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«Os produtos alimentares tradicionais têm 
vindo a assumir um papel cada vez mais 
importante uma vez que são um testemunho 
da memória, um valor que emerge do 
saber empírico, apurado pelo engenho, 
consagrado pelos laços afetivos que nos 
ligam às nossas origens; uma referência às 
nossas raízes mais sólidas e uma convocatória 
aos sentimentos que nutrimos pelos símbolos 
distintivos da nossa singularidade. De facto, 
os nossos antepassados foram apurando 
saberes, afirmando sabores, cuidando 
de manter reserva nos pormenores, dos 
segredos milenares que ciosamente foram 
passando de geração em geração até 
chegarem aos nossos dias».

 
(Almeida, 2009)
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Portugal é um país rico em produtos agroalimentares tradicionais que emanam 
heranças e saberes ancestrais associados ao uso dos mesmos. O território do 
Baixo Guadiana não é por isso exceção. Na realidade, nas duas áreas de 
baixa densidade que constituem o Baixo Guadiana algarvio, nomeadamente 
Alcoutim e Castro Marim, a par do concelho de Vila Real de Santo António 
(território complementar), o património agroalimentar é de uma riqueza 
inigualável. É seguramente o resultado de influências culturais diversas e de 
condições climáticas ideais que fazem destes produtos um património único 
e identitário. O cardápio inclui um vasto leque de saberes e sabores que 
aguçam a mente e despertam o palato.
Aqui a gastronomia, com base mediterrânica, é rica e varia consoante a época 
do ano ou a localidade. Na primavera reinam os peixes do rio, os borregos 
assados no forno e os ensopados. No verão é tempo dos grelhados e do afamado 
gaspacho. No outono deleitam-nos os pratos de caça, com o coelho, o javali 
e a perdiz. No inverno aquecem o estômago os pratos de porco e as açordas. 
Já na doçaria são os frutos secos que prevalecem, com receitas de alfarroba, 
amêndoa e figo. Também o mel comprova aqui a sua excelência. Mas a ementa 
não termina por aqui. Do litoral, chegam-nos as ostras, as conquilhas, o atum e 
o tão «nosso» presunto do mar: a muxama. E porque o sal tempera a vida, aqui 
encontramos o «melhor sal do mundo»: o sal de Castro Marim. 
O Roteiro dos Sabores é portanto, um mostruário desta identidade agroalimentar. 
Não é um exaustivo levantamento, mas uma súmula dos mais representativos 
produtos do território e das receitas mais características. Produtos que contam a 
história e a estória de gerações e que seguem à conquista de novos mercados.
Esta é, por fim, a grande missão da ODIANA, a promotora deste Roteiro. 
Alavancar o desenvolvimento turístico e sustentável do território. E esta é a 
função do «Roteiro dos Sabores», o de encetar uma relação coesa entre o setor 
agroalimentar e o turístico, o de promover e dinamizar um território que não se 
esgota em potencialidades, mas que aproveita o que de melhor a terra, o rio e 
o mar nos presenteiam para elevar esta região. 
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Território do Baixo Guadiana
O Baixo Guadiana algarvio integra os 
municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila 
Real de Santo António (VRSA), unidos pelo 
grande Rio do sul: o Guadiana.
Abrange uma área total de 937 km2, sendo 
que 575 km2 pertencem ao concelho de 
Alcoutim e 300 km2 de Castro Marim, as áreas 
de baixa densidade do território, quando o 
concelho de VRSA estende-se apenas por uma 
área de 61km2 face aos restantes. Quanto à 
população residente, engloba no seu total 27 
929 habitantes (2016), não obstante, tem 
uma densidade populacional que evidencia 
significativas disparidades entre o interior e o 
litoral: 5 hab/km2 em Alcoutim, 22 hab/km2 
em Castro Marim e 312 hab/km2 em VRSA. 
As disparidades demográficas evidenciam 
as diferenças a nível socioeconómico, a que 
lhes foi também atribuída uma diferente 
classificação ao nível dos Territórios de Baixa 
Densidade, evidenciando características 
e exigências diferenciadas por forma a 
promover a coesão territorial como um todo.  
O território é, em si mesmo, o grande ativo do 
Baixo Guadiana, graças ao vasto património 
natural, de grande riqueza paisagística e 
ambiental, e que engloba ambientes tão 
diversos como a praia, a serra, as matas, o 
Rio ou as Reservas Naturais. A beleza deste 
património é ainda enriquecida por um clima 
mediterrâneo oceânico, um importante fator de 
atração, sobretudo no que concerne ao turismo 
balnear e numa grande diversidade de produtos 
tradicionais agroalimentares de excelência.
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Conceito do Projeto «Choose our Food» 
O projeto «Choose our Food» é promovido pela Odiana e surge através 
de candidatura ao SIAC (Sistema de Apoio a Ações Coletivas), PO CRESC 
Algarve 2020 – Qualificação – Baixa Densidade, cofinanciado pelo 
Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER. 
O objetivo é maximizar o potencial dos recursos naturais e produtos do 
território de Baixa Densidade do Baixo Guadiana. O projeto promove ações 
que instigam a competitividade e reforçam a cooperação empresarial nos 
setores do turismo e agroalimentar, tendo em vista a qualificação e promoção 
de produtos tradicionais em novos mercados.
Detendo o Baixo Guadiana um leque de recursos endógenos de riqueza 
invejável, pretende-se que o «Choose our Food» consiga aliar os saberes 
aos sabores, a inovação e a investigação, de forma a elevar os produtos e 
reforçar as atividades económicas locais. 
A meta final é, efetivamente, «Choose our Food», parafraseando, 
«Escolha a nossa Comida, Escolha os nossos Produtos», os produtos do 
Baixo Guadiana…

O que é o Roteiro dos Sabores?
O «Roteiro dos Sabores» é uma das ações de cariz promocional do projeto 
«Choose our Food». É precisamente no Baixo Guadiana, sobretudo nos 
territórios de Baixa Densidade, que se centra este Roteiro, numa estratégia 
que estimula a valorização económica dos recursos endógenos e uma 
maior interação da economia com o território.
Este Roteiro surge com um intuito específico, o de qualificar, valorizar e 
promover este património de sabores tão ricos, e em simultâneo gerar 
turismo associado a este nicho de mercado. Falamos de produtos ligados 
sobretudo às produções agrícolas locais, às tradições seculares e aos 
recursos autóctones. Produtos não industrializados, produtos adaptados ao 
clima e aos solos, produtos genuínos e sabores deveras autênticos. 
O conceito é o de um Roteiro Gastronómico que contemple os produtos 
mais característicos, associados a receitas, estimulando o conhecimento e 
a oferta, tanto ao nível de produtores tradicionais, como de restauração. 
Pretende-se ainda que atue na sensibilização da comunidade para o 
fomento do consumo de produtos locais.
Posto isto, o Roteiro encontra-se dividido por capítulos centrais que concernem 
a categorias de produtos como as Carnes, Peixe e Marisco,  Frutas  Hortícolas e 
Leguminosas, Frutos Secos, o Sal de Castro Marim, Iguarias Típicas e Produtos 
em Expansão. Nestes capítulos encontramos uma súmula dos produtos, dos 
seus derivados, a sua importância histórica, receitas tradicionais associadas 
e algumas curiosidades. Para finalizar está disposta uma vasta listagem de 
produtores no território e contactos da restauração.

Conceito
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Associação Odiana
A Odiana – Associação para o 
Desenvolvimento do Baixo Guadiana é 
uma entidade sem fins lucrativos fundada 
em 1998, e cuja área de intervenção 
incide nos municípios de Alcoutim, Castro 
Marim e VRSA, recebendo por isso um 
antigo nome do Rio Guadiana: Odiana. 
A missão da Odiana é o desenvolvimento 
de projetos estruturantes para uma região 
que possui potencialidades excecionais. 
Com essa finalidade, a Odiana, através 
de uma equipa multidisciplinar, tem vindo 
a dinamizar áreas tão diversas como a 
social, a económica, a cultural, o turismo 
e agroalimentar, entre outras. 
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O Baixo Guadiana dispõe de um leque 
diversificado de carnes. Uma qualidade de 
excelência só possível pela influência das 
raças, dos solos, da vegetação e do clima 
do território. Aqui os enchidos e presuntos 
fazem crescer água na boca. Aqui as 
receitas milenares de galinha do campo, 
de borrego e cabrito de raça Algarvia 
persistem de geração em geração. Aqui 
a cinegética, à luz de tempos e tradições 
imemoriais, afigura-se com espécies tão 
características como o javali, a lebre e 
a perdiz que perfazem cardápios de 
excelência à mesa de quem cá vive e no 
garfo da restauração local.

Carnes



O porco preto, também chamado de 
ibérico ou, em Portugal, de Alentejano, 
é uma raça de porco doméstico nativo 
da área do Mediterrâneo. É um animal 
de pele escura, pelo escasso, focinho 
e patas finas e compridas. No Baixo 
Guadiana encontra uma localização 
privilegiada e as condições favoráveis 
para a sua produção e transformação. 
Não obstante, é na região do Alentejo 
e também na vizinha Andaluzia, onde 
reúne maior tradição e onde existe em 
maior quantidade.
É um animal precioso para as gentes 
serranas, sendo fonte de subsistência 
para muitas famílias, isto devido à sua 
fácil criação (alimentado com bolota 
e excedentes agrícolas – frutos secos, 
figos da índia, hortícolas e cereais) e 
aproveitamento de todas as partes do 
animal. A conservação da sua carne era 
fácil, mesmo sem refrigeração: através do 
sal, do fumo ou até da própria gordura 

(banha). Esta carne era depois consumida 
ao longo de todo ano e, no caso das 
famílias mais pobres, servia mais como 
acompanhamento ou tempero aos pratos 
elaborados à base de hortaliças e de 
leguminosas frescas e secas. Até há bem 
pouco tempo, toda a família serrana 
tinha no seu pocilgo pelo menos dois 
“sovões” para «engorda e matança» por 
altura do Natal.
A sua carne é suculenta, tenra, com 
aromas agradáveis, que a tornam muito 
saborosa e lhe dão um reconhecimento 
a nível internacional respeitando sempre 
o saber fazer de gerações. Esta carne 
é a base de muitos outros produtos, 
como Presuntos, Paios, Chouriças, e 
de tantos outros pratos confecionados 
cujos ingredientes incluem a carne de 
porco: cozidos de grão ou de couve, 
papas de milho com fritada, costeletas 
e entrecostos, bochechas e pernil, entre 
muitos outros.

Porco Preto 12
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Os enchidos, presuntos, toucinho, ou 
carne na banha são alguns dos produtos 
derivados do porco, conservados através 
de métodos como a salga, defumação, 
ou ainda a utilização de banha animal. 
No Baixo Guadiana, existe larga 
tradição de enchidos conservados 
através de fumeiro (chouriças, linguiças, 
paios). Para a sua confeção, procedia-
se ao corte da carne e ao seu tempero, 
recorrendo a massa de pimentão caseira, 
alhos moídos, pimentão-doce e vinho 
branco. Dias depois, o preparado era 

inserido na tripa, previamente lavada e 
demolhada com limão, laranja e alhos, 
e cortada em pequenos troços para 
depois atar em forma de U (ou não no 
caso dos paios). Feitas as chouriças, 
eram colocados ao fumeiro de azinho. 
Por sua vez, os presuntos, toucinho, 
chispe ou orelhas, eram conservados 
na salgadeira, onde eram colocados 
no dia seguinte ao desmanche do 
animal. Devidamente cobertos por sal, 
lá permaneciam até estarem prontos 
para consumo. 
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Bochechas de Porco
Temperar as bochechas de ambos os lados com sal. Num 
tacho leve ao lume o azeite, a cebola, o alho e o louro. 
Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. Ao refogado, 
adicionar a chouriça, as malaguetas, o alecrim e a 
polpa de tomate. Mexer e deixar aquecer um pouco, 
depois adicionar ao refogado o tomate. Misture e deixe 
refogar bem. Quando o tomate começar a desfazer-se, 
adicionar as bochechas de porco e fritar um pouco de 
ambos os lados até que a carne ganhe cor. Por fim, 
regar com o vinho tinto, tape e deixe cozinhar em lume 
brando aproximadamente 45 minutos.

600g bochechas de porco,  

4 colheres sopa de azeite,  

1 cebola picada,  

2 dentes de alho picados,  

2 folhas de louro,  

2 tomates maduros em cubinhos,  

60g de chouriça cortada em 
rodelas,  

malaguetas secas a gosto,  

2 colheres de sopa de polpa de 
tomate,  

1 raminho de alecrim,  

½ litro de vinho tinto,  

sal q.b.

Receita confecionada por:
Restaurante D. Rodrigo, Aroeira - Altura 

Preparação:
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Pernil de Porco  
 Assado no Forno 
Leve ao lume uma panela com água, o vinho branco, 
as folhas de louro, o tomilho e finalmente o pernil, 
(deverá ficar mais ou menos coberto) tempere com sal, 
pimenta e deixe cozer lentamente cerca de 1h30m. 
Coloque no recipiente de forno a cebola em gomos, 
junte o pernil, regue com um pouco do caldo da 
cozedura e à volta coloque as batatinhas descascadas. 
Tempere com sal, um bom fio de azeite e leve ao forno 
cerca de 1 hora, ou até as batatas estarem assadas.

1 pernil,  
3 folhas de louro,  
1 dl de vinho branco,  
1 haste de tomilho fresco,  
sal e pimenta q.b.,  
azeite q.b.,  
1 cebola,  
batatas para assar.

Receita confecionada por:
Restaurante D. Rodrigo, Aroeira - Altura 

Preparação:
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Em muitas casas também 
se fazia o característico 
galo guisado com batatas, 
sendo também um prato 
esperado nas épocas festivas, 
principalmente no Entrudo. 
Representava um costume 
das gentes, sendo o galo 
preparado de véspera, onde 
ficava em vinho tinto para que 
a carne ficasse mais tenra.

A criação de aves de capoeira sempre 
foi bastante comum na serra algarvia, 
sendo a qualidade da carne o elemento 
diferenciador. O facto de as aves serem 
criadas ao ar livre confere-lhes um sabor 
e textura únicos. No entanto, o consumo 
da carne não era um hábito diário, sendo 
os ovos os alimentos mais consumidos, 
servindo para o sustento da família, como 
para trocas por outros alimentos, como era 
o caso do peixe vindo do litoral. 
Dos vários pratos confecionados com a 
galinha do campo, surge um de influência 
muçulmana e também típico no Alentejo, 
a açorda de galinha. Tradicionalmente 
confecionada com grão-de-bico é um dos 
atrativos da gastronomia local.

Galinha  
 do Campo
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Receita cedida e confecionada por: 
Restaurante Casa Merca, Odeleite 

Numa panela de pressão coza o grão (previamente 
demolhado) e a galinha partida em pequenos pedaços 
com água, sal, azeite e a cebola – tempo de cozedura 
aproximadamente 40 minutos. Depois de cozida a galinha 
e o grão, adicione ao caldo 2 dentes de alho esmagados 
com coentros e sal, envolvendo bem. Corte o pão em fatias 
fininhas e coloque no fundo dum recipiente de barro, onde 
se deitam por cima todos os ingredientes, colocando no 
final 1 ramo de hortelã. Para que este prato fique com o 
seu sabor característico, acrescente um ovo batido ao caldo 
cozinhado ou diretamente no fundo do prato, mexendo 
muito bem até engrossar.

1/2 galinha do campo,  

1/2kg de grão demolhado,  

1L de água,  

1 ramo de hortelã,  

1 cebola picada,  

0,125L de azeite,  

1 colher de sopa de sal,  

1 ovo batido,  

1/2kg de pão (da véspera)

2 dentes de alho, 

coentros q.b.

Acorda de Galinha       
 com Grao
Preparação:
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O interior algarvio também é característico 
pelos seus rebanhos de cabras e ovelhas, 
alimentadas nos campos pelos pastos e 
flores selvagens. Com a criação destes 
rebanhos aproveita-se o leite, para fazer 
queijos frescos ou curados, e também o 
consumo de carne.
Os pratos de borrego são muito típicos 
na Páscoa, sendo uma de muitas 
iguarias a juntar-se à mesa das famílias, 
na celebração cristã. Contudo, este 
produto não chegava à mesa de todas 
as famílias, apenas das mais abonadas. 
O consumo desta carne também era 
muito característico em casamentos e 
batizados, sendo o borrego guisado um 
dos pratos mais típicos. A tradição ainda 
se mantém, contudo o consumo desta 
carne passou a fazer parte do quotidiano, 
apesar da melhor altura de consumo ser 
com a chegada da Primavera. 

Borrego

Na Primavera é chegada a altura 
da tosquia, onde a lã retirada dos 
ovinos tinha diversas finalidades. 
A tecelagem era uma atividade 
desenvolvida pelas mulheres, 
sendo a confeção de mantas o 
principal artigo produzido, mas 
também para enchimento de 
almofadas e colchões.
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Receita confecionada por:
Restaurante Bela Vista, Odeleite

Ensopado  
 de  Borrego
Corte o borrego em bocados. Fritar o alho picado com o louro 
nas gorduras (poderá também adicionar um cebola cortada 
às rodelas fininhas). Junte a carne, tempere com sal e pimenta 
e frite até dourar a carne. Acrescentar o vinho branco e o 
vinagre e tapar. Quando o caldo estiver evaporado juntar 
água quente e deixar cozinhar em lume brando, mexendo 
se necessário. Entretanto corte fatias de pão duro e frite em 
azeite. Coloque as fatias num prato e deite o preparado de 
borrego por cima. Acrescentar hortelã para decorar.

2 kg de borrego (perna e peito),  

4 dentes de alho, 

2 folhas de louro,  

1 dl de azeite,  

1 dl de vinagre (a gosto),  

2 colheres de banha de porco,  

1 copo de vinho branco,  

1 cebola (opcional),  

pimenta em grão,  

pão de trigo duro cortado em fatias,  

hortelã para decorar, 

sal a gosto.

Preparação:
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É uma raça predominante no Nordeste 
e no Sudeste do Algarve e resultou do 
cruzamento da cabra Charnequeira 
Algarvia com a Cabra Alpina Espanhola. 
É um animal inteligente, dócil, de 
cor castanha brilhante, com manchas 
brancas. 
É com a criação de gado e de Caprinos 
de Raça Algarvia que se sustentam 
várias famílias, passeando largos 
rebanhos pelas serras e subtraindo desta 
criação o leite, o queijo e, em última 
instância, a carne. Esta raça caprina 
é característica do Algarve, tendo no 
concelho de Castro Marim uma grande 
expressão, merecendo atenção quanto à 
preservação, reprodução e valorização 
dos seus produtos. 

Cabra de  
Raca  
Algarvia

No que toca a tradições 
gastronómicas, no Natal e na 
Páscoa são o cabrito e o borrego 
os reis da mesa algarvia. Apesar de 
bem distintos, o cabrito e o borrego 
são usados nas mesmas receitas 
desde o tempo dos romanos. O 
cabrito tem uma carne mais escura 
e rija, com menos gordura, mas 
desde que bem confecionado, não 
fica a dever nada ao “concorrente”. 
As batatinhas assadas, essas, vão 
bem com os dois.
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Receita confecionada por:
Restaurante D. Rodrigo, Aroeira - Altura

Cabrito Assado no     
 Forno de Lenha
Depois de limpo, desmanche o cabrito em pedaços. 
Seguidamente barre-o com uma papa feita com os alhos 
esmagados, sal grosso, o colorau, o piripiri, o louro, o 
azeite e a banha, junte o ramo de salsa e regue com vinho. 
O cabrito deverá ficar temperado de um dia para o outro 
ou pelo menos 3 a 4 horas. Coloca-se numa assadeira de 
barro e leva-se a assar em forno de lenha. Deve regar o 
cabrito com o molho acumulado na assadeira e, na falta 
deste, utilizar o vinho que sobrou do tempero. Deverá ser 
servido com batatinhas assadas.

1 cabrito,  

6 dentes de alho,  

2 folhas de louro,  

1,5 colheres de sopa de colorau,  

1 ramo de salsa,  

3 vagens de piri-piri pequenas,  

sal grosso q.b.,  

0,75 dl vinho branco, 

1 dl azeite,  

1,5 colher de sopa de banha 
de porco.

Preparação:
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Com cariz anual, o Município de 
Alcoutim organiza em novembro 
a «Feira da Perdiz», na localidade 
de Martim Longo. É um evento 
dedicado à cinegética, onde se 
podem encontrar exposições, 
concursos, animação, falcoaria, 
caçadas, espetáculos equestres 
e um diversificado certame 
gastronómico dedicado aos 
pratos de caça.
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A perdiz, neste caso a perdiz-
vermelha, a espécie mais comum no 
Baixo Guadiana, encontra-se presente 
em terrenos agrícolas, charnecas 
secas ou arbustos, alimentando-se 
de sementes e insetos. É uma espécie 
autóctone, que pode ser observada 
durante todo o ano, em especial na 
parte serrana do território, sobretudo 
em Alcoutim. Com o seu aspeto de 
galináceo, a perdiz é inconfundível. 
Destacam-se a garganta branca 
orlada de negro, o ventre ruivo, o 
bico vermelho e as patas vermelhas. 
Não é raro sermos surpreendidos por 
um bando de perdizes a atravessar 
as estradas do interior do território. 
Esta espécie, muito cobiçada por 
caçadores, é frequentemente objeto 
de programas de gestão cinegética. 
Existem inúmeros pratos associados à 
perdiz, um dos mais emblemáticos é a 
deliciosa canja de perdiz.

Perdiz
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Canja de Perdiz
Preparação: 
Depois de amanhar e chamuscar a perdiz, corte em 
pequenos pedaços, junte o louro, azeite, sal a gosto, 
os dentes de alho e adicione água suficiente que 
dê para cozer o arroz. Assim que a perdiz estiver 
cozinhada, adicione o arroz e deixe cozer, de modo 
a que fique com algum caldo. No final, e quando 
for a servir, adicionar umas folhas de hortelã fresca.

1 perdiz,  

2 dentes de alho,  

sal, 

azeite,  

1 folha de louro,  

arroz e água q.b  
(1 medida de arroz para 3 de água).

Receita cedida e confecionada por:
Restaurante Casa de Pasto Rodrigues, Cabaços - Vaqueiros
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O Coelho-Bravo é uma das espécies 
cinegéticas portuguesas de maior 
importância. Constitui, juntamente com 
a perdiz, a caça por excelência para o 
caçador português, dado que se 
reproduz com grande facilidade e 
atinge extensas populações, o que torna 
a sua captura sustentável. Faz ainda parte 
da alimentação duma ampla gama de 
predadores, sendo a presa principal 
de espécies em perigo de extinção, 
como o Lince Ibérico e a Águia-Imperial. 
É um pequeno herbívoro (cerca de 40 cm 
de comprimento) de cor acinzentada com 
laivos amarelos acastanhados na nuca e 
nas patas, face anterior esbranquiçada e 
orelhas relativamente curtas. É conhecido 
por correr em apertados ziguezagues. O 
coelho, por si só, tem uma vasta ementa 
associada, sendo as receitas mais 
conhecidas a de «Coelho à Caçador» e 
«Coelho com alho».

Coelho  
 Bravo

O coelho bravo prefere as zonas 
onde o mato é abundante, elegendo 
os terrenos secos e arenosos, 
mais fáceis para a construção 
de covas. A sua alimentação é 
constituída essencialmente por 
plantas herbáceas, raízes, caules 
e cascas de algumas árvores. A 
fêmea reproduz 2 a 4 vezes por 
ano, tendo ninhadas de 2 a 7 
crias. Apesar de avistados de dia, 
são animais de hábitos noturnos, 
vivendo em colónias.



Ingredientes
1 pernil fumado,  

3 folhas de louro,  

1 dl de vinho branco,  

1 haste de tomilho fresco,  

sal e pimenta q.b.,  

azeite q.b.,  

1 cebola,  

batatas para assar
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Coelho Bravo Frito
Preparação:  

Depois de preparado e limpo, corte o coelho em pedaços, 
tempere com sal, alho, louro e vinho branco e deixe marinar 
preferencialmente de um dia para o outro. Coloque as partes 
do coelho numa frigideira com azeite já quente e deixe fritar 
até as partes estarem tostadas de ambos os lados. Adicionar 
depois a mistura da marinada e mais um pouco de vinho 
branco se necessário. Deixe fritar por aproximadamente 
20/30 minutos, mexendo quando necessário.
Esta é uma das receitas de caça mais comuns nesta região, 
sendo a sua confeção feita normalmente no Outono e no 
Inverno, altura em que esta espécie é caçada.

1 coelho bravo,  

2 dl de azeite,  

1 cabeça de alhos,  

1 cebola,  

3 folhas de louro,  

3 dl de vinho branco e sal q.b.

Receita confecionada por:
Restaurante Taberna do Ramos, Alcoutim 
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À semelhança do seu parente, é 
um animal de atividade noturna, 
mas no que toca a comportamentos 
sociais, ao contrário do coelho, 
é um animal solitário e não vive 
em tocas, mas sim acama em 
bosques ou em terrenos abertos. 
Tem uma alimentação semelhante 
à do coelho, mas reproduz menos, 
tem 1 a 3 ninhadas por ano, com 
1 a 2 lebrachos por ninhada. 
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Lebre
Pertencente à mesma família do 
coelho, distingue-se facilmente por 
ter um porte maior (mede entre 50 a 
60 cm), mais pesada (2 kg a 5 kg), 
um tom de pelo diferente e orelhas 
maiores. Outra característica 
que a distingue é o comprimento 
dos seus membros posteriores, 
permitindo-lhe atingir velocidades 
que chegam aos 60 Km/h, sendo 
também uma boa trepadora e 
nadadora. Tal como o coelho, da 
lebre derivam pratos saborosos que 
podem ser encontrados sobretudo 
na restauração do barrocal e 
serra algarvia, muitas vezes por 
encomenda.
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Receita confecionada por:
Restaurante D. Rodrigo, Aroeira - Altura 
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Receita cedida e confecionada por:
Restaurante Casa de Pasto Rodrigues, Cabaços - Vaqueiros

Preparação:  

Limpe a lebre (tirar a pele e entranhas) e corte em 
pequenos bocados, tempere com sal, colorau e louro e 
deixe repousar 20/30 minutos. Fazer um refogado com 
a cebola, alho, cenoura e juntar os bocados de lebre até 
fritar por cerca de 5 minutos. Adicione o vinho branco 
e deixe cozinhar. Adicione o feijão branco previamente 
cozido em água e sal. Adicione água se necessário, e 
deixe apurar uns minutos antes de servir. Junte um ramo 
de hortelã. Pode-se acompanhar com arroz simples.

1 lebre, 

200g feijão branco,  

150g cebola,  

1 folha Louro,  

3 dentes Alho,  

1dl azeite ou banha,  

1L vinho branco,  

hortelã,  

sal,

cenoura, 

colorau.

Lebre com  
 Feijao Branco
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A caça a espécies cinegéticas 
como o javali é praticada em 
terras do Baixo Guadiana 
desde tempos imemoriais, 
sempre associados à deliciosa 
gastronomia. Alcoutim é um 
dos concelhos do país com 
maior apetência para a prática 
cinegética e no Algarve possui 
quase metade das zonas de 
caça turísticas existentes na 
Região. 
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A bacia hidrográfica do Guadiana 
é uma das regiões do país onde se 
pode observar esta espécie. O javali, 
também conhecido como javardo 
ou porco-bravo, é semelhante 
fisicamente ao porco doméstico. É 
uma espécie muito característica 
da atividade cinegética, sendo os 
meses próprios para a sua captura 
entre Janeiro e Fevereiro. 
A carne do javali é bastante 
apreciada e o seu consumo difere 
do porco comum, pois é um animal 
selvagem, que tem um sabor distinto 
e não se encontra massificado, 
transformando-se numa iguaria que 
só se pode provar em determinadas 
regiões. A sua confeção pode ser 
variada, destacando-se os estufados, 
ensopados ou grelhados.

Javali
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Preparação: 
Antes de confecionar o javali tenha em conta que a sua confeção 
é demorada porque a carne é um pouco rija, seca e adocicada, 
e que é conveniente preparar a carne de um dia para o outro. 
Deixe num recipiente de água com umas rodelas de limão, 
para que a carne perca algum do sangue e fique mais macia. 
Retire a carne da água e passe-a por água corrente (escorra-a 
muito bem num passador de rede e reserve). Num tacho refogue 
cebolas, pimento vermelho, alhos e alho francês em azeite. Junte 
a carne, o louro, a salsa, coentros, a cerveja, e mexa bem. 
Depois adicione a água e deixe cozinhar em lume brando por 
aproximadamente 2/3 horas, dependendo da rigidez da carne. 
Depois de cozinhado, retifique os temperos se necessário, e 
deixe em repouso para apurar os sabores e servir acompanhado 
de batata cozida ou frita, a seu gosto.

2 kg de javali cortados aos bocados,  

6 cebolas,  

1 alho francês, 

1 pimento vermelho,  

ramo de coentros, ramo de salsa,  

1 cerveja, 

6 dentes de alho,  

2 folhas de louro, 

sal grosso a gosto,  

1 dl de azeite,  

q.b. de água, 

 (recipiente com água e rodelas  
de 2 limões).

Javali a Casa

Receita cedida e confecionada por: 
Restaurante Camané, Alcoutim 
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Desde tempos imemoriais que somos gente 
do mar. Gente aventureira, aprimorada 
na arte da pesca, seduzida pelas águas 
doces do rio, as cálidas do Mediterrâneo e as 
frias do Atlântico. Habitantes de um território 
abençoado pela riqueza marinha onde vivem 
muitas espécies de peixe e marisco que 
aguçaram o apetite das gerações de outrora 
e que deleitam as de hoje. A riqueza e sabor 
das nossas iguarias infringem as leis do tempo 
e espaço, proporcionando desde sempre 
momentos deliciosos.

Peixe e 
Marisco
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Existe um vasto cardápio em VRSA 
de receitas de atum, uma das mais 
características é a muxama. É um 
produto feito com a mesma receita 
que fenícios e romanos faziam há dois 
mil anos já utilizando o «melhor sal 
do mundo», o de Castro Marim. O 
termo provém do árabe musama, que 
significa “seco”. Resulta de um antigo 
modo de processamento do peixe, 
utilizando os lombos do atum, que 
são passados por sal grosso e depois 
lavados para retirar o excesso de sal. 
Consiste na salga e secagem das 
partes nobres do atum em ambiente e 
temperatura controlados. Diz-se que é 
uma espécie de presunto do mar.

O Atum teve tanta importância em 
Vila Real de Santo António (VRSA) 
que, em meados do século XX, a 
cidade chegou a ser considerada a 
Bolsa do Atum Mundial. Esta espécie era 
capturada nas armações instaladas ao 
largo da costa do sotavento e a maioria 
dos atuns tinha como destino a lota de 
VRSA. Eram depois transportados para 
as dezenas de fábricas de conserva. 
Nas últimas décadas do século passado 
a pesca do atum foi entrando em 
declínio e acabou por desaparecer da 
região, deixando na cidade pombalina 
um legado de tradições ligadas, 
principalmente, à arte de desmanchar 
o atum (o tradicional ronquear) e, 
fundamentalmente, à gastronomia. 
O atum deixou de ser pescado por 
armações algarvias, mas nunca faltou à 
mesa dos vilarrealenses. São muitas as 
receitas à base de atum e todas as suas 
partes são aproveitadas, até as partes 
menos nobres que são salgadas, sendo 
que o que não serve para a muxama, 
servirá para a estupeta.

Atum
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Receita cedida e confecionada por:
Restaurante Arenilha - Vila Real de Santo António

Estupeta de Atum
Preparação:  

A estupeta de atum é característica e bastante apreciada pelos 
residentes de Vila Real de Santo António e terá surgido do 
aproveitamento das partes menos nobres (habitualmente aparas 
musculares) que eram salgadas e que ainda são atualmente 
comercializadas. Comece por demolhar a quantidade 
necessária e depois ripe as tiras de atum à mão, retirando 
uns fios brancos que dão sabor amargo à refeição. Lave em 
água fria abundante e esprema muito bem, apertando-o com 
as mãos. Lave e esprema as vezes que forem necessárias 
para retirar o excesso de sal ao atum. Depois de muito bem 
espremido disponha numa taça, juntam-se as cebolas, o tomate 
e os pimentos cortados aos cubos. Rega-se tudo com o azeite e 
vinagre e mexe-se muito bem. Conserva-se no frigorífico ou em 
local muito fresco durante pelo menos duas horas.

750gr de atum para estupeta,  

2 cebolas,  

500gr de tomate encarnado mas rijo,  

1 pimento verde e 1 vermelho,  

5dl de azeite,  

2,5dl de vinagre.
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Mormos de Atum
Preparação: 
Este é um prato indispensável no Baixo Guadiana. Para 
começar coloque o atum em água para dessangrar, 
enquanto corta a cebola em rodelas e pica os dentes de 
alho. Há quem confecione este prato adicionando também 
tomate e pimento cortado às tiras, mas diz-se que a receita 
típica do litoral é confecionada apenas com cebola e alho. 
Em seguida cubra o fundo de um tabuleiro com azeite, 
cebola às rodelas, alho picado e louro e disponha por 
cima os mormos de atum devidamente dessangrados e 
temperados com sal e pimenta. Regue com vinho branco 
e coloque o tabuleiro no forno, previamente aquecido a 
200º, por cerca de 35 minutos. Sirva com batata assada 
no próprio molho, ou confecionada à parte. Bom apetite!

1 kg de mormos de atum,  

2 cebolas grandes,  

1 cabeça de alhos,  

1 chávena (de café) com azeite,  

1chávena (de café) com vinho 

branco,  

sal, louro, salsa,  

pimenta branca em grão.

Receita cedida e confecionada por: 
Arenilha - Vila Real de Santo António
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Preparação: 
Comece por temperar os bifes com sal, pimenta e pode 
regar com umas gotas de limão, deixando marinar por 
30 minutos. Numa frigideira refogue a cebola, os alhos, o 
louro e o pimento, mexendo até alourar a cebola. Adicione 
os tomates cortados em cubos. Mexendo sempre bem o 
preparado, passados uns minutos deite o vinho branco. 
Tempere com sal e pimenta e deixe apurar em lume brando 
para que se forme um molho consistente. Adicione os bifes 
a esta mistura e cozinhe por aproximadamente 12 minutos. 
Se for necessário, deite uma pitadinha de açúcar para 
cortar a acidez dos tomates. Pode servir acompanhado 
por batata frita às rodelas.

2 bifes de atum fresco com  
um dedo de espessura, 

2 cebolas em rodelas, 

1/2 pimento vermelho às tiras, 

1 folha de louro, 

2 dentes de alho picados, 

5 tomates maduros pelados  
sem grainhas, 

1/2 copo de vinho branco, 

1 limão, 

azeite, sal, pimenta e açúcar, 

Receita cedida e confecionada por:  
Arenilha - Vila Real de Santo António

Bife de Atum  
 a Algarvia  
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No Rio Guadiana e afluentes existem 16 
espécies de peixes, dos quais 10 são 
endemismos ibéricos e 4 existem apenas 
na bacia hidrográfica do Guadiana. 
Entre as principais espécies com interesse 
comercial e que têm perdurado, encontram-
se espécies migratórias como a enguia (ou 
eiró), a lampreia, o sável e a saboga (ou 
savelha) e ainda outras como as tainhas 
(muge), as bogas e os barbos. A estas 
espécies juntam-se outras, essencialmente 
marinhas que, em determinadas épocas 
do ano, sobem o rio com a maré: a corvina 
(ou corvineta, porque é mais pequena), a 
dourada e o robalo. 

OS MAIS APRECIADOS
A saboga ou savelha, peixe com bastantes 
espinhas, é muito procurada por estas 
bandas, sobretudo pelas suas ovas, 
utilizadas em saladas frias. O restante 
peixe pode ser utilizado na famosa 
caldeirada de peixe do rio, confecionada 
habitualmente com os peixes de menor 
valor comercial e disponíveis no momento 

Peixe do Rio 
da confeção: saboga, muge, barbo, ou 
achigã. Diz-se que a caldeirada surgiu 
quando os pescadores, no mar, para se 
retemperarem do esforço da faina e 
para aproveitamento do pescado de 
menor valor comercial ou impróprio para 
venda, utilizavam-no na confeção das 
suas refeições. Daí ser um prato típico de 
zonas piscatórias. 

A LAMPREIA
A lampreia, apreciada por uns e odiada 
por outros, é outro dos pratos mais 
procurados por altura de janeiro a abril. A 
sua preparação exige cuidados especiais 
de sangramento e limpeza, podendo 
ou não ser esfolada e obrigatoriamente 
retirada a tripa e fel com extrema caução, 
caso contrário torna todo o produto 
incomestível. Habitualmente é cortada 
em postas, deixada por várias horas 
a marinar numa mistura com o próprio 
sangue, vinho tinto, alhos, louro, sal. É 
depois estufada e acompanhada com 
arroz branco.
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A pesca no Guadiana foi, desde 
sempre, uma atividade exclusivamente 
artesanal, com conhecimentos 
transmitidos de pais para filhos e 
destinada à subsistência, sobretudo 
das localidades ribeirinhas de Foz 
de Odeleite, Guerreiros do Rio, 
Laranjeiras e Alcoutim. Nos últimos 
anos, a importância da pesca 
diminuiu drasticamente, contudo 
chegada a época de Janeiro a Maio, 
são inúmeros os restaurantes onde se 
podem encontrar os apreciados pratos 

confecionados com peixe do rio, 
aromatizados com poejo e hortelã da 
ribeira. Se quer conhecer em detalhe as 
diferentes espécies de peixe endógenas 
do Rio Guadiana aproveite para visitar 
o Museu do Rio, na povoação de 
Guerreiros do Rio. Pode ainda visitar 
o Festival Gastronómico de Alcoutim 
– «Sabores da Serra ao Rio» - na sua 
edição de Primavera, onde nos vários 
restaurantes aderentes, pode deliciar-
se com especialidades próprias dessa 
época do ano.

Crédito: Ricardo Bernardo
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Arroz de Lampreia 
Preparação:  

Antes a lampreia era abundante no Rio Guadiana, mas desde 
os anos 60 tem vindo a registar-se um declínio na captura, quer 
pelas alterações que o Rio tem sofrido, quer pela construção de 
barragens. Apesar de um aspeto quase pré-histórico, e pouco 
apelativo, a lampreia é, por terras do Guadiana, uma iguaria 
muito apreciada. Depois de preparada, (retirar o sangue, a 
viscosidade e a tripa), coloque as postas a marinar com o 
sangue, o vinho, o sal, pimenta e o alho e deixe em repouso 
durante uma noite. Leve ao lume o azeite com a cebola picada, 
o louro e salsa. Logo que esteja transparente junte a marinada. 
Tape o tacho e deixe estufar em lume brando. Depois de cozida 
retire a lampreia com um pouco de caldo. Adicione a água e 
misture o arroz. Depois do arroz cozido, junte os bocados da 
lampreia e sirva. Acompanhe com pão frito.

350g de arroz,

1 lampreia,

2 dl de azeite,

1 cebola e 1 folha de louro,

2 dl vinho tinto,

alhos,

salsa,

pão frito,

água, sal, pimenta, cominhos.

Receita confecionada por:  
Restaurante Arcos do Guadiana, Foz de Odeleite
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Receita cedida por:
Restaurante Cantarinha do Guadiana, 
Montinho Das Laranjeiras - Alcoutim
Crédito: Ricardo Bernardo

Ensopado  
 de Enguias

500gr enguias,

2 cebolas,

2 tomates maduros,

Azeite q.b.,

2 alhos,

louro q.b.,

coentros e hortelã da ribeira q.b.

Preparação:  

Lave muito bem as enguias até que saia o limo branco 
que costumam ter, enxugue com papel de cozinha e corte 
em bocados regulares. Tempere com sal. Corte as cebolas 
em rodelas e aloure em azeite, junte o tomate cortado, o 
dente de alho esmagado, o louro, os coentros e hortelã da 
ribeira. Deixe refogar um pouco, regue com vinho branco, 
e quando evaporar introduza as enguias, envolvendo-as 
bem. Apure em lume brando, cerca de 15minutos. Sirva 
com sopas de pão frito em azeite.
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Depois de amanhado, o peixe 
depende da mestria de quem o 
cozinha para um paladar invejável. 
Pode ser saboreado apenas com 
sal e com o calor das brasas. 
Marinado, estufado, guisado, frito, 
cozido ou assado no forno. Ganha 
fama nas tradicionais caldeiradas 
e nas célebres cataplanas, sem 
esquecer as versáteis conservas, 
das mais tradicionais ou com 
toque gourmet.
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Portugal é atualmente o pais da União 
Europeia com o maior consumo anual 
de pescado por pessoa, e o terceiro do 
mundo. O Algarve tem tirado o maior 
proveito da sua extensa costa e, ao 
longo dos tempos, moldou a sua cozinha 
e gastronomia de forma a agregar uma 
vasta gama de produtos do mar, que 
prosperam nas suas costas. O pescado 
consumido é muito diversificado e muito 
à base dos grelhados, nomeadamente 
na época estival. Desde a incontornável 
sardinha assada, mas também o habitual 
carapau, a salutar cavala, os saborosos 
robalo, dourada, corvina, espadarte, o 
tão apreciado linguado, mas também 
o pargo, os salmonetes e o delicioso 
tamboril. Também os cefalópodes como 
os chocos, as lulas e o polvo constituem 
deliciosas ementas do território de litoral.

Peixe  
da Costa
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Sardinha Assada
Preparação:  

Engane-se quem julga que para uma boa sardinhada basta colocar 
a sardinha na grelha … Primeiro, a sardinha deve ser salgada 20 
minutos antes de ir à brasa. Segundo, a grelha deve estar o mais limpa 
possível e convém “queimá-la” na chama do carvão. Terceiro, o carvão 
deve queimar 30 minutos antes de receber as primeiras sardinhas. As 
brasas devem estar quentes, no ponto, mas não demasiado, de forma 
a evitar queimar o peixe. Por outro lado, a grelha, sobre as brasas, 
deve estar bem quente no momento de receber o peixe, para evitar 
agarrar a pele da sardinha. Quinto, a sardinha assa, por regra, cinco 
minutos cada lado. Acompanhe sempre o processo, de maneira a 
prevenir chamas sobre as brasas (o óleo que pinga da sardinha pode 
atiçar o fogo). Se acontecer, afaste a grelha do carvão até a chama 
baixar. E já está! Devem ser saboreadas em cima de uma fatia grossa 
de pão que absorve a sua gordura natural. Ou então acompanhe 
com batata cozida e uma boa salada à montanheira.

sardinhas,

sal,

Sugestões de 
 acompanhamento:

pão,

batatas cozidas,

salada à montanheira.
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e Bivalves
Num país com uma extensa faixa 
litoral, marisco é produto obrigatório 
e a qualidade no Algarve é exímia. A 
apanha do marisco é mais que tradição, 
é uma herança cultural de produtos que 
abundam no mar e na Ria Formosa, e 
que deliciam os milhares de visitantes. 
No Baixo Guadiana a tradição do 
marisco arrebata residentes e visitantes. 
A linha de costa do Baixo Guadiana, 
entre Vila Real de Santo António e o 
sítio da Fábrica, inserido no Parque 
Natural da Ria Formosa, com as suas 
extensas zonas lagunares, apresenta 
uma rica diversidade de produtos, entre 
os quais os mariscos e os bivalves. 

Desde o apetecível camarão e a gamba, 
as desejadas sapateiras e santolas, a 
simples mas deliciosa conquilha, o 
saboroso lingueirão e o berbigão, 
as famosas ameijoas e as invejáveis 
ostras, entre muitos outros. Estes são 
alguns dos exímios produtos que aqui 
podem ser degustados. Detentores de 
uma qualidade indiscutível, todos estes 
produtos assumem um papel de destaque 
na gastronomia local, que em conjunto 
com outros produtos regionais, criam 
das melhores iguarias com ementas 
que surpreendem qualquer um pela 
qualidade, inovação e criatividade na 
confeção e empratamento.
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Em terra de mariscadores a arte de 
cozinhar marisco é excecional e reúne 
consenso entre os milhares de turistas 
que visitam anualmente o Baixo 
Guadiana. Não faltam exemplos de 
pratos de deixar água na boca. Desde 
as afamadas e criativas cataplanas, 
os cremes e as açordas de marisco, as 
caldeiradas, mas também o suculento 
arroz de marisco, a feijoada de 
lingueirão, as conquilhas, as ameijoas 
à bulhão pato ou simplesmente ao 
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natural, o camarão frito, cozido ou 
em espetada, até às ostras ao vapor 
ou ao natural. O lingueirão, ou os 
«canivetes» usados para o saboroso 
arroz. A santola, a saborosa alternativa 
à lagosta. Mas também o tradicional 
xarém, um prato feito com farinha 
de milho, peixe, mariscos e ervas 
aromáticas, traz à memória o passado 
árabe. Estas são apenas alguns dos 
petiscos do mar que protagonizam a 
ementa da região…
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Preparação:  

Não existe propriamente uma receita para a confeção 
deste prato, pois a sua proposta de consumo é que 
seja ao natural, contudo ficam algumas dicas. Com 
as ostras ainda fechadas, esfregue bem a sua casca 
com uma escova de pelo rijo, de modo a sair toda a 
sujidade, lave em água abundante e reserve. Com 
a ajuda de um pano de cozinha grosso, pegue na 
parte côncava da ostra e com uma faca de ostras (de 
lâmina curta e grossa) encaixe a lâmina na junção 
traseira da concha. Com alguma paciência e pouca 
força, vá fazendo pressão até que a lâmina abra a 
concha da ostra. Retire a concha de cima, a mais 
plana, e sirva o recheio na própria concha, disposta 
num prato. Sirva com umas gotas de limão e flor de 
sal, ou simplesmente ao natural e delicie-se com o 
sabor a mar!

ostras de Cacela Velha frescas, 

2 limões,

água.

Receita cedida e confecionada por:
Casa Azul – Tapas Bar, Cacela Velha – Vila Nova de Cacela

Crédito: Ricardo Bernardo

Ostras ao Natural
O ecossistema da Ria Formosa 
alberga inúmeros habitats e 
uma vasta biodiversidade. 
Estas águas de qualidades 
excecionais são ricas em 
nutrientes e fitoplâncton, 
e servem de sustento às 
populações de pescadores 
e mariscadores. No Baixo 
Guadiana, nomeadamente em 
Cacela Velha, existe apenas 
um único produtor de Ostras 
da Ria Formosa, o Sr. Jorge 
Minhalma, sendo o fornecedor 
exclusivo de Ostras ao célebre 
Restaurante «Casa Azul – 
Tapas Bar» em Cacela Velha, 
local onde pode degustar esta 
maravilhosa iguaria.
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Ostras ao Natural

Receita cedida e confecionada por:
Restaurante A Chaminé, Altura 

500g amêijoas,
500g lombinho porco, 
50g bacon, 
50 g chouriço de carne, 
50 g banha, 
azeite, 
5 dentes alho, 
1 cebola, 
4 camarões crus, 
1 cálice vinho do Porto, vinho branco, 
salsa, coentros, louro, pimentão-doce.

Cataplana de Marisco        
 com Lombinho

A cataplana é um utensílio da 
cozinha portuguesa. Para se 
encontrar as raízes da cataplana, 
tem que se investigar a influência 
Árabe do Norte de África, que 
durante mais de 500 anos 
marcaram a região Algarvia. 
Inicialmente produzidas em 
Zinco, foram depois substituídas 
pelo Cobre, tal como são hoje 
conhecidas, permitindo uma 
melhor condutividade, para além 
de adicionar um sabor especial à 
confeção. O Município de Castro 
Marim, com carácter anual, organiza 
um «Festival de Cataplanas» que, 
numa seleção de restaurantes 
do concelho, nomeadamente na 
localidade costeira de Altura, são 
disponibilizadas as mais variadas 
receitas para que o público se 
possa deliciar.

Preparação:  

Tempere o lombinho partido com banha, alho picado, 
louro, pimentão-doce, vinho branco. Na cataplana 
frite a carne, por cima a cebola às rodelas com o 
bacon e o chouriço às rodelas, depois as amêijoas. 
Regue tudo com o vinho do Porto e os coentros. 
Feche a cataplana por 15 a 20m. Abre-se apenas 
no momento de consumir.





Fruta ,  
Hort colas e    
Leguminosas 
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Na terra fértil do Baixo Guadiana, jazem frondosas 
árvores que dão frutos de aromas e sabores dóceis. 
O céu azul, incontornável imagem do nosso 
território, apazigua os raios de sol que alimentam 
as nossas hortas.
Delas brotam verdejantes hortaliças que saciam 
bocas de gosto mediterrânico. Também as 
leguminosas têm lugar de destaque, quer frescas, 
como as favas e ervilhas, quer secas, como feijão, 
grão ou lentilhas. A cultura ancestral revela-nos a 
importância destes alimentos na gastronomia local. 
Colher o que a terra dá, está inerente ao ser humano 
e faz parte da nossa génese.
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Para além de inúmeras receitas 
associadas às frutas, sobretudo 
sobremesas, também delas 
emanam os revigorantes licores. 
Sendo o figo, por exemplo, 
uma fruta muito consumida no 
Baixo Guadiana é comum fazer 
aguardente e o licor de figo 
caseiro. Para preparar bebidas 
de figo, como este licor, são 
preferíveis figos pequenos, de 
cor escura, consistentes e que 
não estejam totalmente maduros. 
O licor demora cerca de 2 meses 
até estar pronto a consumir e é 
um delicioso digestivo.

A fruta é uma peça versátil e fundamental numa 
alimentação saudável. No Baixo Guadiana, 
apesar de uma vasta gama de frutícolas, 
existem as mais distintivas e, em alguns casos, 
quase exclusivas do território. Os citrinos, 
como a laranja, o limão, a lima, a toranja, 
tangerina e a clementina, têm lugar cimeiro no 
que concerne a frutas. Mas é decididamente a 
laranja com o seu doce paladar que mais reluz 
como a «rainha dos citrinos». O figo fresco é 
emblemático, com polpa carnuda e suculenta, 
protagonista de doçaria variada. Da romã, 
por baixo da casca firme, acastanhada e 
pesada, escondem-se os bagos vermelhos 
e rosados de sabor agridoce apurado. As 
nêsperas, que florescem por todos os cantos, 
variando entre a casca laranja e amarela, 
polpa mole e casca fina, mas de rico paladar. 
A ameixa, amarela, vermelha ou preta, fresca 
ou seca, ao natural, em compota, ou para 
recheio de pratos e sobremesas é outra das 
frutas típicas. Também a tradicional uva de 
mesa com cachos atraentes, polpa firme, cor 
intensa e bagos bem doces.

Fruta
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Preparação: 
As compotas são produtos muito típicos, feitas com frutos 
inteiros ou em pedaços, cozidos em açúcar, com água ou 
com o sumo da fruta, consumidas como puré açucarado. 
Entre as mais tradicionais constam as compotas de laranja, 
ameixa, morango, tomate, abóbora e a deliciosa compota 
de pêssego. Comece por descascar os pêssegos, corte-os em 
gomos e coloque-os num tacho. Junte o açúcar, o sumo de 
limão e o pau de canela, envolva e deixe macerar durante 1 
hora. Leve ao lume até ferver, mexa, reduza o lume e deixe 
cozinhar 1 hora retirando a espuma da superfície. Retire do 
lume e deixe arrefecer. De seguida, divida o preparado por 
frascos com tampa, previamente esterilizados. Conserve em 
local seco e ao abrigo da luz. Pode ser degustado com pão, 
tostas, queijos, como complemento de prato principal ou em 
sobremesas várias.

  

1 kg de pêssegos maduros,
750 g de açúcar,
sumo de 1 limão,
1 pau de canela,

frascos de vidro q.b.

Compota de Pessego

Caso queira que as compotas 
tenham maior durabilidade 
pode ser utilizada a técnica do 
fecho dos frascos em vácuo. 
Para tal, após encher os 
frascos e garantir que a tampa 
está bem fechada, basta 
apenas dispor os frascos num 
tacho e colocar água até que 
os mesmos estejam totalmente 
cobertos, deixando a água 
ferver durante 20min. Pode 
também colocar a compota 
ainda quente diretamente no 
frasco de vidro e virar com a 
tampa para baixo.
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Sabia que no Baixo Guadiana 
produzem-se cerca de 30 
mil toneladas de citrinos 
anualmente? A Frusoal labora 
no território desde 1990 e 
conta com mais de 1200 
hectares de pomares de citrinos 
e cerca de uma centena de 
associados. Saiba mais em: 
http://www.frusoal.pt/

O Algarve é a maior região produtora do 
país, onde encontramos laranjeiras nos 
quintais e pequenas hortas. Uma combinação 
de elementos, como o solo e o clima, que se 
traduz num produto com paladar único. 
Os citrinos do Algarve têm certificação IGP 
(Indicação Geográfica Protegida) e a sua 
produção e comercialização prolonga-se 
praticamente por todo o ano, distinguindo-
se pela sua casca fina, intensamente 
colorida e brilhante, e pelo seu elevado 
teor de sumo, particularmente doce. Do seu 
conteúdo vitamínico sobressai a vitamina 
C, o ácido fólico e provitamina A. 
Habitualmente a laranja é consumida 
ao natural, ou na forma de sumos, muito 
apreciados em qualquer altura do dia. É 
também muito apreciada na confeção de 
doçaria, gelados, compotas e licores. 

Laranja
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Receita cedida e confecionada por:
Pasteleira Maria Almerinda Pereira, Cabaços - Vaqueiros

Torta de Laranja
Preparação:  

Esta sobremesa, doce e ácida ao mesmo tempo, de textura 
cremosa e suave, que quase se derrete na boca, é um doce 
conventual que rapidamente se espalhou por todo o país. O 
segredo deste doce é mesmo a fruta, devendo ser feita com 
o doce sabor das laranjas do Algarve.

Para preparar comece por deitar a farinha numa taça e 
juntar os ovos mexendo bem com uma varinha de arames. 
Derreta a manteiga em banho-maria. Junte o açúcar, 
a manteiga derretida, a raspa e o sumo das laranjas, 
misturando tudo muito bem. Leve o preparado ao forno a 
200ºC num tabuleiro untado com manteiga e forrado com 
papel vegetal. Desenforme a torta num pano polvilhado com 
açúcar e enrole. Sirva a sua torta de laranja húmida bem 
fresquinha, enfeitada com rodelas de laranja.

8 ovos, 

250 gr açúcar, 

4 colheres de sopa farinha, 

3 colheres de sopa manteiga, 

2 laranjas raspa e sumo.



52
FRU

TA
, H

O
RTÍC

O
LA

S E LEG
U

M
IN

O
SA

S

Não sendo exclusiva do Baixo 
Guadiana, mas sim da região do 
Algarve, chega-nos a tão típica 
«Salada Montanheira». Em dias 
estivais, em que o calor aperta, 
apetece esta refeição ligeira, 
feitas com legumes bem frescos 
e cortados aos cubos. Não pode 
faltar o pão, claro, que está logo 
à mão para ensopar no delicioso 
molho desta salada. Quase que 
um gaspacho, com menos caldo, 
mas não menos saboroso. 

De cores vivas, sabores variados e texturas 
distintas, estes produtos estão em destaque na 
Roda dos Alimentos e na Dieta Mediterrânica. 
Também o Baixo Guadiana apresenta uma vasta 
gama destes alimentos, que aqui primam pela 
sua qualidade e frescura. No que concerne 
aos hortícolas, são alimentos versáteis e sempre 
presentes em todos os pratos. Desde a salada 
mais simples à mais elaborada. Nas sopas que 
aquecem ou nas que refrescam. Nas entradas 
mais eloquentes e nos pratos mais sublimes. Dão 
cor e vida ao prato e podem ser consumidos em 
cru ou cozinhados de variadíssimas formas.
As leguminosas, alimentos que por muito tempo 
foram considerados pobres, foram redescobertas, 
podendo ser consumidas frescas ou secas, ricas 
em vitaminas e substâncias nutritivas, dando 
lugar a pratos tão tradicionais como as «Favas 
guisadas à Algarvia», ou as tão típicas «Ervilhas 
com ovos».
Aliados a uma vida saudável, os hortícolas e 
as leguminosas, são alimentos habitualmente 
cultivados pelas famílias que os colhem da 
sua própria horta, aliando a preservação das 
tradições à vantagem de consumir produtos 
frescos e salutares.

Hort colas e 
Leguminosas
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Ervilhas com Ovos
Preparação:  

Esta é uma receita ancestral, muito característica no 
Baixo Guadiana, e de resto em todo o Algarve, onde 
as ervilhas são apelidadas de «griséus». Um petisco 
fácil e rápido de preparar.
Para a preparação leve um tacho ou frigideira ao lume e 
comece por fritar a carne e a chouriça em azeite, depois 
adicionar o louro, o alho e a cebola picados, deixar alourar 
e adicionar as ervilhas e a água. Tape o tacho e deixe 
cozinhar em lume brando até os «griséus» ficarem macios. 
Por fim, adicione ervas aromáticas a gosto, como coentros 
e hortelã e juntar os ovos para “escalfar”.
Uma receita típica e saborosa que pode servir de 
acompanhamento ou de prato principal.

500 g ervilhas, 

4 ovos,

200 g entrecosto/entremeada,

1 chouriço,

1 cebola  e 1 dente de alho,

azeite, água,

pimenta e sal (a gosto),

louro, coentros e hortelã.

Receita cedida e confecionada por:
Suzete Agostinho, Altura
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Algarve é também sinónimo de produtos típicos, 
e os frutos secos integram o cartão-de-visita do 
território. O esplêndido céu azul brinda-nos 
com um clima ameno, propício à produção de 
árvores de sequeiro e figueiral. Encontram-se 
sobretudo no barrocal e na serra, sendo os mais 
característicos o figo, a amêndoa e a alfarroba. 
Podem ser degustados de variadíssimas formas, 
a solo ou em harmonia com outras iguarias. 
A tradição da produção dos frutos secos faz 
parte da história algarvia, e os vários ciclos 
de produção, antigamente todos feitos à mão, 
representavam grande parte das atividades das 
gentes, desde a apanha, o partir dos frutos, até 
à secagem e transformação. Apesar de ainda 
se manterem alguns processos artesanais, a 
produção industrial ganhou terreno e esta 
continua a ser uma importante atividade 
socioeconómica da região.

Frutos  
 Secos
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Associada à amendoeira surge 
a mais bela lenda do Algarve, 
a lenda das amendoeiras em 
flor que envolve uma princesa 
nórdica. «Casada com o rei da 
Moirama, não conseguia ser feliz. 
O rei descobriu que o mal residia 
na saudade da neve branca do 
seu país. Assim, mandou plantar à 
volta do castelo amendoeiras que 
anos passados floriram. O manto 
branco que então cobriu os campos 
devolveu à princesa a felicidade. E 
todos os anos, nos meses de janeiro 
e fevereiro, se repete a magia, 
fazendo do Algarve uma região 
verdadeiramente encantada». 

É um dos produtos que reúne mais 
tipicidade, tradição e variedade de 
derivados. Pode ser doce ou amarga. Pode 
ser um aperitivo. Pode ser consumida ao 
natural e até bebida. Pode ser salgada ou 
torrada. Pode ser coberta de açúcar ou de 
chocolate. Mil e uma maneiras de provar 
um produto que constitui grande parte da 
doçaria regional algarvia. A amêndoa é 
originária das regiões do Oeste da Ásia e 
cultivada na maioria dos países banhados 
pelo Mediterrâneo e também na Califórnia 
(EUA). Encontra-se principalmente no 
barrocal, compondo o pomar tradicional 
de sequeiro da região. A apanha faz-se de 
meados de Julho a meados de Setembro. 
Após a pelagem, põem-se ao sol um ou 
dois dias, e a seguir são ensacadas. Trata-
se de um fruto seco, bastante utilizado 
na doçaria, sendo as mais emblemáticas 
iguarias, o «D. Rodrigo», o «Morgadinho» 
e o «Doce Fino».

Amendoa
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Creme Leve 
 de Odeleite
Preparação: 
Delicioso doce, originário da aldeia de Odeleite e que é 
«propriedade» de uma família há cerca de 200 anos. Era 
considerado um doce rico, só feito para ocasiões especiais, 
sobretudo casamentos.
Para preparar a receita, coloque num tacho o leite, as gemas, 
a farinha e o limão. Mexer até as gemas ficarem desfeitas e o 
creme engrossado.
À parte batem-se as claras em castelo. Noutro tacho coloque o 
açúcar com três gotas de água para fazer caramelo e junte ao 
creme mexendo sempre para se desfazer. Tire do lume e junte as 
claras envolvendo-as de baixo para cima. Coloque o creme numa 
travessa e enfeite com amêndoas torradas e lascadas. Servir frio.

1 litro de leite,

6 colheres de sopa de farinha,

1 casca de limão,

200 gr de açúcar,

4 ovos,

amêndoas torradas lascadas q.b.,

água q.b.

Receita cedida e confecionada por:
Restaurante Casa Merca, Odeleite 
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Sabia que no Baixo Guadiana 
produz-se «Manteiga de Alfarroba 
e Amêndoa»? É um produto que 
reúne os sabores do Algarve 
num só frasco! Ao sabor único e 
inesquecível da alfarroba, une-se 
o sabor agradável da amêndoa, 
dando origem a um creme para 
barrar. É produzida na Quinta da 
Fornalha em S. Bartolomeu (Castro 
Marim). Saiba mais em: http://
www.quinta-da-fornalha.com 

A alfarroba é bastante conhecida como a 
alternativa saudável ao chocolate. O gosto 
é praticamente o mesmo do cacau, bem 
doce, mas versão salutar!
A árvore é a alfarrobeira e é originária da 
região mediterrânica. Gosta de climas secos e 
suaves e não aguenta geadas, concentrando-
se sobretudo, no barrocal algarvio. O seu 
fruto, a alfarroba, é apanhado no mês 
de agosto. Tradicionalmente utilizada 
como alimento para animais, a alfarroba 
tem conhecido um novo impulso ao nível 
gastronómico: desde licor a bolos, bolachas 
e tartes, passando pelo gelado e fabrico de 
chocolate, assim como pão e a tradicional 
«Bolinha de Berlim», mas de alfarroba. 
Tem diferentes aplicações nas indústrias da 
farmacêutica, têxtil e do papel, inclusive na 
indústria cosmética.
Em termos nutricionais, a alfarroba é uma 
«bomba de saúde» e, comparativamente 
ao chocolate é três vezes mais rica em 
cálcio, tem menos 33% de calorias e 
ainda menos 17% de gordura.

Alfarroba
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Receita cedida por:
Pasteleira Maria Almerinda Pereira, Cabaços - Vaqueiros

Torta de  
 Alfarroba e Mel
Preparação:  

Esta torta concilia o melhor da alfarroba e do mel, tornando-
se um doce apetecível para a sobremesa ou para saborear 
em qualquer momento do dia, a acompanhar por um café ou 
um copo de leite. Comece por bater o açúcar com os ovos 
inteiros (com uma colher de pau). Junte a margarina derretida, 
a farinha de alfarroba, a de trigo, o mel e, por último, o leite. 
Misture de forma a ficar homogénea, sem grânulos. Vai a cozer 
num tabuleiro forrado com papel vegetal. Deixe arrefecer um 
pouco antes de enrolar.

6 ovos,

250g açúcar,

2 colheres sopa de farinha de 
alfarroba,

1 colher de sopa de farinha de trigo,

1 1/2 colher de sopa de

margarina derretida,

1 1/2 colher de sopa de mel, 

2 copos de leite. 
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Sabia que o figo não é uma 
fruta? Na realidade é uma 
flor invertida que floresce 
internamente, e depois dá 
origem ao pseudofruto. É 
necessário a polinização 
interna da fruta, sendo que 
a única espécie capaz é a 
vespa do figo. A vespa mãe, 
entra para ter acesso ao 
pólen, mas a passagem para 
a polpa é tão estreita que fica 
aprisionada dentro do figo 
para sempre… Este processo 
é importantíssimo, pois nem 
as figueiras conseguiriam 
completar o ciclo da vida 
sem as vespas do figo, nem 
estes insetos seriam capazes 
de se reproduzir sem a ajuda 
dos figos.

Brancos ou pretos, lampos ou vindimos, frescos 
ou secos, quem é que não conhece este fruto 
tão apreciado? 
A figueira é uma das árvores mais características 
da região mediterrânica, nomeadamente no 
Algarve, onde em cada quintal há uma figueira. 
Aqui o cultivo da figueira é muito antigo e remonta 
ao tempo da invasão da Península Ibérica pelos 
árabes. Os seus frutos são carnudos e suculentos, 
altamente energéticos e ricos em açúcar. Os mais 
usuais são os “brancos”, com diferentes tonalidades 
de pele, que vão do esverdeado ao amarelado, e 
os “pretos”, com tons mais ou menos violáceos a 
negros. Quando a sua maturação ocorre pelo final 
de Junho/início de Julho, são figos lampos; por sua 
vez, quando a maturação ocorre a partir de Agosto 
até às primeiras chuvas, são figos vindimos. 
O figo seco apresenta-se espalmado, de cor 
branco-pérola a amarelada, tem uma pele mais 
dura e amadurece rapidamente. A secagem dos 
figos é tradicionalmente feita num local ao ar livre 
e posteriormente conservados em cestos de cana, 
com funcho e erva-doce. Outros são torrados, com 
ou sem recheio de amêndoa.
O figo é um ingrediente indispensável na doçaria 
algarvia. O «figo cheio», o «queijo de figo» ou o 
«morgado de figo» são apenas alguns exemplos. É 
também muito frequente a sua aplicação em «estrelas 
de figo e amêndoa», «figos cheios», bolos, doces, 
licores, aguardente e também a «conserva de figos». 

Figo
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Receita cedida e confecionada por:
Pastelaria A Prova, Azinhal 

Preparação: 
As estrelas são confecionadas com figos secos e amêndoas 
torradas no forno. Comece por colocar as amêndoas com pele 
num recipiente, cubra-as com água a ferver, tape e deixe arrefecer. 
Depois basta pressionar as amêndoas entre o polegar e o indicador, 
para que a pele se solte. Corte os miolos de amêndoa ao meio no 
sentido do comprimento. Espalme os figos entre as mãos, para que 
fiquem achatados. Para as estrelas redondas: dar um corte ao figo 
a toda a volta, sem o separar na totalidade, e dispor as amêndoas 
em volta. Para o formato de estrela: dar um corte em cruz ao figo, 
separando as pontas. Una-os dois a dois e disponha as amêndoas 
em volta, pressionando para que mantenham a forma. Leve ao 
forno a 200º por 20 minutos. Perfeitas para acompanhar com um 
cálice de medronho algarvio ou licor.

figos secos q.b.,

miolos de amêndoa q.b. 

Estrelas de F igo  
 e Amendoa
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Preparação:  

Os figos cheios são um aperitivo irresistível enchidos com 
uma mistura muito doce, de amêndoa, chocolate e açúcar 
que complementa bem com a doçura agridoce de um figo 
seco. Comece por moer/picar as amêndoas, junte-lhe o 
açúcar, o chocolate, a canela, a erva-doce, a raspa de limão 
e um pouco de aguardente e misture tudo bem. Pegar nos 
figos secos, puxar pelo pé para ficarem esticados e com uma 
faca afiada, dar um golpe na vertical, encha os figos pela 
abertura, depois feche os figos para disfarçar o corte. Leve 
ao forno num tabuleiro com papel vegetal só para torrar um 
pouco o exterior. Servir frios, tradicionalmente embrulhados 
em papel franjado branco.

1 kg de figo seco,

125 g açúcar amarelo,

2,5g erva-doce,

25 g de chocolate em pó,

250 g amêndoa,

canela q.b.,

raspa de limão q.b.,

aguardente q.b. 

Figo Cheio com    
 Amendoa

Receita cedida e confecionada por:
Produtor Manuel António Correia Sequeira, 

Cortelha – Azinhal 
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Preparação: 
Deliciosas bolinhas de massa de figos secos, feitas à mão, 
com chocolate preto e amêndoas, tudo de origem biológica 
certificada. Comece por moer os figos secos até ficarem 
em pasta e adicione raspas de limão. Depois de a pasta 
repousar, fazem-se pequenas bolinhas, à mão. Entretanto 
triture grosseiramente os miolos de amêndoa (com pele), 
reserve. Coloque o chocolate negro a derreter em banho-
maria e quando estiver num estado líquido passam-se as 
pequenas bolinhas por esta mistura e depois na amêndoa 
triturada. Coloque as bolinhas a repousar até enrijecerem, 
podendo ser consumidas de seguida.

figos secos q.b.,

raspas de limão q.b.,

chocolate negro q.b.,

amêndoas com pele q.b.

Receita cedida e confecionada por:
Quinta da Fornalha, Castro Marim 

Trufas de F igo  
 com Amendoa
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Neste recanto do sotavento algarvio, onde 
o Rio Guadiana converge com o Atlântico, 
as salinas artesanais, inseridas na Reserva 
Natural do Sapal do Sapal de Castro Marim 
e Vila Real de santo António, estendem-se por 
mais de 300 hectares, numa teia de canais e 
espelhos de água salgada, aproveitando as 
excecionais condições naturais deste território. 
Visitar as salinas tradicionais é uma excelente 
oportunidade para descobrir os saberes 
tradicionais utilizados durante séculos na 
extração do sal e flor de sal, numa simbiose 
perfeita entre o trabalho do homem e a vontade 
da natureza. Intitulado em tempos de “Ouro 
Branco”, a safra do sal representa ainda a 
atividade económica de várias empresas do 
território que se dedicam a esta arte medieval.

Sal  
Artesanal 
de Castro 
Marim
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O Sal de Castro Marim, cuidadosamente 
recolhido à mão segundo métodos 
tradicionais, resulta da conjugação 
harmoniosa das marés, do sol e do 
vento. Não é sujeito a nenhum tipo de 
tratamento posterior, apresentando-
se naturalmente branco e brilhante, 
pelo que constitui um produto 
alimentar inteiramente natural. 
O sal tradicional conserva todas 
as riquezas naturais do mar e do 
oceano enriquecendo os cristais de 
sal com elementos minerais, úteis e 
necessários à saúde.

Sal
O Sal é produzido em Castro 
Marim há quase 2000 anos, 
introduzido pelos Romanos. A 
estrutura produtiva manteve-se 
ao longo dos séculos, numa área 
geográfica inalterada, envolvendo 
a vila. Castro Marim mantém a 
maior comunidade portuguesa 
de salinicultores artesanais, fator 
distintivo e garantia da preservação 
dos métodos tradicionais. Uma 
cultura mantida por homens na 
exploração das salinas, conhecendo 
como ninguém a água, as marés, a 
argila, o sol e o vento.
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A Flor de Sal forma-se à tona da água, 
como uma película de finos cristais 
de sal que se mantêm em suspensão 
e são recolhidos diariamente com 
o rodo coador, cuidadosamente, 
para não afundarem. É indicada para 
usos culinários, no final da confeção 
dos alimentos ou em saladas. É um 
ingrediente que ativa o sabor natural 
dos alimentos, ideal para grelhados de 
peixe, carne e caça. A qualidade destes 
produtos tradicionais é reconhecida 
mundialmente pelo paladar rico 
e sublime que atribui aos alimentos 
e pelas vantagens em relação ao sal 
industrial.

Flor  
de Sal

Sabia que no Baixo Guadiana existe 
a «Casa do Sal»? Sob o mote do 
Sal tradicional de Castro Marim, 
reconhecido como um dos melhores 
do mundo, nasceu um espaço 
multicultural e que acolhe eventos 
diversos. A valorização da atividade 
salineira é o pilar fundamental deste 
lugar de abordagem contemporânea 
que detém um espaço promocional 
dedicado aos produtos da salinicultura 
tradicional. É possível ainda visualizar 
um filme que retrata a atividade 
salinícola, denominado «Safra».





A gastronomia do Baixo Guadiana assume uma 
grande variedade, com tipicidades do litoral, 
do barrocal e das zonas serranas, com alguns 
costumes específicos que não se encontram 
noutro recanto do país. O pão caseiro, ainda 
cozido em forno de lenha por alguns produtores, 
ou o delicioso mel embebido de notas 
aromáticas inspiradas na flora nativa, fundem-
se na perfeição com o queijo fresco produzido 
com leite de cabra de raça algarvia. A típica 
azeitona britada e de sal, que inaugura muitos 
manjares da região, ou o azeite ao natural 
ou aromatizado com ervas e especiarias. E o 
milho, rebento da nossa terra fértil, com o qual 
se confecionam as papas ou o afamado xarém. 
Todos eles denotam a tipicidade da gastronomia 
desta região, sobretudo características das 
freguesias serranas. 

Iguarias  
T picas 69
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No Algarve foi a ocupação moura 
a marcar a forma de consumo do 
pão: diz-se que o tharid assemelha-
se às açordas. Desde a antiguidade 
que este alimento adquire uma 
importância económico-social, sendo 
utilizado como forma de pagamento 
-“o pão de cada dia” - e motor da 
economia – o tipo de pão refletia o 
estatuto da população: o pão branco 
e ralo era para “amos e criados de 
portas adentro”, o de centeio para 
“criados” e o de farelos de centeio 
para “cães de gado”. Se gosta 
desta iguaria visite em Vaqueiros 
a «Feira do Pão Quente e Queijo 
Fresco», realizada anualmente em 
março no concelho de Alcoutim.

O pão cumpre um papel importantíssimo 
no património cultural e gastronómico 
português. É um elemento inquestionável 
e indispensável à mesa do algarvio. 
Este pão, tradicional das zonas 
serranas, onde era cultivado o cereal, 
é preparado com farinha de trigo, 
fermento, sal e água que baste para 
amassar. Pesa entre 1 a 1,5 kg e é um 
pão de testa (mais levantado numa 
das extremidades, assemelhando-se a 
uma dobra) e tem côdea rija, castanho-
clara e miolo esbranquiçado. Com um 
sabor divinal e uma textura única pode 
servir como uma entrada, compor uma 
refeição ou até uma sobremesa, como 
as apetitosas «fatias douradas».

Pao de  
 Trigo
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Receita cedida e confecionada por:
Restaurante Camané, Alcoutim

Gaspacho
Preparação: 
Pise no almofariz os dentes de alho com o sal, até 
ficarem bem esmagados. Deite a mistura numa 
terrina ou plengana. Corte a cebola, o pimento 
e tomates aos cubinhos e adicione. Tempere com 
o azeite, o vinagre e os orégãos, misturando 
bem. Junte a água fria, prove e retifique temperos 
se necessário. Deite no caldo o pão cortado aos 
cubinhos e deixe repousar até amolecer as sopas. 
Serve-se acompanhado de peixe frito (sardinha, 
carapau pequeno, peixe de rio).

2 dentes de alho, 

2 tomates maduros, 

1 cebola média, 

1 pimento verde, 

3 colheres de sopa de vinagre, 

0,5 dl de azeite, 

sal e orégãos q.b., 

1,5 l de água fria, 

200 g de pão caseiro duro.

O gaspacho é oriundo das 
regiões do Alentejo e do 
Algarve. Os legumes e pão 
são cortados em cubos e, 
para que fique mais frio, é 
comum serem adicionados 
cubos de gelo. 
Esta iguaria é também muito 
tradicional em Espanha, 
nomeadamente na província 
de Andaluzia, preparada 
através de trituração de todos 
os ingredientes, ficando com 
o aspeto de um puré rosado 
cremoso conhecido como 
«Gaspacho à Andaluza».
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Sopa de Fedeus 
Preparação: 
Para fazer os fedeus, misture a farinha com a água 
e o sal, amasse e deixe levedar por 30 minutos. 
Esfregue até fazer pequenos bagos (tipo arroz) que 
se colocam ao sol a secar durante 48 horas, ou até 
estarem duros e prontos para cozer. Com os bagos 
já secos, coloque a cozer numa panela de barro o 
grão já demolhado, o toucinho, o chouriço e o osso 
do presunto que é depois desfiado. Junte os fedeus 
secos à mistura e deixe cozer durante 10 minutos. 
Deixe repousar para apurar os sabores e sirva com 
uma folha de hortelã.

para os fedeus:
250 gr de farinha de trigo, 

sal e água q.b.

para a sopa:
150 gr de grão-de-bico, 

1 osso de presunto, 

100 gr de toucinho, 

1 chouriço caseiro, 

2 punhados de fedeus, 

folhas de hortelã.

Receita cedida e confecionada por:
Restaurante Casa Merca, Odeleite 

Esta receita é típica da 
aldeia de Odeleite e diz-se 
que tem pelo menos 200 
anos e conta com influência 
do povo árabe. Em épocas 
de grandes carências e 
dificuldades os fedeus (que 
substituíam o arroz e a 
massa) eram feitos em casa 
para o aproveitamento dos 
restos de massa do pão. Esta 
sopa fazia-se durante todo 
o ano, mas especialmente 
no tempo quente, porque 
era necessário secar os 
fedeus ao sol.
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Preparação: 
À massa de pão fresca junte o açúcar até desfazer 
por completo a massa e só depois adicionar todos 
os outros ingredientes, deixando o azeite e o vinho 
do Porto para o final. Tradicionalmente a massa é 
primeiramente desfeita à mão, e só quando ganha 
uma consistência mais líquida é que se mexe com 
uma colher de pau. A massa coze a 200º durante 
1 hora, quer num tacho untado e forrado com papel 
vegetal, quer numa forma de buraco igualmente 
untada e forrada.

500 g de massa de pão fresca, 

500g de açúcar amarelo, 

8 ovos, 

1 c. sopa de erva doce, 

1 c. chá de canela, 

1 copo pequeno de azeite,

 2/3. c. sopa de mel, 

bicarbonato de sódio, 

1 copo pequeno de Vinho do Porto, 

1 c. sopa de café.

Receita cedida e confecionada por:
Pastelaria A Prova, Azinhal

O Bolo de Massa de Pão 
é a mais repleta evidência 
da relação tradicional 
entre fazer pão e fazer 
doces. Deixa-se uma 
porção de massa do pão, 
e no dia seguinte essa 
serve para fazer o doce. 
Tem muitos ingredientes, 
que variam consoante 
quem o confeciona, sendo 
que é mais habitual ser 
feito em ocasiões festivas. 
Também é conhecido 
como Bolo de Mel.

Bolo da  
 Massa do Pao
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O Mel «vai bem com tudo». Mel com 
queijo, mel com pão e em tostas, mel 
nas filhós… Diz-se que é um néctar 
divinal e que pecado é resistir à gula...

O mel é um produto natural, utilizado 
desde tempos remotos pelas suas 
propriedades curativas, digestivas e 
energéticas. É produzido pelas abelhas 
a partir do pólen de flores e processado 
pelas enzimas digestivas desses insetos, 
sendo armazenado em favos nas suas 
colmeias para lhes servir de alimento. 
Encontra-se geralmente em estado líquido 
viscoso e açucarado. É um produto local 
de referência, de raiz milenar, e bastante 

Mel
popular pelas inúmeras utilizações. De 
acordo com a sua origem floral e regional, 
este alimento pode variar de tonalidade, 
densidade e sabor. O mel deve ser mantido 
num frasco fechado em local seco e fresco. 
O mel de rosmaninho é o mais produzido 
no Baixo Guadiana, mas também o 
mel de laranjeira e alfarrobeira. Existem 
ainda vários subprodutos derivados do 
mel, com excelentes propriedades para 
a saúde: pólen, geleia real, própolis, 
apitoxina, cera. Neste território o mel 
está estreitamente associado à doçaria 
tradicional e é um alimento muito rico 
a nível nutricional. Saudável e doce, tudo 
no mesmo frasco... 
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Para além de um produto delicioso, 
e das diversificadas propriedades 
que contem, o mel é, desde os 
tempos mais primitivos considerado 
um símbolo de união, estando 
sobretudo ligado a mitos e lendas 
de amor e paixão eternas.
Reza a lenda que, em tempos antigos, 
quando um homem se apaixonava por 
uma mulher, raptava-a numa noite de 
lua cheia. Durante um mês, bebiam 
uma mistura afrodisíaca, adocicada 
com muito mel. O resultado era certo 
e claro: paixão avassaladora. 

Outra das lendas conta que amigos 
e parentes desenhavam uma lua 
coberta de mel na porta da casa 
dos noivos, para atrair sorte e 
paixão eterna. 

Também o termo «Lua de Mel» tem 
a sua origem no costume romano 
em que a mãe da noiva deixava 
em cada noite, na alcova nupcial, à 
disposição dos recém casados, um  
pote de mel para “repor energias”. 
Esta prática durava toda a fase 
da lua...
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10 ovos,

4 colheres de mel,

4 colheres de azeite,

400gr de açúcar,

1 casca de limão,

1 colher de chá de canela,

banha de porco para 
untar a forma.

Pudim de Mel
Preparação: 
O mel é um produto típico de todo o Algarve e muito 
utilizado na doçaria regional. Um desses exemplos é a 
sua utilização na confeção do pudim de mel, receita de 
referência para uma sobremesa simples, fácil de fazer, de 
sabor intenso e marcadamente doce. Exemplo disso é o tão 
afamado pudim de mel servido no Restaurante «Taberna do 
Ramos» em Alcoutim, confecionado pela D. Maria Teresa 
Ramos. É de tal forma especial que a sua «mestra» escusa-
se a facultar a tão secreta receita!
A título de exemplo, pode confecionar um pudim semelhante 
seguindo esta receita que lhe deixamos: bata os ovos inteiros 
juntamente com todos os ingredientes, de seguida unte a forma 
com a banha e deite o preparado, deixando cozer em forno 
médio durante mais ou menos uma hora. Desenformar e servir!

Receita confecionada por:
Restaurante «Taberna do Ramos», Alcoutim 
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Nogado de Massa em    
 Folha de Laranjeira 
Preparação: 
O nogado é um doce de origem árabe feito tradicionalmente 
com frutos secos que, depois de pisados num almofariz são 
mergulhados em mel a ferver. Desta receita terá derivado 
uma menos dispendiosa, substituindo os frutos secos pela 
farinha de trigo. 
Bata os ovos com o azeite e junte a farinha até tender e fazer uma 
bola de massa. Com as mãos untadas em azeite, faça rolinhos 
de massa, da grossura de uma esferográfica. Cortar em troços 
com cerca de 1 cm de comprimento e colocá-los em cima de 
um pano polvilhado com farinha a repousar 2 horas. Entretanto, 
levar o mel ao lume num tacho alto, até ferver e levantar espuma. 
Deite bocadinhos de massa e mexa. A espuma baixa ligeiramente 
e quando voltar a subir acrescente mais massa. Deixe então a 
massa “cozer” no mel, em lume brando, mexendo até o mel ficar 
grosso. Retirar do lume e, com uma colher de sopa, distribuir a 
massa pelas folhas de laranjeira.

6 ovos,

6 colheres de sopa de azeite,

500 g de farinha de trigo 
com fermento,

500 ml de mel,

folhas de laranjeira.

Receita cedida e confecionada por:
Doces D’Deonilde, Pão Duro - Vaqueiros
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Delicioso, fresco e tradicional, assim é o 
queijo fresco de cabra, um dos ingredientes 
mais comuns na Dieta Mediterrânica, 
e com presença assídua na mesa dos 
Portugueses. A produção de queijo de 
cabra de raça algarvia no Baixo Guadiana 
salvaguarda o sabor e saber de séculos. 
Esta iguaria típica é fabricada segundo 
o método tradicional algarvio, utilizando 
exclusivamente matérias-primas da região: 
leite de cabra de raça algarvia, o cardo 
e o sal marinho de Castro Marim, um 
produto 100% natural sem qualquer aditivo. 
A cabra de raça algarvia adaptou-se 
aos poucos recursos disponíveis na serra 
algarvia, sendo que desde sempre, as gentes 
serranas utilizam o queijo deste animal. Para 
rentabilizar esta atividade e escoar o leite, foi 
criada a Associação Nacional de Criadores 
de Caprinos da Raça Algarvia (ANCCRAL) 
e, posteriormente, a Queijaria Experimental, 
integrada no Centro Multiusos do Azinhal 
em Castro Marim. No processo de criação 

Queijo Fresco
desta raça autóctone existe a preocupação 
em manter um conjunto de tradições 
ancestrais da exploração pecuária, sempre 
em total respeito pelas regras de produção 
estipuladas pela ANCCRAL. Trata-se de um 
queijo fresco, de pasta mole, sem crosta 
e cor branca. O queijo é fabricado de 
modo tradicional, feito com o cardo, cuja 
utilização remonta à época dos romanos, 
substituído, atualmente, na maioria dos 
queijos frescos presentes no mercado, pelo 
coalho de origem animal. O objetivo desta 
Queijaria, que fornece importantes pontos 
de venda locais e regionais, é preservar as 
técnicas tradicionais para fazer chegar ao 
consumidor um queijo de qualidade e já 
conhecido como o «Queijo do Azinhal». 
Trata-se de um queijo 100% de leite, 100% 
natural e 100% tradicional. A Queijaria 
alia a tradição à inovação e representa 
um polo de investigação e produção de 
derivados (queijo com ervas aromáticas e 
iogurtes de leite de cabra).
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O queijo fresco de cabra é muito rico 
nutricionalmente e é fonte de cálcio e 
fósforo. Tem um baixo índice de gordura 
e calorias, sendo essencial numa dieta 
equilibrada. Os seus nutrientes são 
mais facilmente absorvidos do que os 
do leite, contribuindo para a saúde 
de miúdos e graúdos. Acompanha 
na perfeição uma salada, ou uma 
bela fatia de pão. Se preferir, pode 
também optar por temperar com sal 
e pimenta e servir como entrada. 
Serve ainda para adoçar a boca, 

se for regado com uma colher de 
mel da região! A salientar que no 
concelho de Castro Marim existe 
um evento que tem como divisa a 
promoção e incremento da Cabra de 
Raça Algarvia e os saberes e sabores 
associados: a «Terra de Maio». Este 
certame oferece um diversificado 
programa com gastronomia local, os 
produtos tradicionais, artesanato ao 
vivo e demonstrações culinárias. A 
iniciativa decorre no mês de maio no 
Centro Multiusos do Azinhal.
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monoinsaturados e polifenóis com 
propriedades antioxidantes. No Baixo 
Guadiana estes produtos assumem 
um importante papel em termos de 
tradição e economia nas zonas rurais, 
onde cada família tinha a sua várzea 
plantada de oliveiras. A azeitona era 
apanhada e consumida em conserva, 
seja britada, retalhada, em água ou 
de sal, e o azeite era produzido de 
forma artesanal. Ainda que exista uma 
grande concentração de oliveiras nesta 
região, atualmente a sua relevância 
económica não é expressiva, pois o 
circuito económico passa pela apanha 
do produto pelos pequenos agricultores 
que, por sua vez, o levam diretamente 
ao lagar para produção do azeite e/ou 
vendem a azeitona a comerciantes para 
produção de azeitona de conserva.

Azeitona e Azeite  
Principais petiscos e saborosas entradas à 
mesa algarvia, as azeitonas são também 
ingredientes de inúmeros pratos e 
diversas saladas na gastronomia do 
Baixo Guadiana. Para já, e para 
perceber este fruto, remontemos às 
origens. Ora, a azeitona é o fruto 
da oliveira, cuja coloração varia do 
verde aos tons acinzentados, castanho-
claro, roxo ou preto. Quanto mais 
escuro, mais tempo o fruto madurou. 
A dispersão das oliveiras pela Europa 
ficou a dever-se aos Gregos e Romanos, 
mas foram os Árabes que impulsionaram 
o seu cultivo e exploração. Da azeitona 
deriva o azeite, alimento clássico e 
omnipresente na Dieta Mediterrânica, 
que já conquistou outros continentes 
e muitas cozinhas, por ser um 
produto 100% natural e por ser uma 
gordura mais saudável devido à sua 
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Sabe o que é um azeite virgem? É 
aquele extraído por métodos físicos, 
não químicos. Possui entre 1% e 
2% de uma substância chamada de 
ácido oleico e, se essa concentração 
for inferior ou igual a 1%, o azeite 
é chamado de extra-virgem. Ao 
contrário do vinho, o azeite não 
melhora com o passar do tempo, 
na verdade deve ser consumido o 
mais rapidamente possível, com uma 
validade de 18 meses. Deve ser 

guardado em ambiente e recipientes 
preferencialmente escuros para 
manter a sua qualidade. Já quanto 
à sua cor, esta não está diretamente 
ligada ao seu sabor ou aroma. Um 
azeite verde provém de azeitonas 
ainda verdes enquanto que um 
azeite dourado provém de azeitonas 
maduras. Mas o azeite é geralmente 
obtido a partir de uma mistura 
de variedades de azeitonas com 
diferentes graus de maturação.
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Escolhem-se as azeitonas já roxas e 
mais gradas e colocam-se às camadas 
num cesto de cana ou num cortiço, 
polvilhando-as convenientemente de  
sal. A ação do sal vai fazendo mirrar 
a azeitona que fica enrugada e escura. 
Cerca de um mês depois já se podem 
comer. Retiram-se do recipiente, 
passam-se por água bem quente para 
tirar o sal e ao mesmo tempo, incharem. 
São depois temperadas com um fio de 
azeite, um pouco de vinagre, salsa, alho 
esmagado e colorau. São consumidas 
como acompanhamento de refeições ou 
como petisco.

Azeitona  
 de Sal

No que toca a usos culinários as 
azeitonas são tradicionalmente 
comidas  como aperitivo e 
acompanham diversos pratos.  
Já o azeite é utilizado em quase 
todos os pratos culinários, como 
o bacalhau, carnes assadas, 
saladas, peixes grelhados e 
no forno, entre muitos outros. 
No que toca à componente 
medicinal é um produto que 
regula o colesterol.
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A principal variedade de 
azeitonas  produzidas  no  Algarve 
é a Maçanilha. É utilizada tanto 
para obtenção de azeite, pelo 
seu elevado rendimento, como 
para azeitona de mesa, devido 
ao tamanho e calibre dos seus 
frutos. Existem outras variedades 
como a Verdeal, a Galega e a 
Cobrançosa. A campanha da 
azeitona inicia-se em Setembro 
e termina em Dezembro.

É uma forma tradicional de conservar a azeitona, 
cujo saber fazer é tão antigo quanto a existência 
de oliveiras na região. As azeitonas são colhidas 
no início da maturação, são partidas, batendo-
as entre duas pedras. Em seguida são postas de 
molho (em água) entre 8 e 15 dias, mudando-se 
diariamente a água. Quando estiverem «doces» 
colocam-se num pote de barro e cobrem-se com 
uma salmoura. O ponto exato da concentração 
de sal verifica-se deitando dentro um ovo. Se 
este subir à tona da água, não precisam de mais 
sal. As azeitonas são então temperadas com 
dentes de alho, inteiros e apenas esmagados, 
ervas aromáticas (orégãos ou tomilho) e casca 
de limão. São habitualmente consumidas com 
pão e como entrada na restauração local.

Azeitona  
 Britada
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Fique a saber que no litoral 
existe o xarém, receita 
confecionada de forma 
semelhante e cujo termo 
deriva do árabe zerem, que 
designa «papas de milho». À 
farinha de milho a ferver são-
lhe adicionadas conquilhas 
ou amêijoas frescas, um 
pouco de coentros e deixam-
se as papas um pouco mais 
ralas. É consumido como 
entrada ou prato principal.

Milho
O cultivo do milho chegou à Península Ibérica 
com Cristóvão Colombo e rapidamente se 
difundiu e tornou popular em todo o território 
nacional, muito devido a não estar sujeito a 
impostos (como o trigo, centeio e cevada) e 
a ter uma alta produtividade. As aplicações 
culinárias do milho desenvolveram-se com 
igual rapidez, sendo possível identificar 
vestígios da produção doméstica, 
designadamente a mó manual (molineta) 
utilizada para moer o milho à noite 
para fazer as papas no dia seguinte.
As papas de milho ficaram muito populares, 
sobretudo nas camadas mais pobres, 
pois eram muitos baratas e serviam de 
alimentação diária da população. Eram as 
papas que davam a energia necessária para 
passar o dia de enxada na mão, retirando 
de um terreno pobre o sustento familiar. 
O acompanhamento das papas era 
conseguido ao sabor dos recursos do 
momento: um pouco de banha, um pouco 
de entremeada, um fio de azeite, mel ou 
água-mel ou com carne frita. Hoje o uso das 
papas de milho conhece uma reapropriação 
pelas novas gerações que as usam como 
acompanhamento de refeições.
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Receita cedida e confecionada por:
Restaurante Casa de Pasto Rodrigues, Cabaços - Vaqueiros

Papas de  
 Milho com Carne  
 de Porco Frita
Preparação:  

Num tacho de cobre coloque a água fria com sal a gosto 
e a colher de banha até estar quase a levantar fervura. 
Adicione aos poucos a farinha de milho, mexendo sempre 
para não formar grumos.
Deixe em lume brando até engrossar e até que a superfície 
comece a fazer uma crosta mais dura e as abas do tacho 
ganhem as «raspas». É altura de apagar o lume, tapar o 
tacho com um pano e deixar repousar. Está pronto a servir 
e pode  acompanhar por carne de porco frita, mas também 
por água mel.

água, 

farinha de milho, 

sal,

carne de porco, 

1 colher de banha de porco.





Entre os cultivares no território reativaram-
se produtos ditos tradicionais e emergiram 
novos que atualmente se encontram em franco 
desenvolvimento. O figo da índia é o caso de 
revalorização de um produto dito “pobre” mas 
que agora se sabe ter mil e uma aplicações. 
Já os frutos vermelhos, sejam o morango ou a 
framboesa, não tendo tradição, conquistaram 
e concorrem com mercados decisivos e 
públicos-alvo promissores. Ambos os produtos 
começam a ganhar terreno, a afirmar-se nas 
ementas e a ter um lugar cativo na mesa 
de muitas casas, seduzindo pelo palato e 
brotando benefícios salutares. 

Produtos 
 em 
 Expansao
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O figo-da-índia é também conhecido 
como  “figo tuna”, “figo do diabo” 
e é habitualmente observável no seu 
estado selvagem, pendurado nas 
Figueiras da Índia que crescem em 
zonas áridas.  O seu manuseamento 
é delicado pois a casca está cheia de 
espinhos quase invisíveis. Para o comer 
ao natural, corte os dois extremos do 
fruto, faça um corte vertical na casca 
e retire toda a pele em volta com a 
ajuda de um talher.
Sabia que entre Agosto e Novembro, 
Alcoutim torna-se a capital do figo-
da-índia? Saiba mais em: http://
cfigodaindia.blogspot.pt/

A planta Opuntia ficus-indica é uma 
espécie de cato, originário do México 
e da América do Sul, popularmente 
chamada de figueira-da-índia, figueira 
tuna, que dá o fruto figo da índia. Este 
é de formato oval e pode nascer de 
diferentes cores: verde, amarelo, rosa-
salmão, castanho ou vermelho. A sua 
casca, grossa e espinhosa, está cheia de 
água e a polpa é suave, gelatinosa, 
sumarenta e granulosa e contém 
pequenas sementes comestíveis. 
Era tradicionalmente utilizado na 
alimentação do porco preto e até há 
bem pouco tempo era desconhecido da 
maioria dos cidadãos, mas tem vindo 
a ganhar terreno existindo já pomares 
ordenados, podendo ter diversas 
aplicações (gastronomia ou cosmética).

Figo da  
 India
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Receita confecionada por:
Manuela Gonçalves, Alcoutim

Pitacota
Preparação: 
Demolhar a gelatina em água fria durante 10 minutos. 
Bater as natas com o leite condensado, adicionar 
a gelatina derretida e levar ao frio até solidificar. 
Desenformar com cuidado e deitar o sumo de figo da 
índia por cima. Deitar também umas sementes de figo 
por cima do doce. 
Receita da autoria de Salomé Gonçalves, que obteve 
a 2.ª Classificação no 5º Concurso “Aromas e Sabores 
com Figo da Índia”, realizado em 2015 no Salão da 
Junta de Freguesia de Martim Longo.

2 pacotes de natas, 

1 lata leite condensado, 

100 ml de sumo de figo  
da índia sem sementes, 

10 folhas de gelatina incolor.
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Frutos  
 Vermelhos 

Com cores apelativas e texturas diversas, 
os frutos vermelhos conquistam pelo sabor e 
inúmeros benefícios salutares. Em Portugal, 
e especialmente no Algarve, este setor de 
frutos tem vindo a crescer consideravelmente 
pelas excelentes condições de solo e clima. 
As produções mais significativas são as de 
morango e framboesa, com forte implantação 
no Algarve. Cada vez mais frequente nas 
casas portuguesas, as suas cores garridas 
estimulam o nosso apetite, e escondem 
inúmeras propriedades antioxidantes, 
capazes de combater os radicais livres, 
considerados os grandes responsáveis pelo 
aparecimento de doenças cardiovasculares, 
envelhecimento da pele e por vezes até o 
cancro. O seu alto teor de vitamina C, estimula 
eficazmente o sistema imunitário e protege 
o organismo de diversas patologias, como 
constipações e gripes. Também a vitamina 
C, ajuda a produzir colagénio, mantendo a 
pele saudável e sem rugas.
Não são seguramente frutos do pecado!
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São vários os frutos que pertencem ao 
grupo dos frutos vermelhos, não apenas 
os morangos e as framboesas, como 
também as amoras, cerejas, groselhas 
e mirtilos. São alimentos bastante 
completos e devem fazer parte de uma 
dieta equilibrada. O consumo deste 
grupo de alimentos contribui para a 
diminuição do consumo de alimentos 
ricos em gorduras e açúcares e fornecem 
vitaminas, minerais e fibras necessárias 
ao pleno funcionamento do organismo.
A tonalidade roxa de alguns destes 
frutos previne a degeneração das 
células dos mamíferos e humanos. 

Naturalmente os frutos vermelhos, 
em especial o mirtilo e a groselha,  
são a melhor fonte de antioxidantes, 
isto mesmo quando os comparamos 
com outras frutas e vegetais. Reforçam 
a proteção dos vasos sanguíneos, 
dos ossos, das cartilagens, gengivas, 
dentes e pele. A cor vermelha dos 
morangos, cerejas ou das groselhas 
vem do licopeno, um carotenóide 
geralmente associado à vitamina 
C que contribui para um normal 
funcionamento do sistema imunitário. 
Contribuem ainda para a manutenção 
de uma visão e pele normais. 
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No Baixo Guadiana produz-se 
morango de forma tradicional 
e também através do sistema 
de “cultura sem solo”, a 
apelidada cultura hidropónica. 
Ou seja, plantas que crescem 
sem contacto com o solo e 
que são sustentadas apenas 
por água com nutrientes e 
substratos à base de casca de 
pinheiro ou fibra de coco. A 
inovadora técnica permite que 
a produção triplique em relação 
à agricultura tradicional, 
rentabiliza a água das regas 
e combate os desperdícios em 
período de seca. 

Vermelho, pequeno porte, aroma 
adocicado e muito saboroso. É uma 
excelente fonte de vitamina C e tem 
apenas 29 calorias por 100g. É rico em 
água e antocianinas, um pigmento que 
confere ao fruto a sua cor vermelha e 
que tem propriedades antioxidantes. O 
morango é uma planta híbrida que surgiu 
em França no século XVIII, resultado do 
cruzamento de duas espécies silvestres 
oriundas do continente americano. O pico 
de produção é entre Abril e Maio, mas a 
produção faz-se praticamente todo ano. 
São deliciosos ao natural, com açúcar, 
chantili ou embebidos em chocolate. 
Destaca-se em batidos e granizados, mas 
também em bebidas mais espirituosas que 
convidam à descontração. Na culinária 
mais caseira podemos prová-los em 
compotas, doces, bolos e gelados.

Morango
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Sabia que no Baixo 
Guadiana existe produção 
de framboesa? A «Semear 
Fantasia, Culturas Agrícolas, 
Lda» durante a época 
produtiva, recolhe e etiqueta 
diariamente cerca de 7400 
cuvetes de framboesas. 
Trata-se de um produto 
de excelência, do Baixo 
Guadiana, com distribuição 
para mercados como a 
Alemanha e Norte da 
Europa. O local de produção 
é na localidade de Altura, 
concelho de Castro Marim.

Na framboesa, as cultivares mais 
generalizadas são as de fruto vermelho, 
de sabor agridoce, aroma agradável, 
polpa com pequenas sementes e 
textura granulada. A produção é feita 
em estufa e a época convencional é de 
Julho a Outubro. 
Este fruto tem ganho cada vez mais 
escala no Baixo Guadiana, sendo 
que a procura crescente deve-se à sua 
frescura, aparência atraente, sabor e 
aroma agradáveis e valor nutritivo, que 
permitem inovar e recriar formas de 
utilização. A framboesa utiliza-se em 
fresco ou congelada, na preparação 
de variadíssimos produtos alimentares 
como doces, compotas, geleias, 
concentrados, sumos, fruta em calda, 
aguardente e licores. 

Framboesa
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• André Raimundo
Sal marinho artesanal  
(produção independente)
968 316 115

• António João Ribeiros 
Fruta, hortícolas e leguminosas
Torre do Sobral, C. Marim 
antonioribeiros216@gmail.com
917 577 228

• Água Mãe 
Sal marinho artesanal e derivados
Salina da Barquinha, C. Marim 
turismo@aguamae.pt
965 404 888

• ANCCRAL – Ass. Produtores e Queijaria
Queijo fresco, iogurte de cabra,
Centro Multiusos - Azinhal, C. Marim 
anccral@gmail.com
964 406 568 (Presidente)

• Atlantikfish 
Pescado de aquicultura 
Esteiro da Lezíria, C. Marim 
atlantikfish@limacabrita.pt
289 894 405

• Cerro Da Ribeira 
Ervas e plantas aromáticas 
Monte Novo, C. Marim 
cajomachado@gmail.com
914 924 677

Concelho de Castro Marim  

Produtores  
• Danica
Compotas e bolos secos
Odeleite, C. Marim
mj-compotas@hotmail.com
963 727 260

• EsmeraLimão 
Fruta e hortícolas 
Junqueira, C. Marim 
esmeralimao@gmail.com

• João Cavaco  
Mel e derivados 
Tenência, C. Marim 
joaopccavaco@gmail.com

• Manuel Sequeira 
Frutos secos e diversos 
Cortelha, C. Marim
965 556 423 

• Marçal Corvo 
Fruta, hortícolas e leguminosas 
Quinta Cebola, Altura, C. Marim

• Mário Jorge Marques 
Mel e derivados 
Vale do Pereiro, C. Marim 
926 648 766

• Mel da Serra Algarvia 
Mel e derivados 
Furnazinhas, C. Marim 
968 242 863
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• Nélson Solá
Sal marinho artesanal  
(produção independente)
967 142 405

• Pastelaria Saboia 
Doçaria regional e pão
Junqueira, C. Marim 
967 336 950

• Pastelaria A Prova  
Doçaria regional 
Azinhal, C. Marim 
281 495 654

• Pedaços de Mar [Baesurisal]
Sal marinho artesanal e derivados
Salina da Baesurisal, C. Marim 
914 462 317

• Queijaria João M. G. Ribeiro 
Queijo fresco e curado
Foz de Odeleite, C. Marim 
281 495 365

• Quinta da Fornalha 
Diversos produtos (à base de figo/ 
alfarroba/sal/azeitona e azeite) 
Quinta da Fornalha, C. Marim 
geral@quinta-da-fornalha.com
281 541 733

• Quinta das Atalaias
Diversos produtos (compotas/ 
licores/bolos secos)
C. Marim 
quintadasatalaias@gmail.com

• Sabor Selvagem  
Fruta 
Sobral de Baixo, C. Marim 
sabor_selvagem@hotmail.com

• Sal Marim  
Sal marinho artesanal e derivados
Salina do Moinho das Meias, C. Marim 
comercial@salmarim.com
966 922 437

• Semear Fantasia 
Frutos Vermelhos 
Sítio dos Corvinhos, C. Marim 
semearfantasia@gmail.com

• Sérgio Vaz  
Fruta e hortícolas 
Vale do Pereiro, C. Marim 
963 530 206

• Terras de Sal, Crl 
Sal marinho artesanal e derivados
C. Marim
geral@terrasdesal.com
281 531 467 

• Valter Sequeira 
Mel e derivados 
Pisa barro de Baixo, C. Marim 
vv.sequeira@mail.com
962 709 325

• Vivercolhendo 
Fruta 
Sítio dos Corvinhos, C. Marim
vivercolhendo.lda@gmail.com
962 952 818
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• APROFIP – Ass. Produtores
Figo da índia e derivados
Pessegueiro, Alcoutim
adm.aprofip@gmail.com

• Dandlen Bioscience - Pharmaplant 
Óleos essenciais e derivados alimentares 
Parque Empresarial de Alcoutim
geral@pharmaplant.eu

• Doces D’Deonilde 
Doçaria regional 
Vaqueiros, Alcoutim
281 498 374

• Feito no Zambujal  
Enchidos e derivados porco preto
Zambujal, Alcoutim
feitonozambujal@gmail.com
968 460 094

• Fonte D’Almece
Produção de Ovinos e Caprinos
Corte da Seda – Alcoutim
nrcoelho.mail@gmail.com 
916 691 135

• Lisete Gonçalves  
Doçaria regional 
Giões, Alcoutim
poco.novo@hotmail.com
281 498 207

• Linda Sebastião 
Fruta, hortícolas e leguminosas 
Traviscosa, Alcoutim (e V. N. de Cacela, VRSA)
linda.sebastiao@gmail.com

• Lusifá 
Ervas e plantas aromáticas 
Azinhal-Martim Longo, Alcoutim
966 494 520

• Maria Almerinda Pereira  
Doçaria regional e pão 
Cabaços, Alcoutim
281 495 501

• Bárbara Rodrigues
Doçaria regional e pão
Cabaços, Alcoutim
281 495 239

• Mário Gonçalves  
Mel e derivados 
Taipas, Alcoutim
965 373 598

• Mestre Lúcio 
Doçaria regional e pão
Pessegueiro, Alcoutim
mestreluciopanificadoralda@gmail.com

• Nélibruno  
Doçaria regional e pão
Martim Longo, Alcoutim
281 498 575

• Paula Rodrigues/Paulo Gonçalves 
Fruta e hortícolas 
Várzea, Alcoutim
962 044 303

• Serralgarve  
Doçaria regional e pão
Martim Longo, Alcoutim
281 498 501

• V. LuzAgro 
Diversos produtos 
Martim Longo, Alcoutim
luzvalter@gmail.com
917 502 025

• Valter Afonso 
Mel e derivados 
Cabaços, Alcoutim
v.afonso55@hotmail.com
926 684 165

Concelho de Alcoutim

Produtores  
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• Frusoal 
Fruta 
V. N. de Cacela, VRSA
geral@frusoal.pt

• João Sol Pereira  
Frutos secos 
Santa Rita, VRSA
joaofsol@hotmail.com

• Loja do Mar - Sociedade Pescas Pelágicas 
Pescado fumado e especialidades de atum 
Zona Industrial, VRSA
sppelagicas@sapo.pt
281 109 946

Concelho de VRSA

   Mercados Municipais:
• Mercado Mun. de Alcoutim 
Diversos produtos 
Alcoutim

• Mercado Mun. de Altura 
Diversos produtos 
Altura, C. Marim 

• Mercado de Castro Marim - Local Market 
Diversos produtos 
C. Marim
novbaesuris@cm-castromarim.pt

• Mercado Mun. Cacela 
Diversos produtos 
V. N. de Cacela

• Mercado Mun. de Monte Gordo 
Diversos produtos 
Monte Gordo 

• Mercado Mun. de VRSA 
Diversos produtos 
VRSA

Nota de rodapé: Esta informação não é exaustiva, pois para o concelho de VRSA são apresentados 
apenas os Produtores que pela sua especificidade são complementares às áreas de Baixa Densidade do 
Baixo Guadiana, foco deste Roteiro dos Sabores.
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Restauracao  
Alcoutim 
• Café Restaurante Pôr do Sol  
Martim Longo, Alcoutim

• Casa de Pasto Cantarinha do Guadiana  
Laranjeiras, Alcoutim

• Casa de Pasto Guerreiro  
Guerreiros do Rio, Alcoutim

• Casa de Pasto José Domingos   
Vaqueiros, Alcoutim

• Casa de Pasto Rodrigues  
Cabaços, Alcoutim

• Casa de Pasto Teixeira  
Vaqueiros, Alcoutim

• Pastelaria Snack-Bar Poço Novo   
Giões, Alcoutim

• Quiosque das Laranjeiras  
Laranjeiras, Alcoutim

• Quiosque Bar do Rio   
Guerreiros do Rio, Alcoutim

• Restaurante A Bomba  
Martim Longo, Alcoutim

• Restaurante A Taberna do Ramos  
Balurcos, Alcoutim

• Restaurante Camané  
Alcoutim

• Restaurante Monte Branco  
Martim Longo, Alcoutim

• Restaurante O Chaparral   
Barrada, Martim Longo

• Restaurante O Rio  
Alcoutim

• Restaurante O Soeiro  
Alcoutim

• Restaurante Snack Bar BH  
Alcoutim

• Snack-Bar Figo Verde  
Pessegueiro, Martim Longo

• Shiva Indian Restaurant  
Alcoutim

Castro Marim 
• Casa de Pasto Merca  
Odeleite, C. Marim

• Casa de Pasto Ribeiros  
Azinhal, C. Marim

• Churrasqueira da Praia  
Altura, C. Marim

• Restaurante Panorâmico 
Praia Verde, C. Marim

• Pizzaria Pérola do Atlântico   
Altura, C. Marim

• Restaurante A Chaminé  
Altura, C. Marim

• Restaurante A Tasca Medieval  
C. Marim

• Restaurante À Terra (Boutique Hotel)  
Praia Verde, C. Marim

• Restaurante Alberto’s  
Alcaria, C. Marim

• Restaurante Arcos do Guadiana   
Foz de Odeleite, C. Marim

• Restaurante Atlântico (Eurotel)  
Altura, C. Marim

• Restaurante O Pescador   
Altura, C. Marim

• Restaurante Bate que Eu Abro   
Altura, C. Marim

• Restaurante Bela Vista   
Odeleite, C. Marim
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• Restaurante Dois Irmãos (O Chico)   
Altura, C. Marim

• Restaurante Dom Rodrigo  
Aroeira, C. Marim

• Restaurante Girassol  
Altura, C. Marim

• Restaurante Lagoa Azul  
Altura, C. Marim

• Restaurante Manel D’Água  
C. Marim

• Restaurante Marés I   
Altura, C. Marim

• Restaurante Marés II  
Altura, C. Marim

• Restaurante O Camponês  
Odeleite, C. Marim

• Restaurante O Charco  
Altura, C. Marim

• Restaurante O Fernando  
Altura, C. Marim

• Restaurante O Forte  
C. Marim

• Restaurante O Infante  
Altura, C. Marim

• Restaurante Os 2 Irmãos   
C. Marim

• Restaurante Panorâmico  
Praia Verde, C. Marim

• Restaurante Pão Quente  
S. Bartolomeu, C. Marim

• Restaurante Pizzaria Bela Pizza  
Altura, C. Marim

• Restaurante Quinta do Guadiana,  

Castro Marim Golfe  
Monte Francisco, C. Marim

• Restaurante Take Away O Farnel  
Altura, C. Marim

• Restaurante Pezinhos N’Areia   
Praia Verde, C. Marim

• Restaurante Sabores da Beira   
Monte Francisco, C. Marim

• Restaurante O Sapal  
C. Marim

• Restaurante/Snack Bar Retiro dos Caçadores  
Monte Francisco, C. Marim

• Restaurante/Snack Bar Sem Espinhas   
Retur, C. Marim

• Restaurante/Snack Bar Sem Espinhas  
NATURA  
Retur, C. Marim

• Restaurante/Snack Bar TI - ZÉ  
Altura, C. Marim

• Restaurante Zé da Tasca 2  
Altura, C. Marim

• Restaurante-Churrasqueira Dom Churrasco 
Altura, C. Marim

• Restaurante-Pizzaria Catarina  
Altura, C. Marim

VRSA
• Casa Azul 
Cacela Velha, VRSA

• Restaurante Arenilha  
- Grupo Coração da Cidade 
VRSA

Nota de rodapé: Esta informação não é exaustiva, pois são apresentados apenas os restaurantes de cariz mais 
tradicional das áreas de Baixa Densidade do Baixo Guadiana, foco deste Roteiro dos Sabores, e onde se incluem 
o território de Alcoutim e Castro Marim. No que concerne ao concelho de VRSA, apenas se encontram  aqui listados 
os restaurantes que colaboraram na realização deste Roteiro. Para informação complementar por favor consulte: 
www.baixoguadiana.com
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