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Em setembro, o Mercado
passa as passas do 
Algarve e 
abre portas aos 
sabores do Brasil!

As propostas do

Chef Jederval Santos:

ENTRADA: Ovo de codorniz panado 

em cama de alface

PRATO PRINCIPAL: Acarajé Baiano

SOBREMESA: Cocada branca simples

Poucas frutas tão pequenas oferecem tantos 
bene�cios. A abundância de nutrientes desta 
fruta, ideal como sobremesa ou lanche para 
pessoas de todas as idades, fazem dela um 
concentrado de energia e an�oxidantes capaz 
de parar o processo de envelhecimento e as 
doenças degenera�vas, melhorar a saúde 
arterial, o nível de colesterol e evitar a 
progressão do cancro, como demonstram 
vários estudos. (…)

Alimento purificador e rico em açúcares 
naturais, integra na sua composição poderosos 
desintoxicantes muito eficazes para o �gado, 
para os rins e para o aparelho diges�vo.

Os bene�cios desta fruta devem-se aos 
nutrientes que proporcionam:

> Fibra, con�da na pele e nas pevides, que 
combate a prisão de ventre e regula o 
trânsito intes�nal;

> Cerca de 80% de água por cada 100 g;

> O potássio é o mineral mais abundante, 
seguido do magnésio e do cálcio;

> Os seus an�oxidantes, como os flavonoides 
e o resveratrol, atuam contra as doenças 
cardiovasculares e o cancro;

> Ácido fólico e vitamina B6;

Alguns nutrientes variam segundo se trate de 
uvas brancas ou pretas. Por exemplo, os 
açúcares (glucose e frutose) são mais 
abundantes nas uvas pretas e no que toca às 
calorias, as uvas brancas têm cerca de 72 kcal, 
enquanto que as pretas têm 77 kcal (valores 
por 100 g). Possuem, no entanto, um elevado 
índice glicémico.

Os principais bene�cios

O ácido fólico contribui para produzir glóbulos 
vermelhos e an�corpos. Nas mulheres 
grávidas, ajuda ainda a prevenir a espinha 
bífida e outras alterações no sistema nervoso 
no bebé. A vitamina B6 ajuda a manter a 
função normal do cérebro, atua no 
metabolismo das proteínas e reforça as 
defesas orgânicas. O potássio é necessário 
para a transmissão do impulso nervoso e à 
a�vidade muscular.

O consumo de uvas ajuda também a 
restabelecer os níveis deste mineral no caso 
de u�lização de diuré�cos que o eliminem, ou 
em pessoas que o expulsam em grandes 
quan�dades (devido ao vómito, por exemplo). 
São ideais para as crianças e idosos como 
suporte nutricional e também para adultos 
que necessitem de uma boa fonte de 
energia.(…)

Devido à sua riqueza em açúcares, as pessoas 
com diabetes ou excesso de peso podem 
comê-las, mas controlando a sua quan�dade, 
sem excessos. (…)

Também não se recomenda a pacientes com 
cálculos renais. (…)

Se tem o intes�no sensível, também deve ter 
cuidado com a ingestão desta fruta. As uvas 
contêm fibra, uma substância que tem 
propriedades laxantes. Se abusar, poderá ter 
que ir mais vezes à casa de banho. 

As propriedades das passas de uva

Para obter passas (uvas secas), basta pendurar 
cachos de uvas frescas de cabeça para baixo. 
Algumas boas variedades de passas são a 
sultana (sem pevides), a málaga (grande e 
doce) e a passa de corinto (pequena e muito 
aromá�ca). Mas deve saber que o nível 
calórico das passas é quatro vezes maior que o 
das uvas frescas, devido à maior concentração 
de açúcar.

h�ps://lifestyle.sapo.pt/saude/peso-e-
nutricao/ar�gos/uvas

 
 

 
 

 
 

   

   

PRODUTO DO MÊS: Uvas e Passas

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!

Chef Jederval Santos

Chef Jederval Vieira Santos nasceu no 

Brasil, fez o bacharel em Teologia pelo 

Centro de Formação Teológica Ba�sta 

Nacional e hoje é Pastor na Igreja 

Assembleia de Deus Missão Transcultural. 

Foi cozinheiro no Hotel Adriana e Tivoli 

Vitoria, chef pasteleiro no Fine Dining in 

Style, em Vale do Lobo e Pizzaiolo na 

Pizzaria Italiana Cistus Tratora. 

Atualmente é pasteleiro no Moura Pão.

Uma proposta com 
Sabores do Brasil!

https://lifestyle.sapo.pt/saude/peso-e-nutricao/artigos/uvas
https://lifestyle.sapo.pt/saude/peso-e-nutricao/artigos/uvas


ENTRADA: Ovo de codorniz panado em cama de alface PRATO PRINCIPAL: Acarajé Baiano  SOBREMESA: Cocada branca simples

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 720 gr de açúcar 

§ 270 ml de leite

§ 1 coco grande ralado

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

§ 50 ovos de codornizes 

§ Alface q.b.

§ 3 ovos 

§ Pão ralado q.b.

§ Sal q.b.

§ Pimenta q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

> Os ovos no Talho Jorge;

> A alface nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 15 minutos]

> Coza os ovos de codorniz em água a ferver durante cinco 
minutos e retire a casca.

> Coloque no pão ralado sal e pimenta a gosto e passe os ovos 
de codorniz pelo ovo  e pelo pão ralado, repita esta operação 
2 vezes;

> Leve a fritar em óleo;

> Corte a alface em juliana muito fina;

> Num prato coloque a alface, os ovos e sirva.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 40 min]

> Numa panela, misture o leite e o açúcar;

> Leve ao lume baixo e deixe ferver até obter o 
ponto de fio;

> Para saber se está no ponto, retire um pouco da 
calda e coloque num copo de água fria. Se formar 
uma gota mole, esta no ponto;

> Quando atingir o ponto, acrescente o coco ralado, 
mexa bem e deixe ferver por 10 minutos;

> Desligue o fogo e mexa por alguns minutos para a 
cocada arrefecer um pouco;

> Pegue as porções de cocada com o auxílio de uma 
colher e vá colocando sobre uma pedra ou 
superfície forrada com plástico;

> Deixe arrefecer e sirva.

INGREDIENTES 
(para 4 pessoas):

Massa:

§ 2kg de feijão frade

§ 4 cebolas grandes 

§ Sal q.b.

Recheio (VATAPÁ):

§ 1Kg de cebola 

§ 1kg de pimentos vermelhos

§ 2kg de camarão médio

§ 8 papossecos

§ 400 ml de natas

§ 2 garrafas de leite de coco

§ 1l de óleo de palma

§ Azeite q.b

§ 2 molhos de coentros

§ 1 molho de cebolinho

§ 2 cubos Knorr de galinha

§ 1 kg de camarão seco miúdo

§ 50 gr de malagueta

§ 1 kg de tomate 

§ Limão q.b.

§ Sal q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

> O camarão nas Bancas de Peixe;

> A cebola, o pimento vermelho, 
os coentros, o cebolinho, a 
malagueta, o limão  e o tomate 
nas Bancas de Frutas e Legumes;

> O sal, o azeite na Loja Biológica 
Quintinha da Su.

> O leite e natas no Talho Jorge.

> Os papossecos na Padaria do 
Mercado.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

> Na liquidificadora triture o feijão-frade durante 5 minutos;

> Coloque o feijão de molho na véspera; 

> No dia seguinte retire as cascas do feijão e o excesso de 
água;

> Coloque a massa no liquidificador, com a cebola picada e o 
sal a gosto;

> Coloque o preparado num alguidar fundo e bata com uma 
colher de pau até a massa ficar mais fofa;  

> Com o auxílio de duas colheres faça os pastéis e frite em 
óleo de palma e reserve.

> Para o molho, retire a pele do tomate e pique. 

> Pique também o pimento vermelho e a cebola;

> Junte tudo e tempere com um fio de azeite, sal a gosto e 
um colher de sumo de limão;

> Pique a cebola e frite no óleo de palma e em azeite até 
alourar, acrescente os pimentos picados até amolecerem e 
adicione os coentros picados, o leite de coco e o caldo de 
galinha. Deixe refogar durante 5 min;

> Adicione o camarão limpo, as natas e deixe apurar;

> Acrescente os papossecos demolhados no leite e mexa até 
engrossar;

> Retifique os temperos; 

> Por fim recheie os pastéis de feijão com o recheio (vatapá ) 
e o molho.

Sugestão de 
Acompanhamento:

> Quinta da Tôr 
Branco (2018)

ONDE ADQUIRIR 
NO MERCADO: 

> O leite no Talho Jorge.


