
Biografia do Mestre Diego Pagano

O mestre do queijo Diego Pagano, italiano de 

Nápoles, aprendeu esta arte em menino com 

o seu avô.  Tornou-se independente, 

colaborando em empresas de laticínios em 

Itália: “Il Podere Dei Leoni” e “Giovani Caseari 

Marigliano” e no Paraguai, na empresa 

“Leitaria Santino”. Regressando a Itália, 

convenceu o pai Vincenzo a iniciar uma nova 

aventura em Portugal, país onde não 

empresas de mozzarella italiana e onde as 

pessoas não estão habituadas a consumir este 

tipo de produto fresco. Diego combina a 

tradição desta arte antiga com a sua paixão 

por este trabalho, atualizando e inventando 

novas combinações. Colabora atualmente 

para o desenvolvimento e a afirmação no 

mercado da La Gemma Bianca LDA, em São 

Brás de Alportel.

Município de São Brás de Alportel
Rua Gago Coutinho, nº1 | 8150-151 São Brás de Alportel  | Tel. 289 840 000 | Fax. 289 842 455
E-mail: camara@cm-sbras.pt  ou  mercado@cm-sbras.pt  | Web: www.cm-sbras.pt

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
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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: Queijo
O queijo é uma ó�ma fonte de nutrientes importantes e, por isso, embora 

não seja considerado um superalimento, quando consumido regularmente 

pode trazer vários bene�cios para a saúde.

Para fazer queijo é necessário coalhar o leite, um processo no qual a parte 

sólida, cons�tuída por gorduras e proteínas, é separada dos líquidos. (…)

No entanto, todas as variedades de queijo possuem excelentes bene�cios 

porque contêm os mesmos nutrientes do leite e do iogurte, como cálcio, 

proteínas ou vitamina B12. Porém, dependendo do queijo, as quan�dades podem variar.

Além disso, o queijo também é fonte de probió�cos, que são bactérias boas que ajudam a regular a 

flora intes�nal, combatendo problemas como a prisão de ventre, excesso de gases ou diarreia.

1. Ajuda a emagrecer

O queijo é um dos alimentos mais ricos em proteínas, que ajudam a aumentar a sensação de 

saciedade, uma vez que este �po de alimentos demoram mais tempo para passar do estômago para o 

intes�no, reduzindo a vontade de comer mais. Porém, os melhores queijos para emagrecer são os mais 

claros, como queijo fresco, co�age ou ricota, pois possuem menos concentração de gordura.Além 

disso, novos estudos indicam que o bu�rato, uma substância que se forma no intes�no após a 

fermentação do queijo, pode aumentar o metabolismo e, por isso, facilita a queima de gordura 

corporal. 

2. Previne o cancro de intes�no

O bu�rato, que se forma no intes�no devido à digestão do queijo, que facilita o trabalho e a 

diferenciação das células intes�nais, evitando que ocorram mutações neoplásicas ou que células 

alteradas se mul�pliquem para criar um cancro. Além disso, esta substância também diminui o pH do 

intes�no, diminuindo a probabilidade de surgirem alterações malignas nas células.

3. Reduz o colesterol ruim

A ingestão de queijo ajuda a regular o funcionamento do intes�no e fornece bu�rato essencial para o 

funcionamento das células intes�nais. Quando o intes�no se encontra saudável, também é capaz de 

produzir mais bu�rato e, quan�dades elevadas dessa substância, ajudam a diminuir os níveis elevados 

de colesterol ruim. Assim, ao reduzir os níveis de colesterol, o queijo também é uma ó�ma forma de 

proteger o coração e todo o sistema cardiovascular de complicações graves como pressão alta, 

insuficiência cardíaca ou infarto.

4. Regula o trânsito intes�nal

Da mesma forma que o iogurte, o queijo também possui um elevado teor de probió�cos que ajudam a 

equilibrar a flora intes�nal, evitando o surgimento de problemas como prisão de ventre ou diarreia. 

Dessa forma, este é um alimento que ajuda a aliviar o desconforto de algumas doenças intes�nais 

como colite, síndrome do intes�no irritável ou doença de Crohn.

5. Fortalece os ossos e dentes

Fazer uma dieta com a quan�dade correta de cálcio, ajuda a manter os ossos saudáveis e fortes, 

evitando problemas como a osteoporose. Como todos os produtos derivados do leite, o queijo possui 

bastante cálcio e por isso ajuda nessa função. Porém, o queijo é mais adequado que os outros 

derivados, pois possui uma mistura de proteínas e vitaminas B que facilitam a absorção do cálcio no 

organismo. Quanto aos dentes, além de ser rico em cálcio, o queijo também protege contra a erosão 

de ácidos presentes em alimentos como o chá, café, vinho ou refrigerantes.
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Em março, no Mercado, é pão pão, queijo queijo!

La Gemma Bianca
As propostas do Mestre Diego Pagano:

Entrada: Caprese com mozzarella de vaca
Prato Principal: Ñoquis de batata com molho 

de tomate e queijo Mozzarella
Sobremesa: Stracciatella com chocolate

LA GEMMA

BIANCA, LDA.
MOZZARELLA   ITALIANA

Fonte: https://www.tuasaude.com/beneficios-do-queijo/



ENTRADA: Caprese com Mozzarella de vaca ACOMPANHAMENTO: Ñoquis de batata com molho de tomate 
e queijo mozzarella

 SOBREMESA: Stracciatella com chocolate

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

§ 250gr. de  queijo mozzarella 
de vaca

§ 125 ml. de natas

§ Chocolate em pó q.b.

§ Açúcar q.b.

§ Pepitas de chocolate q.b.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 250 gr. de mozzarella de vaca

§ 2 tomates

§ Manjericão q.b.

§ Orégãos q.b.

§ Sal q.b.

§ Azeite q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O tomate, o manjericão e os 
oregãos nas Bancas de frutas e 
legumes;

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

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 10 minutos]

| Corte a mozzarella e o tomate em fatias;

| Num prato, coloque uma fatia de queijo mozzarella, por 
cima, o tomate, alternando;

| Regue com um fio de azeite, polvilhe com orégãos e sal;

| Por fim, decore com uma folha de manjericão.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As natas no Talho Jorge;

| O açúcar e o chocolate em 
pó, na Loja Biológica 
Quintinha da Su.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 10 min]

| Desfie o queijo mozzarella;

| Numa taça, coloque a mozzarella desfiada, junte o 
açúcar, as natas e mexa bem;

| Coloque num prato, polvilhe com chocolate em 
pó e decore com as pepitas e sirva.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

Massa:

§ 300 gr. de farinha

§ 1Kg de batata

§ 1 ovo

§ Sal q.b.

Molho:

§ Polpa de tomate q.b.

§ Cebola q.b.

§ Azeite q.b.

§ Sal q.b.

§ Água q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As batatas e a cebola, nas 
Bancas do Mercado Municipal;

| Os ovos no Talho Jorge;

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

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 150 minutos]

| Coza as batatas e retire a pele, reserve;

| Numa bancada ou mesa, coloque a farinha e espalhe-a;

| Junte a batata em puré, o ovo e uma pitada de sal;

| Misture tudo muito bem até ficar uma massa homogénea;

| Faça uma bola, corte uma fatia e forme um pequeno rolo 
com as mãos, corte-o em pequenos pedaços e reserve;

| Prepare um refogado com azeite, cebola picada e polpa de 
tomate, junte um copo de água e tempere com sal e 
manjericão;

| Deixe a coser durante 2 horas, em lume brando, até apurar;

| Coloque no fogão uma panela com água, deixe ferver, junte 
os ñoquis e deixe cozer durante dois minutos, quando vierem 
ao de cima, escorra a água e reserve;

| Num tabuleiro de ir ao forno, coloque uma camada de molho 
de tomate e uma camada de ñoquis e polvilhe com queijo 
mozzarella ralado;

| Leve a gratinar durante 2 a 3 minutos, a 200ºC.


