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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 

Biografia do Nutricionista Estagiário João Pedro 
Martins

João Pedro Martins, reside em São Brás de Alportel, 
tem 26 anos e é nutricionista. O interesse pela 
alimentação saudável e exercício físico surgiu 
bastante cedo e culminou no término da licenciatura 
em Dietética e Nutrição em 2018 e obtenção de 
especialização em Nutrição Desportiva.

Não possui qualquer curso de cozinha, mas o 
interesse pessoal e a crescente procura por pratos 
mais saudáveis e igualmente saborosos, levou a 
criar e reinventar algumas receitas bem conhecidas, 
mas de uma forma mais equilibrada 
nutricionalmente, mantendo o seu sabor.

’’A preocupação com a alimentação saudável tem 
vindo a aumentar ao longo dos últimos anos e 
felizmente só tem tendência a aumentar. No entanto, 
o crescente interesse também culminou na 
disseminação de informação errada e sem qualquer 
verdade científica, criaram-se ideias erradas sobre 
dietas e fobias sem qualquer sentido e alguns 
alimentos tão tradicionais e familiares de todos nós. 
É errado falar em alimentos maus e bons, mas certo 
falar em alimentos mais pobres e mais ricos 
nutricionalmente. Todos os alimentos podem ser 
incluídos na nossa alimentação e ainda assim 
’’sermos saudáveis’’ e ’’perdermos peso’’ quando se 
pretende. O fundamentalismo e a má relação com os 
alimentos devem ser evitados ao máximo, só assim 
se consegue manter por muito tempo um estilo de 
vida saudável.’’
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2019

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

Em outubro, o Mercado vira abóbora!

As propostas do Nutricionista Estagiário
 João Pedro Martins:

Entrada: Creme de abóbora e manjericão
Prato Principal: Lasanha de legumes e frango
Sobremesa: Cheesecake de chocolate branco 

e frutos vermelhos fit

PRODUTO DO MÊS: Abóbora

A abóbora é um alimento tão típico e tradicional de nós 
portugueses, mas que é muitas vezes negligenciado e esquecido, 
embora apresente um grande leque de qualidades nutricionais para 
o nosso organismo. Além de ser muito baixo em calorias, é isento 
de gordura e possuí uma elevada quantidade de nutrientes 
protetores como os caratenóides e os antioxidantes. Apresenta 
ainda quantidades interessantes de potássio, cálcio, magnésio e 
vitaminas B e C. 
O efeito protetor citado, é resultante da presença de antioxidantes 
(bioflavenóides), que se ligam a recetores no nosso corpo, que se 
pensam estar relacionados com alguns tipos de cancro, podendo 
em conjunto com o consumo diário de outros produtos hortícolas e 
fruta, a diminuir o risco de vir a desenvolver esta doença.
A nível sensorial, a abóbora é um alimento com uma enorme 
plasticidade culinária, podendo ser incorporado em compotas, 
sobremesas, sopas e purés.



ENTRADA: Creme de abóbora e manjericão PRATO PRINCIPAL: Lasanha de legumes e frango  SOBREMESA: Cheesecake de chocolate branco e frutos 
                          vermelhos fit

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

Base Cheesecake:

§ 200g de bolacha maria sem 
adição de açúcar;

§ 75g de mel;

§ 50g de manteiga de 
amendoim;

§ 3 claras de ovo;

§ 5g de adoçante líquido.

Cobertura:

§ 200g de chocolate branco 
sem adição de açúcar;

§ 2 pacotes de queijo quark 
batido com sabor a amora;

§ 450g de iogurte greco 
ligeiro;

§ 2 folhas de gelatina;

§ 3 gemas;

§ 15g de adoçante líquido (3 
tampinhas);

§ 100g de frutos vermelhos;

Segunda cobertura:

§ 200g de iogurte greco 
ligeiro;

§ 5g de adoçante líquido;

§ ½ saqueta de gelatina de 
frutos vermelhos zero 
calorias;

§ 5 colheres de sopa de água 
a ferver;

§ Frutos vermelhos q.b.

§ Hortelã q.b.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 1kg de abóbora;

§ 1L de água;

§ 5 dentes de alho;

§ 3 cebolas;

§ 100 ml de azeite extra virgem;

§ 6 folhas de manjericão fresco;

§ Tostinhas integrais;

§ Pimenta preta q.b.

§ 1 colher de sopa de sal;

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A abóbora, os alhos e a cebola 
nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| O azeite na Loja Biológica 
Quintinha da Su.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 25 minutos]

| Coloque num tacho com 1L de água, a abóbora, as cebolas e 
os alhos juntamente com metade de uma colher de sopa de sal 
e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos;

| Coloque o azeite juntamente com as folhas de manjericão 
num recipiente à parte e moa com recurso a uma varinha 
mágica;

| Desfaça os legumes já cozinhados com recurso a uma varinha 
mágica. Posteriormente adicione o azeite e o restante sal e 
volte a moer;

| Sirva juntamente com as tostinhas, uma folha de manjericão 
e um fio de azeite (opcional).

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Os ovos no Talho Jorge;

| Os frutos vermelhos e a 
hortelã nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

| O mel nas Bancas do 
Mercado.

Preparação e confeção:

[Duração aproximada: 30 min]

Base cheesecake:

| Triture a bolacha na trituradora até fazer uma 
espécie de farinha;

| Junte a bolacha triturada, ao mel, à manteiga de 
amendoim e às claras de ovo e amasse até formar 
uma massa consistente. Forre a forma com papel 
vegetal no fundo e unte com um pouco de azeite 
com ajuda de um guardanapo.

| Coloque a mistura na forma e leve ao forno 
durante 8 minutos a 200ºC.

Cobertura:

| Coloque as duas folhas de gelatina em água fria 
durante cerca de 7 minutos;

| Numa panela ao lume derreta o chocolate branco. 
Adicione o iogurte, o queijo, o adoçante, as 3 
gemas e mexa bem até obter uma mistura 
homogénea. Junte a gelatina previamente 
demolhada e escorrida à mistura e mexa. 

| Coloque a mistura na forma e adicione os frutos 
por cima, de forma a ficaram dentro do 
preparado. Leve ao frigorífico até solidificar 
durante pelo menos 3 horas. 

Segunda Cobertura:

| Coloque a gelatina em água quente e mexa ao 
mesmo tempo. Adicione o iogurte até obter uma 
mistura homogénea. Retire a forma do frigorífico 
e adicione a segunda cobertura.  

| Leve novamente ao frigorifico até solidificar. 

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 10-12 folhas de lasanha;

§ 4 tomates bem maduros;

§ 8 dentes de alho;

§ 1 cebola;

§ 50g de espinafres;

§ 2 cenouras raladas;

§ 100g de abóbora;

§ 75g de brócolos;

§ Cogumelos frescos inteiros;

§ 1 pacote de polpa de tomate 
“Guloso”;

§ 700g de peito de frango picado;

§ 200g de queijo mozarela magro;

§ Azeite q.b.;

§ 40g de farinha;

§ 600ml de leite magro;

§ Pimenta preta q.b.;

§ Sal q.b.;

§ Noz moscada q.b.;

§ Pimentão doce q.b.;

§ Orégãos q.b.;

§ Louro q.b.

§ Tomilho fresco q.b.

§ Vinho tinto q.b. 

§ Alecrim em ramo q.b. 

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| O peito de frango no Talho Jorge;

| Os tomates, os alhos, a cebola, os 
espinafres, a cenoura, a abóbora, os 
brócolos, os cogumelos, os orégãos, o 
louro, o tomilho fresco, e o alecrim 
nas Bancas de Frutas e Legumes;

| O azeite, a pimenta preta, o sal, a noz 
moscada e o pimentão doce na Loja 
Biológica Quintinha da Su.

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: 60 minutos]

Molho Bolonhesa 

| Coloque as folhas de lasanha num tabuleiro com água a 
ferver, de forma a demolharem e ficarem mais macias; 

| Refogue metade do alho picado e metade de uma cebola 
picada com um fio de azeite. Junte o peito de frango e 
tempere com sal, pimenta preta, louro, tomilho e alecrim. 
Deixe refogar. 

| Num outro tacho ponha o alho e a cebola picados com 
um fio de azeite. Deixe refogar um bocado e junte os 
restantes legumes previamente cortados, o frango já 
cozinhado aos legumes e adicione 3 colheres de caldo de 
legumes já feito. Adicione um pouco de vinho tinto e de 
seguida metade do pacote de polpa de tomate e tempere 
com mais um pouco de sal, pimenta preta, pimentão doce e 
orégãos e deixe cozinhar até reduzir. 

Molho bechamel: 

| Coloque a farinha numa panela juntamente com o azeite 
e deixe engrossar em lume brando. Adicione o leite aos 
poucos e temperar com sal, pimenta preta e noz moscada. 
Deixe cozinhar até engrossar (utilize uma vara de arames). 

Lasanha: 

| Utilize um fio de azeite para untar o fundo da forma e 
retire o excesso. Coloque cerca de 4 folhas de lasanha, o 
molho bolonhesa por cima, o molho bechamel e o queijo.  
Volte a repetir o processo até acabar os ingredientes. 

| Vai ao forno durante cerca de 30 minutos a 200ºC. 

Sugestão de 
Vinho: Quinta da 
Tôr Reserva 
Branco


