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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

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!

CarneSabor Qualidade Requinte

CICLO DE SABORES 
28 maio 2022  |  10h00

Mercado Municipal

Em maio,no Mercado,
as compras são 

como as cerejas!

Venha conhecer 

as propostas do

Chef André Rodrigues

Prato principal:

Papas de milho com sardinhas fritas 

em molho de tomate

Sobremesa:

Arroz doce de cereja cremoso

CHEF ANDRÉ RODRIGUES

Formado em Cozinheiro de 1ª desde 2005, com uma especialização 
posterior em Master Sushi Cook &Manage, André Domingos Pereira 
Rodrigues depressa singrou no mundo da confeção gastronómica passando 
por diversos espaços.

Em 2006 abraçou novos desafios ao iniciar-se no mundo da formação, uma 
tarefa nem sempre fácil, mas bastante gratificante. Segundo o chef 
transmitir conhecimentos e despertar noutros jovens a paixão pela Cozinha 
e arte de bem servir é uma verdadeira conquista, alcançada ao longo de 
uma década e meia dedicada à formação.

Atualmente leciona no Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.

CEREJA

«A cereja tem um grande valor nutricional pela riqueza de fitoquímicos, 
substâncias presentes em pequenas quantidades, mas com importantes 
propriedades de proteção celular e anti-inflamatórias.

Entre as substâncias presentes na cereja, destacam-se os ácidos fenólicos e 
flavonóides. Os compostos fenólicos não são sintetizados pelo organismo e 
por isso têm que ser obtidos através da ingestão de certos alimentos, como 
as cerejas e outros frutos. Estas substâncias têm um grande potencial 
antioxidante e têm sido estudadas pelo seu efeito protetor na prevenção 
de certos tipos de cancro e pelas suas propriedades anti-inflamatórias na 
prevenção de doença cardiovascular. Provavelmente, quando estas 
substâncias estão juntas no mesmo alimento, o efeito ainda se multiplica, 
fazendo da cereja um quase “super-alimento”.

Uma porção de cerejas fornece 231 mg de potássio, correspondendo a 
11,6% da dose diária recomendada, tornando a cereja uma boa fonte. 
Apresenta, também, uma quantidade interessante de carotenoides,  
vitamina C e fibra, nomeadamente de pectinas.

E, “como cereja no topo do bolo”, é uma fruta com um relativo baixo 
valor energético, pelo que cerca de 10 pares têm apenas 66 kcal.»

https://www.nutrimento.pt



PRATO PRINCIPAL: Papas de milho com sardinhas fritas em molho de tomate

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 20 sardinhas pequenas  
(amanhadas sem cabeça 
nem espinha)

§ 1 cabeça de alho

§ 4 cebolas

§ 1 pimento verde

§ 1 pimento vermelho 

§ 4 tomates maduros

§ 0,5 dl de vinho branco 

§ 2 folhas de louro

§ 1 Lt de azeite

§ 500 gr de farinha de milho 

§ 100 gr de coentros 

§ 2 limões

§ 15 gr de sal

§ 200 gr de farinha

§ 3 ovos 

Preparação e confeção: 
[Duração aproximada: 30 minutos]

§ Tempere as sardinhas com sal, sumo de limão e 
reserve;

§ Corte em juliana a cebola, os pimentos, o tomate 
e pique o alho;

§ Pane as sardinhas com farinha, ovo, farinha de 
milho e frite. Depois de fritas retire metade desse 
azeite acrescente água e coza o milho. Na outra 
metade, use para refogar tudo para a tomatada;

§ Retifique os temperos das papas temperando com 
sal e coentros picados.

§ Refresque a tomatada com vinho branco e 
retifique temperos;

§ Sirva as papas de milho com as sardinhas e 
coloque a tomatada por cima.

 

Sugestão de 
acompanhamento: 

§ Vinho Quinta da Tôr - Vinho Branco ou Rosé 

ONDE ADQUIRIR  
NO MERCADO: 

Ø As sardinhas nas bancas de Peixe do Mercado Municipal;

Ø O vinho branco, o azeite, o sal  e a farinha 
na Loja “Quintinha da Su”;

Ø Os alhos, a cebola, o pimento verde, o pimento 
vermelho, o tomate, o louro, a farinha de milho, os 
coentros, o limão e os ovos nas Bancas do Mercado 
Municipal e na Loja “Quintinha da Su”.

A SOBREMESA: Arroz doce de cereja cremoso

Preparação e confeção: 
[Duração aproximada: (15 min)

§ Leve ao lume um tacho com a bebida de 
amêndoa, o açúcar, o arroz e o sal. Quando 
levantar fervura introduza a casca de limão;

§ Deixe cozer em lume brando, mexendo de vez 
em quando, até o arroz estar bem cozido. Ainda 
caldoso, adicione as cerejas sem caroço e deixe 
cozer 3 min;

§ Desfaça as gemas com um garfo numa tigela, 
junte um pouco do arroz cozido, mexa e misture 
tudo no tacho;

§ Leve novamente ao lume, agora muito baixo, e 
mexa cerca de um minuto;

§ Retire do lume e distribua por taças individuais 
ou numa travessa funda;

§ Depois de frio, polvilhe com canela.

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 1 Lt de bebida de amêndoa 

§ 200 gr de açúcar em pó

§ 200 gr de arroz carolino

§ 5 gr de sal 

§ Casca de 1 limão 

§ 3 gemas de ovo 

§ 30 gr de canela em pó 

§ 200 gr de cerejas sem carroço 

ONDE ADQUIRIR  
NO MERCADO: 

Ø A bebida de amêndoa, o açúcar 
em pó, o arroz, o sal, e a canela 
na Loja “Quintinha da Su”;

Ø Os ovos, o limão e as cerejas nas 
Bancas do Mercado Municipal e 
na Loja “Quintinha da Su”.


