar os shiitake desidratados, colocam-se em água tépida durante 30 minutos a 1 
hora antes da sua preparação. Depois de hidratados, devem ser consumidos como frescos. 

> Podem também consumir-se crus, tanto frescos como desidratados (snack saudável).

Não é necessário lavar os shiitake, pois são produzidos em substrato em modo de produção 
biológica.

Onde comprar? - Os cogumelos shiitake são produzidos pela Scóbis em Aljustrel e podem ser 
adquiridos na Bialógica – Mercaria a granel em São Brás de Alportel, por encomenda.

Colaboração: Ana Beatriz Jesus (Bialógica – Mercaria a granel em São Brás de Alportel).
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2019

Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores 
26 de janeiro | Mercado Municipal26 de janeiro | Mercado Municipal26 de janeiro | Mercado Municipal

Em Janeiro, até o Popeye vem ao Mercado!

As propostas d ina Evaristoe Catar
Sopa: me de cogumelosCre

Prato principal: Cogumelos salteados com amêndoa e tomate seco
e Cogumelos recheados com puré de espinafres

Sobremesa: Mousse de chocolate tradicional

(Participação do Restaurante “Saudade em Português”)

serfanipEs

serfanipEs



SOPA: Creme de Cogumelos PRATOS PRINCIPAIS: Cogumelos salteados c/ amêndoa e tomate seco
                                      Cogumelos recheados com puré de espinafres

 SOBREMESA: Mousse de chocolate tradicional

INGREDIENTES (para 6 
pessoas):

§ 200 g de chocolate de 
culinária

§ 200 g de açúcar em pó

§ 100 g de  manteiga

§ 6 Ovos

§ Amêndoa palitada q.b.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):
§ 400 gr. de cogumelos
§ 4 pétalas de tomate seco
§ 4 dentes de alho
§ 4 c. de sopa de azeite
§ 40gr. de manteiga com sal
§ Sal q.b.
§ Pimenta q.b.
§ Tomilho fresco q.b.
§ Brandy para flambear
§ 40 gr. de amêndoa laminada
§ Broa de milho amarela q.b.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 400gr. de cogumelos

§ Sumo de ½ limão

§ 50gr. de manteiga

§ 200gr. de cebola

§ 600gr. de água

§ 50gr. de farinha

§ Sal q.b.

§ 300gr. de leite

§ 100gr. de natas

§ Pimenta moída q.b.

§ Creme de vinagre balsâmico

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Os cogumelos, o limão e a 
cebola nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| A manteiga, o leite e as natas 
no Talho Jorge.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

|  Os cogumelos, o alho, o tomilho e as amêndoas nas Bancas do 
Mercado Municipal;

| O azeite, o sal e a pimenta na Loja Biológica Quintinha da Su;

| A manteiga no Talho Jorge.

| A broa de milho na Padaria do Mercado Municipal.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

(Sugestão de confeção utilizando equipamento Bimby)

| Num recipiente coloque metade dos cogumelos, cortados 
em lâminas, regue com o sumo de limão e reserve;

| Coloque no copo os restantes cogumelos, a manteiga e a 
cebola, pique 5 seg/vel 5 e refogue 5 min/Varoma/vel 1,5;

| Adicione a água, a farinha e programe 3 min/Varoma/vel 2;

| De seguida triture 1 min e vá progressivamente até à vel 7, 
para que fique um creme homogéneo;

| Coloque no copo o cesto com os cogumelos reservados e 
programe 6 min/100°C/vel 4;

| Adicione o leite, as natas, a pimenta, rectifique o sal e 
programe 5 min/90°C/vel 2;

| Retire o cesto e deite na terrina os cogumelos e o creme por 
cima. Sirva quente.

Sugestão de acompanhamento: Tiras de pão tostadas no forno 
com azeite e alho.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A manteiga e os ovos no 
Talho Jorge;

| O açúcar na Loja Biológica 
Quintinha da Su;

| A amêndoa nas Bancas do 
Mercado Municipal.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 20 minutos]

| Separe as gemas das claras;

| Coloque as claras numa tigela e bata em castelo, 
com 1/2 do açúcar.

| Noutra tigela bata o restante açúcar com as 
gemas até formar um creme homogéneo.

| Pique o chocolate para uma tigela, junte a 
manteiga e leve a derreter no micro-ondas ou em 
banho-maria, sem deixar ferver e mexendo de 
vez em quando. Depois retire, adicione o açúcar 
e as gemas e mexa muito bem.

| Junte o creme de chocolate às claras e envolva 
suavemente. Divida por taças individuais ou uma 
grande e leve ao frio até solidificar. 

Sugestão de acompanhamento: Servir polvilhada 
com café ou amêndoa palitada.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:
[Duração aproximada: 7 minutos]

| Retire a pele dos cogumelos e corte-os em pedaços. Corte o 
tomate seco em tiras;

| Esmague os dentes de alho, tire-lhes a pele e pique-os 
finamente;

| Aqueça o azeite numa frigideira, junte o alho picado, os 
cogumelos e o tomilho;

| Salteie em lume médio a forte, mexendo frequentemente 
durante 5 minutos;

| Reduza o calor, tempere com o sal e a pimenta e deixe 
cozinhar mais 3 a 4 minutos;

| Adicione o Brandy, flambeie e adicione a manteiga;
| Adicione a amêndoa, dê uma volta e sirva de imediato sob 

tiras de broa.

Sugestão de Acompanhamento: Espinafres baby com vinagrete

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 500 g de espinafres

§ 200g de queijo Philadelphia

§ 16 cogumelos pequenos

§ 1 raminho de tomilho picado

§ 2 dentes de alho

§ Azeite qb

§ Sal qb

§ Pimenta acabada de moer

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

|  Os brócolos, os cogumelos, o tomilho e o alho nas Bancas do 
Mercado Municipal;

| O sal e a pimenta na Loja Biológica Quintinha da Su.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 15 minutos]

| Leve ao lume um tacho com água temperada de sal deixe ferver 
junte os brócolos lavados e escorridos e deixe cozer durante 5 
minutos depois escorra-os;

| Na Bimby junte os brócolos, o queijo e o tomilho e moa tudo 
até criar um creme homogéneo;

| Lamine os alhos e salteie em azeite até ficarem dourados;
| Retire os cogumelos do forno, deite o puré para dentro de um 

saco pasteleiro e encha os cogumelos com o puré decore a 
gosto e sirva quente com pimenta moída na hora.

Sugestão de Acompanhamento: Batata-doce frita


