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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 

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

2019

Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores 
25 de maio | Mercado Municipal25 de maio | Mercado Municipal25 de maio | Mercado Municipal

Em maio, o Mercado cheira a orégãos!

As propostas dos Chefs João Pereira e Nuno Rosa:
Entrada: Salada montanheira com cubos 

gelados de gaspacho de oregãos
Prato Principal: Ragu de ervilhas com 

gorgonzola e polenta de oregão
Sobremesa: Cheesecake de orégãos, 

crumble e tomate confitado

PRODUTO DO MÊS: Os 
Orégãos

A origem do nome orégano é 
grega e significa 'alegria da 
montanha'. É oriundo do 
Médio Oriente, e foi 
introduzido na Europa no 
século XVI. Propriedades 
medicinais,  Indicações 
terapêuticas e benefícios do 
orégão: Toda a planta é rica 
num óleo essencial que 
contém timol e carvacrol, de 
acção sedativa, 
antiespasmódica e 
carminativa. Contém, além 
disso, flavonóides e ácido 
ursólico, aos quais se atribuem 
as suas propriedades 
antirreumáticas.

O seu uso medicinal é 
indicado nos seguintes casos:
– Transtornos digestivos: Dispepsia (má digestão) de origem nervosa, flatulência, 
espasmos ou cólicas dos órgãos digestivos. Devido à sua ação carminativa 
(combate os gases intestinais), é um bom condimento para legumes, sopas e 
pizzas.
– Afeções respiratórias acompanhadas de tosse seca ou irritativa, como a laringite 
(irritação da garganta) ou a tosse convulsa. O orégão tem também ação 
expetorante, béquica e antitússica, tanto em uso interno como externo.
– Dores musculares, torcicolos e lumbago, aplicado externamente tanto em 
cataplasmas como em fricções sobre a pele.

Uso externo
4 – Inalações de vapor, nas afecções respiratórias, adicionando um punhado da 
planta à água.
5 – Cataplasmas: A planta esmagada aquece-se numa caçarola e aplica-se 
envolvida num pano sobre a zona dorida ou inflamada.
6 – Fricções: Podem-se fazer com várias gotas de essência aplicadas directamente 
sobre a zona afectada. Para as fricções, a essência também pode dissolver-se em 

Chef João Silva Pereira 

Uma carreira que poderia ter passado pelo ensino, enquanto professor de 
educação física acabou por ser desviada em direção à Escola de Hotelaria 
onde o jovem chef João Pereira descobriu uma paixão para a vida.

João Pereira coleciona uma experiencia enriquecida pela diversidade, 
estagiou no Hotel Vila Gale Albacora em Tavira e no Hotel Oásis em Islantilha; 
terminado o curso fez a abertura da Pousada de Portugal “ Convento da 
Graça” em Tavira foi cozinheiro em restaurantes Fine- Dining tais como “ Vila 
Velha” e “ A Ver Tavira”.

Uma das experiências mais enriquecedoras no seu percurso foi o trabalho 
desenvolvido em embarcações passando por Cabo Verde, Canárias 
Espanholas e Angola onde teve oportunidade de conhecer novas realidades, 
trabalhar com outros produtos e especializar-se em pescado fresco.

Trabalhou posteriormente no Hotel Vila Monte como Sub-Chef; Vilar do Golf 
Diamond`s Resort`s assumindo o cargo de Chef.

Atualmente é Sub-chef no hotel Vila Sol do Grupo Pestana. 

Chef Nuno Rosa 

Nuno Rosa é Chefe de pastelaria e tem um trabalho bastante reconhecido na 
área.

Nuno já passou por lugares de enorme notoriedade no setor da hotelaria, tais 
como o Hotel Épic Sana Algarve, em Albufeira; Hotel CS Madeira/ Vida Mar, na 
ilha da Madeira, e o Real Marina em Olhão. Atualmente é chefe de Pastelaria 
no Hotel Quinta do Lago e no Hotel Vilamonte em Moncarapacho.

Nuno Rosa é também formador de Pastelaria, e desenvolve um estimulante 
trabalho enquanto formador na AAPCDM – Associação Algarvia de pais e 
Amigos de Crianças Diminuídas Mentais.

Tem uma paixão especial pela confeção com requinte, “Dinning” e o seu mérito 
tem vindo a ser reconhecido pelas suas criações gourmet. 
Desde Fevereiro de 2018 , ocupa o lugar de Chef de Pastelaria no Hotel Quinta 
do Lago.
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ENTRADA: Saladinha montanheira com cubos gelados 
                    de gaspacho de orégãos

PRATO PRINCIPAL: Ragu de ervilhas com gorgonzola e polenta de orégão  SOBREMESA: Cheesecake de orégãos, crumble e 
                          tomate confitado

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

§ 200 gr. de queijo fresco de 
cabra

§ 250 lt de natas

§ 75 gr de açúcar em pó

§ 10 gr orégãos frescos

Crumble:

§ 25 gr de farinha

§ 25 gr de manteiga fria em 
cubos

§ 25 gr de açúcar

§ 10 gr de orégãos frescos 
picados

Tomate confitado:

§ 200 gr de tomate chucha

§ 25 dl de sumo de laranja

§ 75 dl de água

§ pimenta preta moída q.b.

§ 100 gr de açúcar

Pesto de orégãos:

§ 50 gr de pinhões torrados

§ 30 gr de orégãos frescos 
bringidos

§ 100 dl de água

§ 100 gr de açúcar

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 3 cebolas roxas

§ 2 dentes de  alho

§ 3 pepinos

§ 2 pimentos vermelhos

§ 6 tomates maduros

§ 200gr. de batata nova

§ Sal q.b.

§ Pimenta q.b.

§ 2dl de azeite

§ 1dl de vinagre

§ Polpa de tomate q.b.

§ Açúcar q.b.

§ Oregão seco q.b.

§ Pão do dia anterior

§ Água fresca

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A cebola rocha, os alhos, os 
pepinos, os pimentos 
vermelhos, os tomates, a 
batata nova, e os orégãos nas 
Bancas de Frutas e Legumes;

| O pão na Padaria do Mercado;

| O sal, a pimenta, o azeite, o 
vinagre e o açúcar na Loja 
Biológica Quintinha da Su. 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

| Corte os legumes aos cubos ,de 1 cm aproximadamente 
(metade da receita) misture, tempere de sal, pimenta, azeite, 
vinagre e orégão e reserve;

| Coza a batata nova em água temperada de sal e pimenta e 
adicione aos legumes anteriormente misturados;  

| Corte o pão as fatias finas e leve ao forno com um fio de 
azeite, 10 minutos a 150graus e reserve;

| Num liquidificador, coloque os legumes (metade da receita 
restante), tempere de sal, pimenta, orégãos, polpa de tomate, 
azeite e uma pitada de açúcar e misture tudo até ficar um 
creme;

| Disponha o gaspacho nas formas cubicas convencionais de 
fazer gelo e leve ao congelador.

| Sirva com a salada montanheira com o pão torrado e os 
cubos de gelados de gaspacho, são uma excelente forma de 
refrescar e dar mais sabor.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Queijo fresco de cabra na 
Banca de Queijos e 
Enchidos

| As natas e a manteiga no 
Talho Jorge;

| A pimenta preta, o açúcar e 
os pinhões na Loja 
Biológica Quintinha da Su

| Os orégãos frescos, o 
tomate chucha e as laranjas 
nas Bancas de Fruta e 
Legumes.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 30 min]

| Cheese Cake: Coloque as natas e os orégãos ao 
lume até ferver e deixe em infusão até arrefecer 
totalmente; Passe as natas pelo chinês, junte o 
açúcar e o queijo desfeito e bata em chantilly;

| Crumble: Misture todos os ingredientes espalhe 
num tabuleiro e leve ao forno a 180º até alourar;

| Tomate confitado: Faça uma calda com açúcar, 
sumo e água coloque o açúcar e a água. Reserve;

| Coloque os tomates em água a ferver e depois em 
água fria, pele, retire as sementes, passe pela 
calda e tempere com a pimenta. Repita esta 
operação uma segunda vez;

| Faça uma calda com a água e o açúcar;

| Junte os pinhões com as folhas de orégãos e 
coloque calda aos poucos, passando a varinha até 
obter a consistência desejada;

| Empratamento: Coloque um pouco da mousse, 
depois uma pétala de tomate confitada, crumble 
e termine com o pesto. Decore com orégãos 
frescos.

| Pesto: Fazer uma calda com a água e o açúcar. 
Juntar os pinhões com as folhas de orégãos e 
colocar a calda aos poucos passando a varinha até 
obter a consistência desejada.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 500 gr. de ervilhas

§ 1 cebola roxa

§ 1 talo de salsa

§ 50 gr. de alho

§ 2dl vinho branco

§ 1 dl de azeite

§ Sal q.b.

§ Pimenta q.b.

§ 200gr. de sêmola de milho

§ 500ml de água

§ 1 cebola

§ Orégão fresco q.b.

§ Oregão seco q.b.

§ 100 gr. de tomate seco

§ 100gr. de queijo gorgonzola

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A cebola roxa, o alho, a cebola, 
o orégão fresco e o orégão seco 
nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

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

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 25 minutos]

| Pique a cebola roxa e o alho, leve a refogar num tacho com 
azeite, adicione as ervilhas e o talo de salsa. Refresque com 
metade do vinho branco e tape de água, tempere de sal e 
pimenta e deixe cozinhar cerca de 10 minutos em lume brando. 
Reserve;

| Noutro tacho , refogue a cebola e o alho, adicione o orégão 
fresco e o seco, adicione o tomate seco, o vinho branco e 
tempere de sal e pimenta. Junte a água e deixe levantar fervura, 
de seguida adicione a sêmola de milho mexendo sempre com o 
auxílio de umas varas e deixe cozinhar. Verta o preparado 
anterior num tabuleiro untado de azeite e arrefeça;

| Corte a polenta em fatias e decore juntamente com o queijo 
gorgonzola aos cubos o ragu de ervilhas.

Sugestão de vinho: Lambrusco Rosé bem fresco.


