
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!

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O Restaurante Sabores do Campo, localizado a norte de São Brás de Alportel, em 
Poço dos Ferreiros, é um espaço de referência na gastronomia do concelho e da 
região.Um projeto que fruto do empenho e dedicação dos seus mentores, João 
Aleixo e Ricardo Gomes, ao longo de 17 anos tem vindo a conquistar a preferência 
dos residentes e turistas que aqui marcam encontro, desfrutando de um espaço 
com alma.Presença regular no Guia “Cama e Mesa” do Jornal Expresso e muitas 
outras publicações e iniciativas da especialidade, o Restaurante Sabores do Campo 
tem vindo a dar um importante contributo para o desenvolvimento turístico do 
concelho, sempre disponível para parcerias e iniciativas. Com um espaço muito 
acolhedor, constantemente renovado, apresenta uma excelente oferta 
gastronómica e uma garrafeira que faz as delícias dos apreciadores de vinho, com 
jantares vínicos que são uma referência e dedicando aos vinhos do Algarve uma 
atenção especial.Atualmente, João Aleixo saiu da cozinha e passou o testemunho 
ao chef Pedro Ramos, estando mais disponível para receber e servir os clientes. O 
chef cozinheiro tem por desafio inovar a tradição, trabalha com foco nas raízes da 
gastronomia, surpreendendo com saborosos apontamentos modernos.

CHEF PEDRO RAMOS

 

Pedro Ramos é natural de São Brás de Alportel e apenas com 31 

anos é hoje um conceituado chef de cozinha a dar cartas nesta arte 

dos sabores. Apaixonado pela cozinha desde criança, viu este amor 

crescer, devido à proximidade no ramo da cozinha, pela família. 

Tirou a formação na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e já 

conta com cerca de 10 anos de experiência e formação em alguns 

restaurantes por onde passou. De espírito aventureiro e jovem, 

Pedro Ramos teve uma breve passagem pela Inglaterra numa 

cadeia de restaurantes italianos. 

Atualmente, abraçou a oportunidade no Restaurante Sabores do 

Campo com a responsabilidade de dinamizar um espaço já 

apreciado por muitas pessoas e desafiar a tradição com inovação, 

deixando já a sua marca nos pratos em execução.

RESTAURANTE SABORES DO CAMPO

Poço dos Ferreiros, 8150-054 São Brás de Alportel

v [reservas] 289 849 346  / reservasaborescampo@gmail.com

Carne FrutaSabor Qualidade Requinte

CICLO DE SABORES 
29 outubro 2022  

Mercado Municipal

Em outubro, a rainha 
vem ao Mercado!
Venha conhecer  as propostas do:
Chef Pedro Ramos - Restaurante Sabores do Campo

Na manhã do último sábado de cada mês, há Demonstração 

Gastronómica no Mercado Municipal!

Conheça as saborosas propostas dos chef's, com os nossos 

produtos! 
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ENTRADA: Camarão cremoso

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: (40 min)

§ Descasque o camarão e arranje todos os 

legumes; 

§ Coloque numa panela as cascas do camarão e 

dos legumes, os talos dos coentros, um fio de 

azeite e deixe refogar um pouco;

§ Refresque com vinho branco cubra de água e 

deixe ferver cerca de 40 minutos;

§ Triture tudo e passe no chinês. Reserve;

§ Corte o pão em cubos e demolhe com água e 

um pouco do caldo do camarão;

§ Pique os alhos, o alho francês e as cebolas e 

coloque num tacho de preferência anti-

aderente faça um refugado, junte os camarões 

e um pouco do tomilho limão picado para uma 

breve selagem.

§ Quando os camarões estiverem a gosto retire e 

reserve; 

§ No mesmo tacho coloque o pão previamente 

demolhado, junte o caldo pouco a pouco e 

deixe cozinhar;

§ Quando estiver com a consistência pretendida 

desligue o lume, junte metade dos camarões 

tempere com sal, pimenta e raspa de limão;

§ Sirva a gosto com uma gema de ovo e os 

restantes camarões para decoração. 

Sugestão de acompanhamento: Vinho João Clara 

Branco ou Tinto

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: (120 min)

§ Pré-aqueça o forno a 120 C° com ventilação; 

§ Coloque as claras na batedeira em velocidade 

média; 

§ Assim que as claras começarem a ficar 

esbranquiçadas coloque o açúcar pouco a 

pouco sem parar de bater;

§ Aumente a velocidade até obter um merengue 

firme, liso e brilhante;

§ Adicione a maizena e envolva com um Salazar;

§ Coloque o merengue num saco de pasteleiro ou 

mesmo com uma colher distribua por um 

tabuleiro com folha de papel vegetal, cerca de 

10 pavlovas depende do tamanho que 

pretende;

§ Coloque no forno e reduza a temperatura para 

os 100 C°, cerca de 1 hora e 20 minutos sem 

abrir o forno;

§ Deixe arrefecer no forno.

Recheio:

§ Bata as natas com uma colher de sopa de 

açúcar; 

§ Coloque no iogurte um pouco de sumo de 

limão e duas ou três folhas de hortelã picadas e 

misture; 

Geleia:

§ Triture os bagos de 5 romãs (aproximadamente 

400 ml de sumo) e coe;

§ Coloque o sumo das romãs num tacho, quando 

começar a ferver junte o açúcar e a folha de 

gelatina;

§ Mexa até ficar com a consistência pretendida, 

reserve e arrefeça no frio.

 

Finalize as pavlovas colocando o recheio da nata 

e o iogurte em cada pavlova, decore com umas 

folhas de hortelã, uns bagos das restantes 

romãs e um pouco da geleia da Roma.

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: 0 minutos]1

§ Descasque o camarão, apenas o meio, deixe a cabeça e o 
rabo; 

§ Lamine o alho e coloque num sauté com um pouco de 
azeite;

§ Adicione os camarões, sal, pimenta e salteie até selar; 

§ Refresque com vinho branco; 

§ Junte a manteiga e o sweet chilly e deixe reduzir um 
pouco; 

§ Retifique os temperos, coloque um pouco de salsa e faça 
o empratamento; 

  

Sugestão de empratamento: Decore com umas sementes 
de sésamo a gosto. 

Sugestão de acompanhamento: Vinho João Clara Rosé

PRATO PRINCIPAL: Açorda de Camarão SOBREMESA: PAVLOLA DE ROMÃ E AVELÃ

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 800 gr de camarão 

§ 2 cebolas 

§ 1 cabeça de alho 

§ 1 pão grande (800 gr) 

§ 1 molho de coentros 

§ 2 alhos francês 

§ Azeite q.b.

§ 2 colheres de manteiga 

§ Tomilho limão q.b.

§ Limão 

§ 4 ovos 

§ Vinho branco q.b 

§ Sal q.b

§ Pimenta q.b 

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 4 claras de ovo

§ 200 gr de açúcar refinado 

§ 1 colher de sopa de maizena 

Para recheio e geleia 

§ 100 gr de natas para montar 

§ 3 iogurtes naturais 

§ Hortelã q.b.

§ 200 gr de açúcar 

§ 7 romãs 

§ 1 limão 

§ 1 folha de gelatina 

ONDE ADQUIRIR  NO MERCADO: 

Ø O camarão nas bancas de Peixe e 
Marisco do Mercado Municipal;

Ø O alho, a cebola, os coentros, o 
alho francês, o tomilho limão, o 
limão e os ovos nas Bancas do 
Mercado Municipal e na Loja de 
Produtos Biológicos do Mercado 
“Quintinha da Su”;

Ø O pão na Padaria do Mercado;

Ø O azeite, o vinho branco, o sal e a 
pimenta na Loja de Produtos 
Biológicos do Mercado “Quintinha 
da Su”;

Ø A manteiga e os ovos na Loja de 
Produtos Biológicos do Mercado 
“Quintinha da Su” e no Talho 
Jorge;

ONDE ADQUIRIR  NO MERCADO: 

Ø A hortelã, as romãs, os ovos e os 
limões nas Bancas do Mercado 
Municipal e na Loja de Produtos 
Biológicos do Mercado “Quintinha 
da Su”;

Ø As natas, o açúcar no Talho Jorge 
e na Loja de Produtos Biológicos 
do Mercado “Quintinha da Su”;

Ø A gelatina na Loja de Produtos 
Biológicos do Mercado “Quintinha 
da Su”;

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 200 gr de camarão 

§ 2 dentes de alho 

§ 2 colheres de sopa molho sweet 
chilly 

§ Vinho branco q.b. 

§ 1 colher de manteiga 

§ Nata q.b. 

§ Azeite q.b.

§ Sal q.b.

§ Pimenta q.b.

§ Salsa q.b.

§ Sementes Sésamo q.b.

ONDE ADQUIRIR 
NO MERCADO: 

Ø O camarão nas bancas de Peixe e 
Marisco do Mercado Municipal;

Ø O alho e a salsa nas Bancas do 
Mercado Municipal e na Loja de 
Produtos Biológicos do Mercado 
“Quintinha da Su”;

Ø O vinho branco, a manteiga, as 
natas no Talho Jorge e na Loja de 
Produtos Biológicos do Mercado 
“Quintinha da Su”;

Ø O azeite, o sal, a pimenta e as 
sementes de sésamo na Loja de 
Produtos Biológicos do Mercado 
“Quintinha da Su”;


