
Município de São Brás de Alportel

Rua Gago Coutinho, nº1 | 8150-151 São Brás de Alportel  | v 289 840 000 

¼ camara@cm-sbras.pt  ou  mercado@cm-sbras.pt  | o 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

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 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 
conheceu 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!

OS BENEFÍCIOS DA SARDINHA

A sardinha é um peixe altamente 
nutritivo. Fornece, entre outros 
nutrientes, o ómega 3, um ácido gordo de 
que o organismo humano necessita, mas 
não produz. A sardinha é uma fonte 
natural de:

Ÿ Proteínas completas e de alto valor 
biológico;
Ÿ Ferro;
Ÿ Fósforo;
Ÿ Magnésio;
Ÿ Vitaminas A, B, D, E e K;

A mulher na menopausa deve integrar a sardinha na sua alimentação, uma vez que a 
ingestão deste tipo de alimentos, ricos em cálcio e vitamina D, ajuda a preservar os 
ossos, prevenindo a osteoporose.

Benefícios do ómega 3 nas doenças cardiovasculares:
Ÿ Diminuição dos triglicerídeos e colesterol total no sangue;
Ÿ Diminuição do colesterol LDL (mau colesterol) e aumento do HDL (bom colesterol);
Ÿ Redução da pressão arterial;
Ÿ Alteração da estrutura da membrana das células sanguíneas, tornando o sangue 
mais fluído;
Ÿ Boa concentração, boa memória, boas habilidades motoras, boa velocidade de 
reação, neutralização do stresse.

Cozinhar com sardinha
Ÿ Evite fritar porque compromete as propriedades benéficas da sardinha;
Ÿ Coma ocasionalmente em conserva - desta forma, tem mais sal e mais calorias. 
Prefira as conservas em água ou em molho de tomate;
Ÿ Coma mais sardinhas grelhadas;
Ÿ Idealmente, acompanhe com legumes. 

Como comprar
As recomendações para comprar sardinha são as transversais a todos os peixes.
Ÿ Pele firme, com aspeto brilhante e com odor característico;
Ÿ Olhos limpos brilhantes e salientes;
Ÿ Escamas sem falhas e aderentes à pele;
Ÿ Guelras rosadas e odor característico, não muito forte;
Ÿ Sem contaminantes, como areia e outras sujidades.

https://www.lusiadas.pt/blog/prevencao-estilo-vida/nutricao-dieta/beneficios-sardinha

Carne FrutaSabor Qualidade Requinte

CICLO DE SABORES 
25 junho 2022 

Mercado Municipal

Em junho, a sardinha 
é raínha!
Venha conhecer 

as propostas do

Chef Rui Correia

ENTRADA:

Tiborna de sardinha e puré de espinafres, 

pimento vermelho assado, orégão e azeite 

PRATO PRINCIPAL:

Desmontado de tomatada de sardinhas 

e batata-doce assada

SOBREMESA:

Fondant de chocolate, gelado de baunilha 

e coulis de frutos vermelhos



ENTRADA: Tiborna de sardinha e puré de espinafres, pimento vermelho assado, 
                    orégão e azeite de ervas

PRATO PRINCIPAL: Desmontado de tomatada de sardinhas e batata-doce assada

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: ( 0 min)6

§ Faça um molho de tomate rico, com bastante 

cebola e alho, tomate e pimento verde;

§ Filete as sardinhas e disponha por cima do 

molho de tomate até cozer;

§ Asse as batatas-doces a 180ºC no forno.

Sugestão de empratamento:

§ Disponha o molho de tomate, por cima a batata 

doce cortada em metades e a sardinha por 

último.

Sugestão de acompanhamento: 

§  Barranco Longo So Blanc

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 300 gr sardinhas

§ 200 gr espinafres

§ 100 gr pimento vermelho

§ orégãos q.b.

§ 50 cl azeite

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

§ Toste as fatias de pão com azeite e ervas;

§ Filete as sardinhas e marque na frigideira com um fio 
de azeite;

§ Salteie os espinafres e passe na varinha mágica de 
modo a ficar em puré;

§ Asse o pimento e corte em juliana fina.

 

Sugestão de empratamento: 

§ Disponha o puré de espinafres no pão, a sardinha e o 
pimento entrelaçados, regue com azeite de  ervas e 
orégãos.

ONDE ADQUIRIR  
NO MERCADO: 

Ø As sardinhas nas bancas de Peixe 
do Mercado Municipal:

Ø O pão na Padaria do Mercado”;

Ø Os espinafres, o pimento e os 
orégãos nas Bancas do Mercado 
Municipal, na Loja “Quintinha da 
Su”.

Ø O azeite e o azeite de ervas na 
Loja “Quintinha da Su”.

INGREDIENTES (4 pessoas):

Leite-creme

§ 100 gr chocolate

§ 100 gr manteiga

§ 3 ovos

§ 100 gr farinha

§ 100 gr açúcar 

ONDE ADQUIRIR  NO 
MERCADO: 

Ø A manteiga e os ovos no Talho 
Jorge e na Loja “Quintinha da 
Su”;

Ø O chocolate, o açúcar e a 
farinha na Loja “Quintinha da 
Su”;

SOBREMESA: Fondant de chocolate, gelado de baunilha e coulis de 
                         frutos vermelhos

Preparação e confeção:

[Duração aproximada:  minutos]30

Leite-creme

§ Derreta o chocolate e a manteiga;

§ Junte os ovos com o açúcar e bata;

§ Adicione ao preparado do chocolate e a 
manteiga, envolva a farinha, enforme e 
leve ao forno a 180ªC durante 7 minutos.

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 300 gr tomate

§ 200 gr cebolas

§ 800 gr de sardinhas

§ 400 gr batata-doce

§ 1 dl azeite

§ 1 dl de vinho branco

ONDE ADQUIRIR   NO 
MERCADO: 

Ø As sardinhas nas bancas de 
Peixe do Mercado Municipal:

Ø A cebola, o alho, o tomate, o 
pimento e a batata-doce nas 
Bancas do Mercado Municipal, 
na Loja “Quintinha da Su”.


