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É com uma enorme satisfação que vos apresento este livro, pleno de sabor e 
de saber! 

Um livro muito especial, recheado de paladares e de segredos que só a 
cozinha é capaz de revelar, tesouros bem guardados de uma valiosa sabedoria 
que herdámos dos nossos antepassados e que importa preservar. 

Após executado o projeto de requalificação do Mercado Municipal, em 
2010, pretendeu o Município renovar também a sua dinâmica e dar vida 
nova aquele que é o coração da economia local são-bransese, desde 1968, 
um ponto de encontro e de convívio da comunidade.

Para valorizar os produtos endógenos, preservar as nossas tradições 
gastronómicas, interessante património imaterial e redescobrir a Dieta 
Mediterrânica, enquanto um dos regimes alimentares mais saudáveis do 
mundo nasceu o Ciclo de Sabores, com Demonstrações Gastronómicas que 
após mês após mês perfumam o nosso Mercado Municipal com o talento 
dos chefs e as originais sugestões, que nunca dispensam os seus ingredientes 
principais: Sabor, Qualidade e Requinte! Temos a honra de contar com uma 
plêiade de chefs de cozinha são-brasenses que se destacam na região no país 
e além-fronteiras, motivo de orgulho para a terra que os viu nascer.

Com esta publicação pretendemos reunir uma boa parte das receitas que vos 
apresentámos ao longo de quase uma centena de demonstrações, pela mão 
dos diferentes chefs, cozinheiros, nutricionistas, estudantes e todos os 
participantes nesta iniciativa que nos surpreenderam com as suas propostas 
numa generosa partilha que em nome do Município de São Brás de 
Alportel gostaria de agradecer. 

Um agradecimento que estendo a todos os restaurantes, hotéis, entidades, 
escolas e projetos que connosco colaboraram, com um reconhecimento ao 
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas pelo contributo para a 
formação dos nossos jovens nesta área.

Gostaria também de deixar um agradecimento à equipa do Mercado 
Municipal pelo apoio, ao Gabinete de Cultura e Eventos, pela dedicação e 
empenho, que torna possível esta iniciativa, assim como ao Gabinete de 
Comunicação, pela produção e conceção gráfica de todos os materiais e 
também deste livro; e muito em especial à minha colega Vice-Presidente 
Marlene Guerreiro, impulsionadora desta importante ação e sua 
dinamizadora, grande defensora e promotora dos produtos locais.

Dedicamos este livro aos nossos vendedores e produtores e a todos aqueles 
que continuam a fazer as suas compras no Mercado Municipal, sois vós a 
alma e a razão de ser deste livro! Obrigado!

Vitor Guerreiro

Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel 



Assim se passaram nove anos desde que a minha amiga Marlene Guerreiro, 

Vereadora da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, me convidou para 

iniciar e apadrinhar as Demonstrações Gastronómicas no Mercado 

Municipal.

O conceito do projeto desde logo me cativou. Apresentar receitas simples, 

que pudessem ser feitas em casa com produtos regionais locais, adquiridos 

no nosso Mercado Municipal que contava já com mais de 40 anos de 

atividade. As receitas seriam recriadas ao vivo ao sábado de manhã, dia em 

que o Mercado apresenta a maior afluência das gentes da terra.

Desde esse dia foram 94 as Demonstrações Gastronómicas efetuadas, 77 os 

Chefs cozinheiros convidados, destes 46 são-brasenses, o que mostra bem o 

valor que a gastronomia representa na nossa terra. 

Cada um destes cozinheiros revelou, através das suas receitas, as suas 

origens, heranças gastronómicas, personalidade e conhecimentos adquiridos 

nas diversas experiências, assim como a sua paixão pela profissão, 

partilhando-os com os são-brasenses.

É este caminho percorrido que agora fica registado em livro, uma história na 

qual sinto orgulho em ter participado como cozinheiro e são-brasense.

Bruno Viegas

“Escolhe um trabalho de que gostes e não terás 
de trabalhar nem um dia da tua vida”

Confúcio – filósofo chinês
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… Juntámos os melhores produtos, que pode encontrar no nosso Mercado 

Municipal, aos segredos mais bem guardados da alimentação mediterrânica 

e, desde 2011, desafiamos Chef's de cozinha e outros mestres dos sabores a 

partilhar as suas propostas gastronómicas!

O resultado não podia ser mais tentador: qualidade, requinte e sabor, em 

magníficas e tão diversas criações, que ora nos fazem recordar o passado, ora 

nos levam a viajar pelo mundo… e frequentemente nos deliciam com a fusão 

entre a tradição e a inovação!

Sempre no último sábado de cada mês, marcamos encontro, no palco dos 

sabores, com uma nova obra-prima que nasce das mãos destes alquimistas 

do paladar!

Dar a conhecer o Mercado e os seus produtos, revelados em receitas simples 

e saborosas, que pode provar e experimentar na sua casa foi o guião deste 

percurso, que nos permitiu, a cada etapa, revelar os valores da gastronomia, 

do nosso concelho e da nossa região, onde temos verdadeiramente razões de 

orgulho!  A todos os chef's e mestres do sabor, aos colaboradores e 

vendedores do Mercado, ao Gabinete de Gestão Cultural e Eventos e ao 

Vitor Alves, o nosso reconhecido agradecimento!

… vale mesmo a pena saborear de novo! Marcamos encontro, no último 

sábado do mês!

Marlene Guerreiro

Vice-Presidente da Câmara Municipal
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A ROMÃ

Rica em água, potássio e anoxidantes e com 
apenas 50 calorias.

Por trás dos bagos vermelhos e rosados de 
sabor agridoce está um fruto exóco que tem 
imensas propriedades benéficas para o 
organismo e, por conseguinte, para a saúde.

Porque é tão saudável?

- Não tem gordura nenhuma, apenas 
hidratos de carbono (e mesmo assim em

quandade reduzida) que dão energia de 
forma imediata, e um elevado teor de água, 
que lhe confere uma incomparável 
suculência e ajuda a manter o corpo 
saudável e hidratado.

 - Tem uma quandade significava de 
potássio+, o que, aliado ao seu reduzido 
nível de sódio, ajuda a repor o nível hídrico 
das células. Isto traduz-se numa recuperação 
mais eficaz da saúde das células, melhorias 
no sistema nervoso e muscular, e redução da 
tensão arterial.

 - É rica em substâncias anoxidantes 
(flavonoides, pró-vitamina A e vitamina C, 
bem como taninos, substância responsável 
pela sensação áspera do sabor da romã) que 
ajudam a controlar os níveis de colesterol.

 - Possui ainda uma ação an-inflamatória, 
digestiva e purificadora do sangue.

Como nos beneficia?

É de fácil digestão e está indicada para 
problemas gastrointesnais, como diarreia,

úlceras ou flatulência, bem como na 
prevenção das hemorroidas. Mais 
importante ainda é o facto de ser um 
excelente aliado contra o stress, a 
hipertensão e o colesterol alto, doenças

cardiovasculares ou, até mesmo, contra o 
cancro, principalmente da próstata.

9
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Chef Bruno Viegas

Formado em cozinha e pastelaria, na Escola de Hotelaria do 

Algarve, Bruno Viegas conta com um notável percurso, onde se 

incluem Vila Vita Park, Ria Park ou The Lake, tendo mesmo sido 

eleito “um dos 20 Chefs do Futuro”.

Em 2010 junta-se ao Grupo Tivoli, 6 anos depois assume a 

liderança da equipa de cozinha do Hotel Tivoli Victoria e do 

EMO Gourmet Restaurant. Em Abril de 2017 inaugura o 

Anantara Vilamoura Algarve Resort.

Em 2011, aceitou com entusiasmo o desafio do município, 

contribuindo generosamente com o seu conhecimento para o 

lançamento do Ciclo de Demonstrações Gastronómicas, 

iniciativa que apadrinhou e da qual primeiro participante.

Janeiro 2011 | Produto do mês: O Figo



Sopa “Da horta ao fumeiro”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 50 minutos]

§ Demolhe o grão-de-bico durante a noite, 
dentro de um recipiente com água fria;

§ Escorra o grão-de-bico e coloque a cozer 
numa panela com 1 l de água retirando a 
espuma que se forma durante a fervura com 
uma escumadeira;

§ A meio da cozedura retire metade do grão e 
reserve;

§ Entretanto, descasque a cenoura, a cebola e 
os dentes de alho seco. Lave o alho francês e 
corte todos os legumes em bocados 
grosseiros;

§ Junte estes legumes ao grão que se encontra a 
cozer, assim como a linguiça, o azeite e uma 
parte da hortelã;

§ Tempere com o sal marinho a gosto e deixe 
cozinhar bem;

§ Depois de cozinhados, retira-se a linguiça e 
passam-se os legumes com a varinha mágica, 
reduzindo a uma sopa cremosa;

§ Junte o grão-de-bico cozido, previamente 
reservado e deixe levantar fervura.

A NOSSA SUGESTÃO: 

Sirva a sopa com uma rodela de linguiça, folhas 
de hortelã picadas e croutons de pão caseiro 
torrados.

INGREDIENTES [4 PESSOAS]: 

120 g  de gravanços (grão de bico §
seco) 

1 l de água§
20 g de azeite novo §
200 g de cebola §
150 g de alho francês (a parte branca)§
150 g de cenoura§
25 g de alho seco§
30 g de hortelã fresca§
Sal marinho q.b.§
40 g de linguiça caseira§
80 g de “croutons” de pão caseiro §
torrados
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INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

§600 g de lombo de atum limpo de 
peles e espinha

§500 g de laranjas 

§1 Limão

§Pimenta branca moída ao 
momento

§Flor de sal q.b.

§50 ml (5 colheres de sopa) de azeite 
novo 

§10 g de salsa picada

§2 Pontas de tomilho bravo

§500 g de batatas doces

§120 g de cenouras

§1 Pitada de erva doce em pó

§1 Estrela de anis

§Sal marinho q.b.

§1 kg de grelos de couve

§5 g (1 dente) de alho picado

A NOSSA SUGESTÃO:

Disponha os grelos salteados no 
centro de um prato, coloque o atum 
previamente cortado em 3 por cima 
dos grelos; risque o prato com o puré 
de batata-doce e finalize com o 
molho de laranja e uma ponta de 
tomilho bravo.

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 45 minutos]

Barrocal: 

§ Descasque as batatas-doces e a cenoura, 
cortando-as em cubos pequenos;

§ Coloque as batatas-doces e a cenoura num 
tacho com água temperada com sal marinho, 
junte uma pitada de erva-doce e a estrela de 
anis e leve a cozer em lume brando, até 
estarem muito bem cozidas;

§ Escorra a água da cozedura reservando-a, 
retire a estrela de anis, coloque as batatas-
doces e a cenoura num copo alto e reduza a 
puré com uma varinha mágica até atingir 
uma textura cremosa (deve juntar um pouco 
da água da cozedura para o efeito);

§ Arranje os grelos de couve, retirando os talos 
mais grossos;

§ Mergulhe os grelos em água a ferver, 
temperada com um pouco de sal marinho, 
durante um minuto. Em seguida, passe 
rapidamente por água fria para parar a 
fervura e manter as folhas bem verdes;

§ Salteie os grelos em 2 colheres de sopa de 
azeite novo com 1 dente de alho picado, 
temperando a gosto com sal e pimenta.

Mar: 

§ Doseie o lombo de atum em nacos 
rectangulares, com cerca de 180 g por pessoa;

§ Rale a casca da laranja e do limão;

§ Tempere o atum com a pimenta branca 
moída ao momento e passe pela raspa dos 
citrinos;

§ Coloque 2 colheres de sopa de azeite e uma 
pontinha de tomilho bravo numa frigideira e 
core o atum em lume brando;

§ Retire o atum da frigideira, tempere com flor 
de sal e reserve;

§ Para o molho, esprema o sumo das laranjas 
na frigideira onde se corou o atum e deixe 
reduzir em lume brando, emulsionando no 
final com uma colher de sopa de azeite, 
juntando por fim a salsa picada.
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Sobremesa: “Do pomar ao alambique”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 25 minutos]

Alambique (creme de aguardente de figo): 

Misture numa caçarola o leite com as natas, 1 §
colher de sopa de açúcar e o pau de canela. 
Deixe levantar fervura e retire do lume 
deixando arrefecer por alguns minutos;

Numa tigela, bata as gemas com uma colher §
de sopa de açúcar até aclararem;

Retire o pau de canela do preparado anterior §
e verta uma colherada nas gemas, misture 
bem e adicione o restante leite envolvendo 
bem;

Deite o preparado novamente na caçarola, §
leve a lume brando e cozinhe lentamente 
mexendo sempre até o creme engrossar 
ligeiramente e ficar brilhante;

Retire do lume, junte o cálice de aguardente §
de figo e reserve.

Pomar: 

Coloque as maçãs, os frutos secos picados, a §
canela, a manteiga, uma colher de sopa de 
água e o açúcar mascavado numa caçarola. 
Leve a lume médio por 5 a 10 minutos até 
começar a caramelizar e retire do lume;

Parta os bolos de amêndoa em bocados §
grosseiros pequenos e coloque numa 
frigideira em lume brando até torrarem.

A NOSSA SUGESTÃO: 

Coloque um aro de metal no centro do prato e 
encha até meio com a maçã e frutos secos, 
disponha o “crumble” de amêndoa por cima até 
encher e retire então o aro de metal. Para 
simplificar, pode igualmente servir numa taça.

Finalize com o creme de aguardente de figo e 
decore com canela em pó.

INGREDIENTES [4 PESSOAS]: 

500 g de maçãs descascadas e §
cortadas em cubos

20 g de passas de uva§

40 g de  figos secos  §

20 g de miolo de noz§

½ colher de chá de canela em pó§

40 g de manteiga sem sal§

50 g de açúcar mascavado§

100 g de bolinhos de amêndoa §
algarvios (almendrados)

ALAMBIQUE (creme de aguardente 
de figo): 

400 ml de leite meio- gordo§

30 g de açúcar (2 colheres de sopa) de §
açúcar

2 g de farinha Maizena (1/2 colher de §
sobremesa)

1 pau de canela§

75 g de gemas de ovo  (3 gemas)§

40 ml de aguardente de figo (1 cálice)§
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Chef Gilberto Cristina

O Chef Gilberto é natural de Santa Bárbara de Nexe e reside em 
São Brás de Alportel desde 2002.

Frequentou o Curso de Cozinha / Pastelaria na Escola de 
Hotelaria e Turismo do Algarve entre 1994 e 1997. Trabalhou em 
várias unidades hoteleiras no Algarve, entre as quais o Tivoli 
Marinotel.

Atualmente é Chef no Benamor Golf em Tavira.

Gosta de praticar cozinha de autor com base na Dieta 
Mediterrânica.

Fevereiro 2016 | Produto do mês: A noz



Entrada: “Folhado de Queijo Chèvre”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 25 minutos]

Corte a massa em retângulos e leve ao forno §
(+/- a 200 graus) até ficar dourada;

Deixe arrefecer, corte ao meio e coloque o §
queijo chèvre em fatias no seu interior e 
reserve;

Leve as natas ao lume com o sumo de limão, §
a noz-moscada e a pimenta e deixe ferver até 
reduzir um pouco. Adicione a noz;

Coloque novamente o folhado no forno para §
aquecer o queijo;

Sirva o folhado sobre o molho das natas e §
coloque o mel por cima do folhado.

INGREDIENTES [4 PESSOAS]: 

300 g de massa folhada§

300 g queijo chèvre§

600 ml de natas§

1 limão§

80 g miolo de noz§

Mel q.b.§

Pimenta preta q.b.§

Noz-moscada q.b.§

A NOSSA SUGESTÃO:

Vinho Algarvio da Adega do Cantor 
“Onda Nova Verdelho” de 2012

16



INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

4 peitos de pato (+/- 250 g cada)§

60 g de miolo de noz§

100 g de framboesas§

100 g de amoras§

100 g de mirtilos§

4 Batatas-doces médias§

5 cl licor de Cassis§

Flor de sal q.b.§

Canela moída q.b.§

Azeite q.b.§

Açúcar q.b.§

Pimenta preta q.b.§

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 60 minutos] 

Faça uns cortes na pele do peito de pato, §
tempere com flor de sal e a pimenta;

Numa frigideira salteie as amoras, os mirtilos §
e as framboesas, junte o licor de Cassis e um 
pouco de açúcar;

Deixe apurar e reserve;§

Descasque as batatas-doces e rale;§

Numa frigideira com azeite salteie a batata §
com canela e junte o miolo de noz;

Coloque o peito de pato numa frigideira, sem §
gordura, inicialmente com a pele para baixo 
para que cozinhe na própria gordura;

Coloque o preparado da batata com as nozes §
num prato, o peito do pato por cima e por 
fim os frutos silvestres.

Prato: “Peito de Pato com Frutos Silvestres”

A NOSSA SUGESTÃO:

Vinho Algarvio da Quinta do Francês “Quinta 
do Francês Tinto” de 2013.
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Sobremesa: “Terrine de Chocolate e Nozes”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 30 minutos]

Derreta o chocolate em banho-maria;§

Bata as gemas com duas colheres de sopa de§

açúcar até obter um creme homogéneo;§

Acrescente o cacau, o café e as natas;§

Junte as folhas de gelatina previamente §
derretidas ao chocolate, mexendo sempre 
para não solidificar e junte este ao preparado 
anterior;

Adicione o miolo de noz partido §
grosseiramente;

Bata as claras em castelo com o restante §
açúcar e envolva no creme;

Verta o preparado numa forma previamente §
forrada com pelicula aderente e leve ao  
frigorífico no mínimo quatro horas.

INGREDIENTES [4 PESSOAS]: 

300 g de chocolate amargo§

4 gemas§

2 claras§

5 folhas de gelatina§

4 colheres de sopa de cacau em pó§

4 colheres de sopa de açúcar§

4 ml de café§

400 ml de natas§

100 g de miolo de noz§
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A FAVA

Embora haja muitas dúvidas quanto à sua

origem, pensa-se que terá sido na zona do

Mar Cáspio e norte de África. Era consumida 
pelos primeiros gregos, egípcios e romanos, mas 
também em países do Médio Oriente.

A fava ainda verde é considerada uma hortaliça, 
depois de seca, passa a ser considerada leguminosa.

Além do elevado teor em proteína de origem 
vegetal, a fava é rica em amido, um tipo de hidrato 
de carbono complexo, que proporciona ao 
organismo níveis de energia estáveis por um 
período de tempo considerável. É também rica em 
ferro, vitaminas do complexo B, magnésio, 
potássio, zinco e fósforo.

A fava é também uma das leguminosas mais ricas 
em fibra. Além disso, o seu elevado conteúdo de 
fibra, à semelhança de outros alimentos com esta 
característica, faz com que o consumo de

fava nas quantidades recomendadas tenha efeito 
positivo na redução dos níveis das substâncias 
gordas no sangue (colesterol sanguíneo e 
triglicéridos), na regulação do apetite e no 
funcionamento do trânsito intestinal.

20



21

Chef Bruno  Rocha

Arte, empenho e generosidade são linhas mestras no trabalho 
desenvolvido por Bruno Rocha. Experiências gastronómicas em 
países como o Canadá, Espanha e Brasil desenvolveram-lhe uma 
paixão pela cozinha étnica, nunca esquecendo as suas origens. 

Tem marcado o seu estilo profissional pela criatividade e 
modernidade, procurando ligar o mundo culinário a outras 
expressões artísticas como a música, a moda e a arquitectura.

Março 2011 | Produto do mês: O tomate



Sopa “Griséus - Creme de ervilhas e requeijão de ovelha”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 45 minutos]

Prepare um fundo em azeite com cebola e §
alho francês, junte a batata, tape e deixe suar.

 Molhe com o caldo de galinha e deixe §
cozinhar. De seguida, junte as ervilhas já 
descongeladas, tempere com flor de sal e 
deixe ferver cerca de três a quatro minutos.

Retire então do lume, triture, retifique os §
temperos e passe por um passador chinês. 

Para guarnecer, frite em §
azeite e alho as 
fatias de pão 
caseiro, escorra 
e reserve. 

Corte o requeijão §
de ovelha em cubos 
e coloque sobre o 
pão frito, tempere com a 
pimenta preta e aromatize 
com o poejo fresco.

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 45 minutos]

§ Comece por preparar o caldo de berbigão. 
Num tacho refogue, em azeite, a cebola, a 
cenoura e os dentes de alho esmagados e 
adicione o berbigão lavado e o tomilho. 

§ Junte o vinho branco e tape, quando os 
bivalves estiverem abertos, retire do lume, 
coe o caldo e reserve-o. Separe depois o 
berbigão da casca e deixe arrefecer. 

Para o xarém 

Comece por triturar o arroz até ficar como §
uma farinha grossa. Faça um refogado c/ a 
cebola e o azeite, junte o arroz e envolva. 

Em seguida, adicione o caldo de berbigão, §
pouco a pouco, deixe cozer em lume brando 
e mexa sempre até o arroz estar cozido.

Rectifique os temperos, junte a manteiga em §
cubos, o miolo de berbigão e os coentros 
picados já fora do lume.

INGREDIENTES [4 PESSOAS]: 

 200 g de ervilhas§

Ÿ 100 g de batata, cortadas em cubos

Ÿ 100 g  de cebola picada 

Ÿ 50 g de alho francês, cortados em 
cubos

Ÿ 1 l de caldo de galinha 

Ÿ 100 g de requeijão de ovelha 

Ÿ Flor de sal (qb)

Ÿ Azeite (qb) 

Ÿ Poejos frescos (qb) 

Ÿ 4 Fatias de pão caseiro 

Ÿ 1 Dente de alho 

Ÿ Pimenta preta moída (qb)

INGREDIENTES [4 PESSOAS]: 

 200 g de ervilhas§

Ÿ 100 g de batata, cortadas em cubos

Ÿ 100 g  de cebola picada 

Ÿ 50 g de alho francês, cortados em 
cubos

Ÿ 1 l de caldo de galinha 

Ÿ 100 g de requeijão de ovelha 

Ÿ Flor de sal (qb)

Ÿ Azeite (qb) 

Ÿ Poejos frescos (qb) 

Ÿ 4 Fatias de pão caseiro 

Ÿ 1 Dente de alho 

Ÿ Pimenta preta moída (qb)
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Entrada “Atafona – Xarém de arroz, berbigão e coentros”



INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

§Para as Bochechas 
 750 g de bochechas de porco §

 2 Colheres de café de pimentão-doce em §
pó 

 2 Colheres de café de cominhos em pó §

 2 Dentes de alho laminados§

 ½ Alho francês §

 1 Cenoura descascada e cortada em §
cubos 

 Flor de sal (q.b.) §

 2 Ramos de tomilho bravo §

 1 Ramo de alecrim §

 1 Folha de louro §

 ½ Litro de vinho tinto §

 1 Cebola picada §

 1 Cálice de medronho §

Para o “À Brás”  

 120 g de batata, cortada em palha§

 2 Ovos inteiros§

 Salsa picada (q.b.)§

 ½ Cebola picada§

 1 Dente de alho picado§

 150 g de cogumelos§

 2 Colheres de sopa de azeite§

 Flor de sal (q.b.)§

 Pimenta preta moída (q.b.)§

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 28 horas (incluindo 24 horas 
para marinar a carne)] 

Comece por marinar durante 24 horas as §
bochechas de porco com os ingredientes 
referidos.

Coloque a carne a estufar no forno §
previamente aquecido a 140ºC durante 2 
horas, e em seguida, mais 1 hora a 180ºC, até 
as bochechas se apresentarem bastante 
tenras.

Passe o molho resultante do estufado, retire §
as ervas e triture o molho.

Leve o molho a ferver 2 a 3 minutos e regue §
com este preparado as bochechas.

Para a guarnição, comece por limpar os §
cogumelos e corte em quartos, salteie-os em 
azeite quente, junte a cebola picada e em 
seguida o alho. 

Tempere com flor de sal e pimenta, retire do §
lume e junte a batata palha, os ovos inteiros 
batidos e, por último, a salsa.

Prato: “BURRAS - Bochechas de porco estufadas”
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Sobremesa: “Torta de tomate, canela e morangos”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 40 minutos 

Numa panela com água a ferver, escalde §
rapidamente os tomates maduros e mergulhe-
os em água fria. Retire depois a pele e as 
grainhas e triture até obter um puré bem liso.

Misture a farinha com 180 g de açúcar §
amarelo, adicione os ovos batidos, o puré de 
tomate, o sumo de limão e envolva bem 
todos os ingredientes.

Unte com manteiga um tabuleiro e forre com §
o papel vegetal, deite o preparado da torta e 
leve ao forno pré aquecido a 200ºC, durante 
sensivelmente 15 minutos.

Deixe arrefecer um pouco, espalhe o doce de §
morango e enrole a torta sobre papel vegetal 
salpicado com o restante açúcar e a canela. 

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

 200 g de puré de tomate§

 4 Ovos batidos§

 1 Colher sopa de farinha de trigo§

 200 g de açúcar amarelo§

 1 Limão§

 Doce de morango (q.b.)§

 50 g de morangos frescos§

 1 Ramo de hortelã§

 1 Colher de café de canela§

 Manteiga sem sal (q.b.)§

 2 Folhas de papel de vegetal§

A NOSSA SUGESTÃO:

Depois de bem fria corte a torta e decore com 
os morangos frescos e a hortelã.
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Chef Luis Reis

Luís Reis estudou na Escola de Hotelaria de Faro e no seu 

percurso contou com diversas experiências profissionais na Suíça. 

Chegou a Chef de cozinha do hotel Quinta do Paraíso, 

Carvoeiro-Lagoa, local onde trabalhou de 2003 a 2012 e mais 

tarde aceitou o cargo de chef executivo no grupo Pestana 

Carvoeiro Golf.

Regressou às origens, São Brás de Alportel, onde, em pouco 

tempo, aceitou o desafio que já o traz cativo desde há largos anos, 

a cozinha italiana. Atualmente, é Chef do Restaurante "Forneria 

do Largo" 

Maio 2018 | Produto do mês: A nêspera



Prato: “Penne All’Arrabiata”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 45 minutos 

 Cozinhe a massa penne de modo a que fique §
al dente (entre 7 a 10 minutos);

 Escorra e esfrie;§

 Aqueça o azeite numa frigideira grande e §
refogue a cebola e o alho até alourar;

Em seguida, acrescente o bacon e deixe §
cozinhar até que fique crocante;

Adicione as alcaparras, os cogumelos, as §
azeitonas, a anchova e uma pitada de sal e 
pimenta preta;

Deixe fritar, adicione o vinho para refrescar e §
em seguida, adicione os tomates;

Cozinhe por 10 minutos e acrescente as §
folhas de manjericão;

Por fim, acrescente penne cozido e polvilhe §
generosamente com queijo ralado;

Sirva imediatamente.§

Sugestão do Chef

Originalmente, é um prato picante, mas a 
pimenta cayenne pode ser adicionada no fim, a 
gosto.

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

 600 g massa penne§

 1 cebola média picada§

 4 dentes de alho laminados§

 100 g de bacon picado§

 15/20 g de alcaparras§

 100 g de cogumelos frescos §
laminados

 100 g de azeitonas pretas sem caroço §
e cortadas ao meio

 40 g filete de anchova§

 4 a 5 tomates maduros pelados§

 6 folhas de manjericão fresco§

 vinho branco q.b.§

 pimenta cayenne ralada§

 sal q.b.§

 pimenta preta q.b.§

 queijo ralado para massas q.b.§

A NOSSA SUGESTÃO:

 Vinho branco italiano Monte Tondo 
da Casta "Pinot Grigio" DOC
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INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

§300 ml de natas

§300 ml de leite

§150 g de açúcar

§5 folhas de gelatina incolor

§1 vagem de baunilha ou baunilha 
em pó

§300 g de frutos vermelhos (pode 
usar congelados)

§200 g de açúcar

§1 pau de canela

Prato: “Panna Cotta de Frutos Vermelhos”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 45 minutos

Coloque as folhas de gelatina a demolhar em §
água fria;

Num tacho coloque as natas, o leite e o §
açúcar;

Abra a vagem de baunilha, raspe as sementes §
e adicione tudo ao preparado anterior;

Leve ao lume, mexendo sempre até aquecer §
sem deixar ferver;

Escorra as folhas de gelatina e adicione ao §
creme, mexa bem para a gelatina dissolver;

Retire a vagem de baunilha e verta o §
preparado para uma forma ou formas 
pequeninas;

Leve ao frigorífico para solidificar entre 3 a 4 §
horas.

Para o molho de frutos vermelhos:

Coloque os frutos num tacho, adicione o §
açúcar e o pau de canela;

Leve ao lume para os frutos cozinharem e §
formar um molho;

Mexa bem e esmague alguns frutos, conforme §
ficam cozidos, para obter alguma 
consistência;

Retire do lume e deixe arrefecer  §
completamente, antes de colocar por cima da 
panna cotta;

Sugestão do Chef: 

Adicione uma folha de hortelã e 
uma amora fresca para decorar a 
gosto.
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O TOMATE 

Originário da América Central e do Sul, o 
tomate era muito cultivado e consumido 
pelos povos pré-colombianos. Muitos 
botânicos atribuem a origem do cultivo e do 
consumo do tomate à civilização Inca! 

> Com imensos usos na gastronomia, o 
tomate come-se cru ou assado, em saladas, 
ou cozinhado de várias formas, em pratos de 
carne e de peixe, sendo um dos ingredientes 
mais presentes na alimentação mediter-
rânica, de presença quase indispensável à 
mesa. 

> Extraordinariamente rico em licopeno 
(pigmento que lhe dá a cor), tem maior 
valor nutricional quando maduro, sendo 
igualmente rico em vitaminas A e B e sais 
minerais. 

> O tomate apresenta ainda usos medi-
cinais, pois alguns estudos comprovam a sua 
influência positiva sobre o cancro da 
próstata e no fortalecimento do sistema 
imunológico.

.
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Chef Ricardo Bernardo

A paixão pela cozinha tradicional alentejana, que Ricardo 

Bernardo considera “a melhor do mundo” é o ponto de partida 

para uma viagem pelos sentidos que nos leva pelos misteriosos 

sabores e variedade da gastronomia tradicional portuguesa, com a 

descoberta, aqui e ali, de aromas e paladares sedutores… Depois 

de uma vasta experiência no mundo da hotelaria e

restauração, atualmente Ricardo Bernardo coordena o Curso de 

Educação e Formação (CEF) de Cozinha no Agrupamento de

Escolas José Belchior Viegas em São Brás de Alportel (Escola 

Secundária José Belchior Viegas) e o Curso Profissional de 

Cozinha no Agrupamento de Escolas Francisco Fernando Lopes 

em Olhão (Escola Secundária João Lúcio na Fuseta), procurando 

contagiar os jovens alunos com a sua paixão pela cozinha!

Junho 2013 | Produto do mês: A lentilha



Entrada: “Bruschetta de cavala marinada”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 20 minutos 

 �Tire os filetes da cavala, lave-os c/ água §
salgada, e tempere c/ azeite, soja, hortelã e 
sumo de gengibre e deixe reservar 30 mnts 
no frigorífico

Torre as fatias de pão com um fio de azeite e §
esfregue-as com alho

Corte o tomate em cubinhos, adicione o §
aneto, o orégão e uma pitada de sal e 
pimenta com um fio de azeite. Acrescente o 
tomate temperado e o queijo por cima da 
tosta, rúcula no meio e a cavala marinada no 
topo e regue tudo com coulis de pimentos e 
tempere com vinagrete de chocolate

Vinagrete de chocolate:

Coloque um tacho ao lume com vinho tinto, §
lentilhas, anis, canela, tomilho, grão de 
pimenta e mel até reduzir a 2/3 e reserve

Emulsione num copo com a ajuda da farinha §
mágica, o azeite, o vinagre, a redução anterior 
e o chocolate previamente derretido em 
banho-maria

Coulis de pimentos grelhados:

Grelhe os pimentos até ficarem com a pele §
negra, tape-os com película aderente durante 
15 mnts e retire a pele. Leve à liquidificadora 
e tempere com sal, pimenta e mel

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

 Cavala marinada

 4 cavalas§

 2 colheres de soja§

 1 raiz de gengibre§

 1 camo de hortelã§

 1dl azeite§

 1 lima§

 1 colher de sopa de açúcar §
mascavado

 Sal q.b§

 Pimenta q.b§

Bruschetta

 400 g tomate§

 Pimento vermelho§

 300 g mel§

 100 g queijo fresco§

 1 tablete de chocolate.§

 2 dl vinho tinto§

 1 estrela de anis§

 1 pau de canela§

 1 tomilho§

 Azeite q.b.§

 Vinagre q.b.§

 2 dl puré de lentilhas§

 1 ramo de aneto§

 2 dentes de alho§

 1 Pão saloio fatiado torrado§

 150 g de rúcula§

 1 hortelã§

A NOSSA SUGESTÃO:

Vinho branco verde “Muralhas de 
Monção“
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Prato: “Carré de Borrego braseado, nougat de cogumelo”

A NOSSA SUGESTÃO:

Vinho tinto velho “Cartuxa

Reserva 2005”

33

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 40 minutos

Carré de borrego

Tempere de véspera o carré c/ sal, pimenta, §
alhos esmagados, vinho branco e alecrim. 
Aloure o carré em azeite, depois junte os 
alhos picados, as cebolas e a folha de louro

Refresque c/ vinho branco e deixe apurar em §
lume brando, até evaporar o líquido restante, 
leve ao forno 20 min a 200ºC

Nougat de cogumelos

Tape o fundo do tacho c/ cebola, alho, azeite §
e deixe a alourar.  Junte aos cogumelos pica-
dos a maçã, a pera e tempere c/ sal, pimenta 
e orégão. No final regue c/ vinho do porto e 
assim que começar a ferver adicione as natas, 
a farinha e mexa bem para o caldo engrossar.  
Recheie os cogumelos e leve a gratinar 

Couscous

 Coloque o couscous em água a ferver du-§
rante 10 min e reserve.  Cozinhe as lentilhas, 
passe pelo escorredor, salteie em manteiga c/ 
os restantes legumes da mari-nada do bor-
rego, envolva c/ o couscous e tempere a gosto

Pesto de azeitonas

 Tire o caroço das azeitonas, junte água e §
deixe ferver durante 15 min.  Adicione mel e 
passe pelo passador, tempere c/ baunilha, 
raspa de laranja e ligue c/  maisena e açúcar 
amarelo

Batata rosti

Coza as batatas c/ pele por 15 min, deixe §
arrefecer e coloque-as no congelador por 
cerca de 30 min, depois descasque e rale, jun-
tando sal, pimenta, noz-moscada e ligue c/ 
maisena. Coloque numa frigideira o bacon a 
corar em azeite, adicione o pre-parado da 
batata ralada e mexa até alourar. Após 5 min 
coloque uma tampa por cima e aguarde mais 
5 min até estar pronto

Demi-gláce de Borrego

 Ferva as aparas do borrego assado e os ossos, §
com legumes:1 cebola, 1 cabeça de alho, 1 
cenoura e um raminho de cheiros (aipo, alho 
francês, salsa, tomilho), até obter um creme 
espesso

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

§  500 g de carré de borrego

§  1 ramo de alecrim

§  4 cogumelos frescos

§  2 peras

§  2 dl de vinho do porto

§  2 dl de natas

§  200 g de couscous

§  100 g de azeitonas pretas

§  100 g de lentilhas

§  4 batatas

§  2 dl de mel

§  150 g de açúcar amarelo

§  5 g de baunilha

§  200 g de manteiga

§  2 dl de vinho branco

§  1 alho francês

§  1 talo de aipo

§  Salsa

§  2 cebolas roxas

§  2 chalotas

§  4,5 dl de azeite

§  5 dentes de alho

§  Sal q.b.

§  Pimenta branca q.b.

§  100 g de bacon

§  Maizena q.b.

§  3 folhas de louro



Sobremesa: “Torta de Limão com creme de canela e lentilha”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 25 minutos 

Pré-aqueça o forno a 180ºC§

Unte um tabuleiro, forre-o com papel vegetal §
e unte-o também

Numa caçarola, coloque a água, as lentilhas já §
cozinhadas, o açúcar e o pau de canela

Leve a lume brando e deixe ferver durante 5 §
minutos, depois passe pelo passador e reserve

Massa 

Bata o açúcar com os ovos até obter um §
creme fofo e branco

À parte junte a farinha com o fermento e a §
raspa de limão. Envolva ao preparado 
anterior e espalhe no tabuleiro e leve ao 
forno, durante 10 minutos

Retire e desenforme, virando o bolo sobre §
um pano polvilhado com açúcar

 

Recheio

Triture as bolachas de canela e junte as natas §
devidamente envolvidas com as gemas

Incorpore esta mistura à massa e leve ao lume §
até ferver, sem deixar de mexer

Retire e deixe arrefecer. Barre a superfície §
com o recheio e enrole em forma de torta

 Regue e decore com geleia de frutos §
vermelhos

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

 Massa

 250 g açúcar§

 8 ovos§

 250 g farinha§

 1 colher (chá) fermento em pó§

 Raspa 1/2 limão§

Recheio

 200 g açúcar§

 1 pacote bolachas canela “Ricanela”§

 100 g de creme de lentilhas§

 2 dl de natas§

 3 gemas§

 1 pau de canela§

 2 dc de água§
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Chef Rui Correia

Chef do Restaurante Rui's Steakhouse, em São Brás de Alportel. 

A curiosidade pela arte da confeção gastronómica começou bem 

cedo ao ver a mãe a cozinhar. Esta paixão levou-o a prosseguir 

estudos na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. A vontade 

de aprender mais e melhor ganhou expressão no curso de Gestão 

e Produção de Cozinha.

Em 2011 partiu à aventura até à ilha da Madeira, onde 

conheceria  a cozinha mediterrânica gourmet... passou por 

diversos hotéis como Conrad e a conquista de novas experiências 

levou-o ao desafio maior de criar o seu próprio restaurante, que é 

já uma referência!

Agosto 2014 | Produto do mês: O figo



Entrada: “Carpaccio de figo biológico”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 10 minutos 

Corte o figo muito fino;§

Disponha num prato em forma circular;§

Corte uma fatia grossa de requeijão, regue §
com mel e coloque uma flor de alfazema;

Leve ao forno a gratinar cerca de 5 minutos a §
200ºc;

Disponha o requeijão no meio do figo, §
pulverize com canela em pó, um pouco mais 
de mel e sirva.

 

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

500 g de requeijão§

400 g de figos§

Mel q.b.§

Canela em pó q.b.§

Flor de alfazema q.b.§
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A NOSSA SUGESTÃO:

Licor de Alfarroba 



Prato: “Peito de pato braseado com azeite e cardamomo”

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

§  Pato

§  800 g de peitos de pato

§  1 dl de azeite

§  2 sementes de cardamomo

Risoto

§  500 g de arroz arbório para risoto

§  125 g queijo parmesão ralado

§  1dl vinho branco

§  500 g de laranjas

§  100 g de manteiga

§  100 g de cebolas

§  0,5 dl de azeite

Caldo de legumes

§  100 g de cebolas

§  100 g cenouras

§  100 g de alho francês

§  5 dl de água

Espinafres Salteados

§  600 g Espinafres

§  Azeite q.b.

§  2 dentes de alho

§  Sal q.b.

§  Pimenta preta q.b.
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PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 40 minutos

Arranje o peito de pato, dando uns golpes na §
gordura na horizontal e na vertical;

Coloque numa frigideira um fio de azeite e 2 §
sementes de cardamomo e core o peito de 
pato;

Leve ao forno durante 8 minutos a 180ºc.§

Caldo de legumes
[Duração aproximada: 30 minutos]

Prepare os legumes e corte-os aos cubos;§

Faça um refogado e adicione água;§

Deixe cozer lentamente 30 minutos;§

Coe o caldo.§

Risoto
[Duração aproximada: 15 minutos]

Pique meia cebola, e frite em azeite;§

Junte o arroz, mexendo bem até o arroz ficar §
branco;

Regue com um pouco de vinho branco;§

Junte um pouco de caldo de legumes, deixe §
cozer o arroz lentamente, mexa sempre e 
adicione água pouco a pouco;

Quando estiver quase “al-dente”, junte o §
sumo de 3 laranjas e os gomos sem pele de 2 
laranjas;

Finalize o arroz, já com o lume apagado com §
um pouco de manteiga e queijo parmesão 
ralado,

Retifique os temperos;§

Espinafres Salteados
[Duração aproximada: 3 minutos] 

Saltei os espinafres frescos previamente §
lavados, em azeite;

Adicione dois dentes de alho;§

Tempere de sal e pimenta preta e sirva.§

A NOSSA SUGESTÃO:

Vinho tinto Herdade dos Grous ou 
Gatão Verde



Sobremesa: “Bolo fofo de limão biológico”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 10 minutos 

Bolo de limão

Bata os ovos com o açúcar até ficar §
esbranquiçado;

Junte o sumo de limão e a manteiga e bata §
um pouco mais;

Adicione a farinha e o fermento e deixe cozer §
durante 15 minutos a 170ºc.

Espuma de figo
[Duração aproximada:5 minutos]

Descasque 3 figos e triture-os junto com um §
pouco de água e lecitina de soja, criando 
assim uma espuma.

Sugestões de Empratamento

Disponha os frutos silvestres à volta do prato, 
coloque duas bolas de gelado e disponha o 
bolo ao centro do prato.

 

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

Bolo de limão

 5 ovos§

 200 g de farinha§

 2 limões§

 1 colher chá de fermento§

 150 g de manteiga§

 150 g de açúcar§

 Frutos silvestres frescos q.b.§

 1 bola de gelado de pistácio§

 1 bola de gelado de figo e§

 Amêndoa§

Espuma de figo

 3 figos§

 Água q.b.§

 Lecitina de soja§
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A ABÓBORA

Associada a fábulas e lendas de encantar, a 
abóbora é na verdade um alimento 
maravilhoso, a não dispensar!

Rica em nutrientes como o betacaroteno, a 
abóbora é extremamente rica em água; 
estima-se que o seu teor em água seja de 
90%, por isso mesmo são pouco calóricas.

A abóbora é muito usada em pratos 
culinários, pois constitui uma boa fonte de 
betacaroteno, que depois o organismo 
converte em vitamina A. O betacaroteno é 
também um antioxidante que ajuda a evitar 
os efeitos dos radicais livres, que podem dar 
origem a vários tipos de cancro. Outro 
antioxidante que se encontra em 
quantidades razoáveis nas abóboras é a 
vitamina E.

As abóboras são facilmente digeríveis e 
raramente provocam alergias, Constituindo 
um excelente alimento para as crianças na 
transição entre a amamentação e a 
alimentação sólida. As sementes também 
devem ser aproveitadas, pois são uma fonte 
excelente de ferro e fósforo e ricas em  
otássio, magnésio e zinco. 

Na medicina natural, as sementes de 
abóbora (pevides) são receitadas para tratar 
parasitas intestinais, devendo então ser 
tomadas com um purgante, como o óleo de 
rícino. Também podem ser indicadas em 
casos de problemas da próstata e urinários.
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Chef Manuel Brazão Pires

Ainda muito jovem, Manuel Brazão Pires está a trilhar um

relevante percurso na gastronomia… formado em cozinha e

pastelaria na Escola de Hotelaria do Algarve, já marcou presença 

em diversos espaços de prestígio e participou em importantes 

concursos gastronómicos.

No mundo vasto da cozinha, Manuel gosta, em particular, da

Cozinha Portuguesa, ”uma cozinha muito completa, cheia de

aromas, cores, essências e sabores” e rende-se ao irresistível 

desafio de “remexer no receituário e dar-lhe um toque 

contemporâneo , preservando sempre a qualidade e tradições”.

Sempre disponível para aceitar novos desafios, integrou até o 

Plano LARA . Revitalização no Pós Incêndio.

Setembro 2013 | Produto do mês: A uva



Entrada: “Tiborna de queijo curado e chutney de uvas”

Sopa: “Creme de abóbora assada, passas e amêndoa”

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

450 g uvas pretas e brancas§

200 g de cebola§

25 g de passas§

100 g de água§

100 g de vinagre§

50 cl de vinho branco§

10 g de sementes de coentros§

200 g de queijo de ovelha curado§

1dl de azeite§

10 g de alho§

Pimenta q.b.§

300 g de pão caseiro§

150 g de açúcar§

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

 450 g de abóbora§

§  200 g de cebola

§  150 g de alho francês

§  25 g de alho

§  1 l de água

§  1dl de azeite

§  100 g de passas

§  50 g de amêndoa

§  Sal q.b.

§  Pimenta moída q.b.

Empratamento:

Coloque o pão grelhado no prato e por 
cima o chutney de uvas e finas lascas de 
queijo 

Empratamento

Verta o creme num prato fundo e por 
cima adicione as passas e as amêndoas 
previamente torradas.
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PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 55 minutos 

§ Descasque a abóbora, corte aos cubos e 
coloque num tabuleiro de ir ao forno, 
juntamente com os restantes legumes.

Leve ao forno a 170ºC durante 25 minutos.§

Coloque os legumes assados num tacho com §
água até cobrir os legumes e deixe cozinhar 
durante 10 minutos em lume brando e de 
seguida triture com a ajuda da varinha 
mágica. 

Retifique os temperos.§

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 55 minutos 

Coloque um tacho ao lume com as passas, §
sementes de coentros moídos, pimenta 
moída, cebola picada, vinagre, água e vinho 
branco. Deixe ferver durante 20 min em 
lume brando, depois junte as uvas aos 
quartos, limpas de grainhas, volta ao lume 
durante 5 min e deixe arrefecer.

Corte o pão em fatias finas, grelhe e regue §
com um fio de azeite aromatizado com alho.



Prato: “Cablipana de gallus, cevada e uvas”

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

§450 g uvas pretas e brancas

200 g de cebola§

200 g de beterraba cozida§

500 g de caldo de galinha§

100 g de vinagre§

50 g de vinho tinto§

25 g de alho§

2 folhas de louro§

1 dl de azeite§

1 ramo de alecrim§

Pimenta q.b.§

Sal q.b.§

400 g de peito de frango§

550 g de cevada§

10 g de cominhos§

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 75 minutos

Demolhe a cevada em água durante 2 horas e §
reserve.

Corte os peitos de frango aos cubos e §
tempere com vinho tinto, cominhos, sal, 
pimenta, folha de louro e alecrim.

Coloque na cataplana o azeite e adicione os §
peitos de frango até ganhar alguma cor.

Retire o frango e adicione a cebola e o alho, §
até a cebola ficar transparente. Junte 
novamente o frango e refresque com vinho 
tinto. Quando o álcool evaporar, adicione o 
caldo.

Deixe cozinhar durante 20 minutos em lume §
brando.

Depois adicione a cevada e o sumo de §
beterraba (beterraba cozida triturada com 
água),cozinhe durante mais 10 minutos em 
lume brando. No final deste tempo adicione 
o vinagre e os gomos de uvas.

Retifique os temperos.§

Empratamento:

Coloque a "cablipana" no prato e polvilhe com 
hortelã picada.

A NOSSA SUGESTÃO:

Pode sempre substituir o sumo de 
beterraba pelo verdadeiro sangue de 
galinha
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Sobremesa: “Bolo de batata-doce e geleia de uvas”

PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO: 
[Duração aproximada: 60 minutos 

Bolo de Batata-doce:

Bata as gemas com o açúcar.§

Junte o leite, o puré de batata-doce, a farinha, §
a raspa de limão e o fermento.

No final envolva as claras em castelo.§

Unte um tabuleiro com manteiga e farinha e §
coza no forno a 180ºc,durante 25 minutos a 
30 minutos.

Geleia de Uvas:

Coloque um tacho ao lume com água, vinho §
do porto, canela, anis e açúcar, até atingir um 
xarope forte.

Adicione as uvas aos gomos e a gelatina §
previamente demolhada em água fria.

Empratamento

Corte um cubo de bolo e deite a geleia por 
cima

 

INGREDIENTES [4 PESSOAS]:

300 g uvas pretas§

1 colher de café de fermento§

300 g de açúcar§

180 g de farinha§

250 g de puré de batata-doce§

10 colheres de sopa de leite§

5 ovos§

Raspa de limão§

1 pau de canela§

1 estrela de anis§

1 dl de vinho de porto§

1 folha de gelatina§

 55 g de açúcar§
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no Mercado Municipal
Sabor Qualidade Requinte

… Juntámos os melhores produtos que pode encontrar no 

Mercado Municipal, aos segredos mais bem guardados da 

alimentação mediterrânica e, desde 2011, desafiamos 

Chef's de cozinha e outros mestres dos sabores a partilhar 

as suas propostas gastronómicas!

O resultado não podia ser mais tentador: qualidade, 

requinte e sabor, em magníficas e tão diversas criações, 

que ora nos fazem recordar o passado, ora nos levam a 

viajar pelo mundo… e frequentemente nos deliciam com 

a fusão entre a tradição e a inovação!

Cofinanciado por:

de São Brás de Alportel


