Os principais trendsetters
do mundo da gastronomia

Alexandre Silva

Fina Puigdevall

Fran López

Henrique Sá Pessoa

Joan Roca

Vítor Matos

Depois do êxito do evento de 2016 em Lisboa e dos sucessos em Melbourne e
Londres já em 2017, Portugal volta a receber o Estrella Damm Gastronomy Congress.
Sempre em sintonia com as exigências do setor, este evento ímpar e exclusivo traz
consigo uma novidade: um trendsetter gastronómico e investigador dedicado
à inovação e vanguardismo na área da cozinha e da ciência alimentar
reconhecido internacionalmente.
Este evento, gerador de tendências à mesa, contará com a presença de Chefs de
renome internacional que, ao vivo, vão apresentar alguns dos pratos mais desejados
do momento, assim como partilhar, com todos os convidados, dicas, truques,
receitas e as últimas tendências do mundo da gastronomia.

Programa
11H30-12H15 Alexandre Silva
Restaurante LOCO
12H15-13H00 Fina Puigdevall
Restaurante Les Cols
13H00-13H45 Henrique Sá Pessoa
		 Restaurante Alma
13H45-15H00 Pausa para degustar aperitivo
		 a cargo de Kiko Martins
15H00-15H45 Toni Massanés
Investigador Gastronómico
15H45-16H30 Vítor Matos
Restaurante Antiqvvm
16H30-17H15 Fran López
Restaurante Villa Retiro
17H15-18H00 Joan Roca
Restaurante El Celler de Can Roca
18H00-19H00 Ronda de perguntas com os Chefs

“Escabeche” do Mar

Alexandre Silva
Do restaurante LOCO, com 1 estrela
Michelin, e do espaço Alexandre
Silva no Mercado
Alexandre Silva é uma força criativa
da natureza. Os portugueses conhecemno do programa Top Chef, da RTP1,
que venceu em 2012, e desde então
têm acompanhado e acarinhado o seu
trabalho como cozinheiro. Formado
em Cozinha/Pastelaria, e Gestão de F&B
na EHT de Lisboa e em Gastronomia
Molecular no Instituto Superior
de Agronomia, todos lhe reconhecem
o carisma e a ousadia. Foi no projecto
Bocca, onde esteve de 2007 a 2012,
que começou a mostrar o seu talento
e ideias originais e inovadoras face
ao panorama gastronómico de então.
Paralelamente, fundou o Projecto 4th
Floor – Cozinha Experimental, uma
plataforma à procura de respostas no
que respeita à gastronomia portuguesa,
produtores, produtos, técnicas
e criatividade.
O mesmo espírito inquieto leva-o para
o Alentejo, para inaugurar o Alentejo
Marmóris Hotel & Spa como Chef
Executivo e Director de F&B. Ali, teve
liberdade criativa total e a possibilidade
de contactar directamente com os
produtores, de trabalhar no terreno,
conhecer novos produtos, experimentálos. Foi uma experiência ímpar,
que consolidou a sua forma de pensar
a gastronomia.
Regressa a Lisboa para ser Chef
Executivo da Bica do Sapato e logo
depois abre o seu primeiro negócio,
o espaço Alexandre Silva no Mercado,
no Mercado da Ribeira. Em 2016 é
Convidado para integrar o Projeto
GELINAZ que une 40 dos melhores
Chefs Mundiais. Daqui para o LOCO,
o sonho antigo que ganhou vida própria,
foi um passo natural.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARAÇÃO:

•Ostras
•Perceves
•Água do Mar
•Mexilhão
•Chalotas
•Tomilho
•Codium
•Óleo de grainha de uva
•Dulce
•Vinagre de Algas
•Ervas da Costa Atlantica
•Vinho Branco
•Alho
•Cebola
•Garum de Lingueirão

Para os Perceves
1. Bringir os perceves em água do mar durante 30 segundos, arrefecer de imediato em água
do mar gelada, retirar da casca e reservar.
Para as Ostras
1. Abrir as ostras, limpar e reservar na sua água.
Para o Mexilhão
1. Colocar vinho branco num tacho, juntar chalotas picadas e o tomilho, levantar fervura,
adicionar os mexilhões até abrirem, retirar da casca e reservar, reservar também o liquido
da cozedura.
Para o óleo de Codium
1. Bringir o Codium em água de mar durante 10 segundos, arrefecer em água do mar bem
fria, emulsionar o codium com o óleo de grainha de uva, passar por um passador fino, e
decantar durante 24 horas.
2. Reservar.
Para base de Escabeche
1. Laminar as cebolas, os alhos, num tacho coloque o óleo de codium e cozinhe as cebolas e
alhos, adicione o caldo da abertura dos bivalves, rectifique acidez com o vinagre de algas.
2. Passe tudo por um passador e reserve.

Ovo fresco com “farro” e flocos
de trigo sarraceno

Fina
Puigdevall
Do restaurante Les Cols com
2 estrelas Michelin
É proprietária e cozinheira, desde 1990,
do Restaurante Les Cols de Olot. A sua
cozinha transmite muito com poucos
elementos. Gosta de desnudar os pratos
até ao verdadeiramente essencial, mas
sem perder a poesia. É uma cozinha
sóbria, mas essencial; depurada, mas
generosa.Uma cozinha assente na
sustentabilidade. Transmite sinceridade,
equilíbrio, austeridade, naturalidade,
de forma autêntica e emotiva,
com entusiasmo, intuição e
sensibilidade. A sua cozinha é o reflexo
da sua personalidade.
Em Les Cols apresenta propostas que
estão enraizadas na terra e na paisagem,
motivo que a levaram a um trabalho
de investigação, desenvolvimento e
recuperação dos produtos tradicionais
da região. Através do cultivo de uma
horta ecológica onde se abastece de
produtos frescos, levando-os da terra
para a cozinha e de volta para a terra,
através de uma boa gestão de resíduos.
Gosta de oferecer sabores íntimos
e familiares, mas com uma linguagem
atual, e de destacar os produtos
humildes. A mesma filosofia que
inspirou a renovação arquitetónica
do restaurante inspira a sua cozinha.
Fina considera a sua equipa como um
prolongamento da sua família, graças
à cumplicidade criada. Entende que
o objetivo do seu restaurante é dar
felicidade às pessoas. Por isso, atribui
grande importância ao ritual e ao
usufruto de cada um dos prazeres que
rodeiam a mesa.
Desde 2016, é assessora gastronómica
do restaurante Òleum do Museu
Nacional de Arte da Catalunha,
apostando em dois menus relacionados
com o românico e o modernismo, ambos
ligados à sua terra natal.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARAÇÃO:

•6 ovos
•0,5 litros de caldo
de carne de porco
•125 gr. de trigo “farro”
•3 gr. de sal
•15 gr. de trigo
sarraceno liofilizado

1. Cozem-se os ovos no forno a vapor a 60º durante 50 minutos.

Para 6 pessoas

2. Coloca-se ao lume uma caçarola onde se deita o caldo.
3. Junta-se a farinha de “farro” e o sal até levantar fervura.
4. Baixa-se o lume, retira-se e deixa-se cozer durante 10 minutos.
5. Reserva-se.
Empratamento
1. Abre-se um ovo e coloca-se numa tigela.
2. Tapa-se com o creme de trigo de “farro”.
3. Em seguida colocamos os flocos de trigo sarraceno e condimentamos com algumas
escamas de sal grosso.

Tête de Beauf

Fran López
Do restaurante Villa Retiro
com 1 estrela Michelin
Nasceu em l’Aldea em 1983. Em
resultado dos seus estudos na Escola
Hoffman de Barcelona e da passagem
pelo Place Athene de Paris, em 2006
abre as portas do Hotel - Restaurante
Villa Retiro. Fruto da sua dedicação e
esforço, o Hotel Villa Retiro obtém em
2009 uma estrela Michelin, prémio que
o eleva até à elite gastronómica do país.
Desde então, o Villa Retiro recebe
outros prémios e distinções, para
além de representar e ser um baluarte
da gastronomia da região na rádio,
imprensa e televisão.
Com o irmão Joaquim López, ergue
a Adega Pagos de Híbera na D.O. Terra
Alta. Em 2009, em colaboração com
Josep Viçens e o enólogo Josep Valiente
dão o primeiro passo em direção àquele
que seria o seu primeiro êxito no mundo
do vinho: o Indiá Blanco. Este vinho, que
possui a identificação da Denominação
de Origem (D.O.) Terra Alta por ser feito
com 100% uva grenache branca, tornase, em muito pouco tempo, no melhor
vinho branco jovem de acordo com a
avaliação de Robert Parker, em 2014.
Ao mesmo tempo, outro dos vinhos
de Pagos de Híbera, o Gamberro Tinto
é premiado como o melhor vinho de
reserva 2014 de toda a D.O. Terra Alta.
E, novamente, em 2015 o Indià Blanco
obtém a Medalha de Ouro no Concurso
Internacional de Uva Grenache entre
mais de 500 vinhos de todo o mundo.
Em parceria com o irmão Joaquim tem
ainda a Adega Cooperativa de Pinell de
Brai, o restaurante Xerta (inaugurado
em 2016, recebeu, seis meses após
a abertura, a sua primeira estrela
Michelin), e a Enoterra, um “franchising”
de restaurantes que oferecem, de forma
rápida, comida de qualidade, saudável
e fresca.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARAÇÃO:

•Bochechas de vitela
confitada
•Língua de vitela cozida
e selada
•Moelas de vitela
cozinhadas a baixa
temperatura, selada
e regada
•Puré de couve lombarda
•Puré de batata-doce
•Puré de couve-flor
romanesca
•Espuma de óleo
de rosmaninho

Bochechas
1. Limpar bem as bochechas e temperar com sal e pimenta deixando repousar durante
aproximadamente 2h.

Puré de Couve Lombarda
•1 couve lombarda
•4 cebolas
•4 maçãs golden
•2 batatas tipo monalisa

2. Passado esse tempo, colocar numa panela, cobrir a carne com azeite e condimentar
com um ramo de rosmaninho e dois dentes de alho. Cozinhar a 90ºC durante cerca
de 5 ou 6 horas.
Língua de Vitela
1. Colocar a língua numa panela de pressão com cebola, cenoura, alho francês,
grãos de pimenta, louro, molho romesco e sal.
2. Cozer durante 2 horas. Após cozida, retirar a pele e reservar.
Moelas de Vitela
1. Sangrar as moelas com água e gelo durante 24 horas, mudando a água 3 ou 4 vezes.
Uma vez sangradas, embalar a vácuo com azeite, rosmaninho, alho e sal.
2. Após embaladas, cozer num forno a vapor a 67ºC durante 1h e 20 minutos.
Deixar arrefecer depois de cozidas.
Puré de Couve Lombarda
1. Cortar tudo em jardineira e refogar com azeite. Quando a cebola estiver frita, cobrir tudo
com caldo de aves até que esteja tudo bem cozido.
2. Triturar, retificar o sal e passar pelo passador fino.
3. Misturar com couve lombarda batida para dar mais cor e com uma pitada de goma
de xantana para dar mais textura.
Puré de Batata Doce
1. Assar as batatas doces no forno a 180ºC durante cerca de 45 minutos.
2. Quando estiverem bem assadas, tirar a pele e triturar no robot de cozinha
adicionando caldo de aves ou de legumes. Retificar o sal e condimentar com um puco
de noz moscada.
Puré de Couve-Flor Romanesca
1. Lavar a couve-flor e ferver em água e sal. Quando estiver bem cozida, triturar juntando
um pouco de água da cozedura, retificar de sal e dar textura com um pouco de goma
de xantana.
Espuma de Óleo de Rosmaninho
1. Fazer uma infusão do rosmaninho com óleo de girassol. Escoar a infusão, misturar o óleo
de rosmaninho com água na proporção de 1 parte de óleo de rosmaninho para 3 partes
de água.
2. Juntar sal e subir a temperatura para os 65ºC, juntar a lecitina de soja e montar a espuma
com a ajuda de uma batedeira.
Empratamento
1. Aquecer as bochechas no seu próprio azeite até atingirem os 70ºC/80ºC
e cortar em cubos
2. A língua deve ser cortada em cubos enquanto está fria e é selada de todos os lados.
Uma vez selada, temperar com sal Maldon.
3. As moelas devem ser seladas pelos dois lados numa frigideira, regadas com manteiga
e cortadas após estarem seladas.

Calçada de Bacalhau

Henrique
Sá Pessoa
Do ALMA, restaurante referência em
Lisboa (1 estrela Michelin), e vencedor
do “Chef Cozinheiro do Ano”
Nasceu em 1976, em Oeiras. Descobriu
o gosto pela culinária num intercâmbio
nos EUA durante uma palestra sobre o
Institute Cordon Bleu, onde mais tarde
estudou.
Passou pelo Park Lane Hotel em Londres
e pelo Hotel Sheraton on the Park em
Sydney. Em 2002, regressou a Portugal
para integrar a equipa do Lapa Palace,
da cadeia Orient Express. De seguida,
no Restaurante Xarope, em Cascais,
assumiu pela primeira vez a função
de Chef, a mesma que exerceu no
restaurante La Villa, no Estoril,
e no Bairro Alto Hotel, em Lisboa.
Em 2005 foi «Chef Cozinheiro do Ano»
e, em 2007, foi galardoado com a Taça
Horexpo, ano que publica o seu primeiro
livro, Entre Pratos, com as receitas
da primeira série do seu programa
televisivo, exibido na RTP2.
Em 2008, venceu o Prémio Chef do Ano
da Academia da Gastronomia Portuguesa
e, em 2009, inaugurou o seu primeiro
restaurante - Alma, vencedor do Prémio
do Restaurante do Ano da Revista de
Vinhos. Em 2013, abre o restaurante Cais
da Pedra e, em 2014, o espaço Henrique
Sá Pessoa no Mercado da Ribeira.
No final de 2015, reabre o Alma no
o Chiado, restaurante que, em apenas
um ano, alcança a prestigiada estrela
Michelin e é reconhecido como uma das
grandes referências da alta cozinha
em Portugal.
Ingrediente Secreto, programa televisivo
da RTP2, revelou-se um verdadeiro êxito,
contando já com quatro temporadas e
três livros publicados. Em 2016,
inicia o programa televisivo Manual
de Instruções com previsão de 2ª série
em 2017.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARAÇÃO:

Capa de Bacalhau
•500gr de tacos
de bacalhau 1cmx1cm
10cm comprimento
•q.b azeitona preta
desidratada em pó
•q.b activa

1. Fazer a cebolada refogando lentamente a cebola com o azeite, alho e louro num
tacho em lume brando cerca de 25 a 30 minutos sem deixar a cebola ganhar muita
cor. Se for necessário junte um pouco de água para não deixar queimar.

Bacalhau
•480gr de lombo
de bacalhau seco
previamente demolhado
•1/2 litro de azeite
•1 folha de louro
•3 dentes de alho
esmagados
Cebolada
•400gr de cebola cortada
em juliana fina
•100ml de azeite
•1 folha de louro
•4 dentes de alho
laminados
•q.b sal
Batata palha
(pode comprar já feita)
•1 kg de batata cortada
em juliana fina
•2 lt de óleo para fritar
•q.b de sal
Restantes ingredientes
•6 ovos
•4 gemas
•2 colheres de sopa
de salsa picada
•2 colheres de sopa
de azeitonas picadas
Para 4 pessoas

2. Tempere com um pouco de sal e reserve cerca de 3 colheres de sopa. A restante cebolada
triture com a varinha mágica de forma a obter um puré.
3. Frite a batata no óleo vegetal até ficar bem estaladiça a 175graus (óleo) Escorra bem
a batata e reserve.
4. Num tacho cobra o bacalhau com o azeite, adicione o alho e louro e aqueça o azeite até
aos 75 graus. Coza o bacalhaucerca de 12 a 15 minutos. Não deixe o óleo ferver ou ficará
com o bacalhau seco e frito.
5. Escorra o bacalhau e quando o conseguir manipular desfie o bacalhau e retire todas
as espinhas.
6. Numa taça bata os ovos e as gemas. Reserve.
7. Para finalizar aqueça a cebolada com o bacalhau desfiado, junte a 1/2 da batata e envolva
cerca de 1 minuto. Junte a restante batata e os ovos e va envolvendo bem os ovos
em lume muito brando até ficar com uma mistura cremosa mas sem deixar que os ovos
cozam demasiado.
8. Finalize com a salsa picada e as azeitonas e envolva bem. Sirva de imediato acompanhado
de um pouco de puré de cebolada.

Choquinhos com Lulas de Saqué e Arroz Koji

Joan Roca
Do restaurante El Celler de Can Roca
com 3 estrelas Michelin desde 2009
(melhor restaurante do mundo em
2013 e 2015 pelo The World’s 50 Best
Restaurants)
Embora se tenha formado
academicamente na Escola d’Hosteleria
de Girona, a sua vocação culinária
nasceu no Can Roca, restaurante familiar
onde cresceu e entrou em contacto
com a cozinha. Atualmente dirige o seu
próprio restaurante, El Celler de Can
Roca, que em 2017 celebra 30 anos.
A cozinha do trio Roca, o seu vibrante
sentido de hospitalidade herdados
de gerações anteriores, e a ligação
fraternal entre a cozinha, o vinho
e o mundo doce, catapultaram o
restaurante para a 1ª posição do The
World’s 50 Best Restaurants (Os 50
Melhores Restaurantes do Mundo)
em 2013 e 2015.
Desenvolve uma cozinha livre que
sublima e respeita o sabor genuíno
com uma aplicação precisa da técnica.
Harmoniza tradição e modernidade,
procurando com que esse equilíbrio
constitua uma viagem emocional ao
comensal. Com a sua equipa, e a partir
de La Masia (I&D), a investigação, a
inovação, a formação e a criatividade
seguem o percurso paralelo e contínuo
da atividade do restaurante.
As suas contribuições para a cozedura
a vácuo e a baixas temperaturas
transformaram a cozinha do século XXI.
A sua vocação levou-o a ensinar cozinha
durante mais de 20 anos, a obter o
doutoramento Honoris Causa pela
Universidade de Girona e a colaborar
em diferentes programas universitários,
como por exemplo o curso Science
& Cooking de Harvard. Em 2015, foi
convidado pelo Fórum Económico
Mundial para integrar o seu conselho de
líderes culturais e é, juntamente com os
seus irmãos, Embaixador do Programa
de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARAÇÃO:

Salmoura a 10%
•1 l de água
•100 g de sal

1. Misture ambos os ingredientes num recipiente até dissolver completamente o sal.
Reserve.

Choquinhos
•8 choquinhos
•100 g de salmoura
a 10% (preparação acima)
Gelatina de Saqué
•100 g de saqué
•0,7 g de ágar-ágar
Creme de parmesão
•100 g de leite
•100 g de natas
•200 g de queijo parmesão
Arroz Koji
•100 g de água
•50 g de arroz koji
•Sal
Caldo de Lula
•1 kg de tentáculos de lula
•1 l de água
Molho de tinta
•500 g de caldo de Lula
(preparação acima)
•100 g de cebola escalfada
•12 g de tinta de lula
•60 g de manteiga
•0,3 g de xantana
•Sal

2. Limpar os choquinhos, retirar a boca, o barco e os olhos. Introduza os choquinhos na
salmoura durante 4 minutos; decorrido este tempo, retire da salmoura, seque em papel
absorvente de cozinha, procurando não rasgar a pele delicada do choquinho. Reserve até
ao momento
de empratar.
3. Numa caçarola coloque 50 g de saqué juntamente com
o ágar-ágar, remova bem a mistura e leve a ferver. Retire do lume e quando o preparado
estiver a 40º C junte o restante saqué. Verta a mistura para um recipiente, procurando
obter uma altura de 3 milímetros. Deixe solidificar no frigorífico e posteriormente corte
em cubos com 0,3 cm de lado.
4. Rale o queijo parmesão e reserve. Numa caçarola, ferva
o leite juntamente com as natas, retire do lume e junte
o parmesão ralado. Cubra com papel filme e deixe repousar a infusão durante 15
minutos. Decorrido esse tempo, triture a mistura e passe por um coador de malha fina.
Reservar.
5. Coloque num recipiente o arroz koji, juntamente com a água e uma pitada de sal.
Introduza o recipiente na fermentadora a 55° C durante 2 horas. Decorrido este período
de tempo, escorra a água restante e conserve
o arroz koji. Se for necessário corrija o sal. Reserve.
6. Faça um refogado com tentáculos de lula, adicione água
e deixe ferver durante 30 minutos. Coe e reserve.
7. Numa caçarola, aloure a cebola, adicione a tinta de lula e, de imediato, o caldo de lula.
Deixe ferver e reduza um terço do seu volume. Cole, dê textura com xantana
e emulsione com a manteiga. Tempere com sal a gosto
e reserve.
8. Lamine os ceps e deixe a marinar em Kasu durante
12 horas. Retire e corte em brunoise.

Cep kasu
•300 g de cep fresco
•200 g de kasu

9. Ponha de molho em água os feijões de Ganxet durante
12 horas. Retire a pele de cada um dos feijões. Ferva os feijões durante 15 minutos, coe
e deixe arrefecer. Polvilhe os feijões com os esporos de fungo e mexa para garantir que
os esporos ficam bem espalhados. Coloque os feijões em sacos de plástico com orifícios
para fazer tempeh. Deixe fermentar a 30º C durante 26 h. Retire do saco.

Tempeh
•300 g de feijões de Ganxet
•1,5 g de esporos de
•fungos (Rhizopus Oryzae)

10. Ferva o arroz em água abundante durante 10 minutos. Escorra e deixe arrefecer.
Misture 200 g de arroz cozido com 100 g de tempeh no robot de cozinha. Verta
a mistura obtida em vácuo e deixe cozer a 50º C durante 6 dias. Reserve.

Tempeto de arroz
•200 g de arroz
•Água
•Tempeh
(Preparação acima)
Para 8 pessoas

Montagem e Acabamento do Prato
1. Core o choquinho numa frigideira.
2. Na base do prato deite uns salpicos com o molho de tinta, coloque uns pontos
de creme de parmesão e dois cubos de gelatina. Por cima, coloque o choquinho com
um ponto de tempeto de arroz por baixo. Para terminar, coloque quatro peças de ceps
em kasu em torno do choquinho.

Reino Maravilhoso
INGREDIENTES:

Vítor Matos
Do restaurante Antiqvvm com
1 estrela Michelin e consultor
gastronómico do Vidago Palace.
Com um percurso profissional dividido
entre Portugal e a Suíça, iniciou-se
nas artes da confeção da mais alta
gastronomia frequentando o curso
de Cozinha e Pastelaria (1992-1995),
em Neuchâtel (Suíça).
Em 1998, regressa a Portugal e estreia-se
como Chef na Estalagem Quinta do Paço
(Vila Real), seguindo-se passagens pelo
Grande Hotel da Curia, Vidago Palace
Hotel Golf & Spa, Casa da Calçada Relais
& Châteaux, entre outros.
Com quase 20 anos de carreira, foi
jurado em concursos e orador
convidado em congressos e seminários
e conquistou várias distinções, entre
as quais: Chefe Cozinheiro do Ano 2003
(Edições do Gosto), Chefe de Cozinha
do Ano 2013 (Revista WINE), Melhor
Cozinheiro de Portugal 2014 (Prémios
Arco Atlântico Gastro) e “Prix Chefs de
l’Avenir” 2011 (Académie Internacional
de Gastronomie, Paris).
No Largo do Paço conquistou 2 Sóis
Repsol, 1 estrela Michelin, “Garfo
D’Ouro” do Guia Boa Cama Boa Mesa,
Certificado de Excelência 2014 pela
TripAdvisor, e o título de Melhor
Restaurante da Europa, pelo Guia The
European 50 Best.com.
A sua cozinha possui influências
mediterrânicas e apresenta-se como
uma mescla entre a tradição e as novas
tendências gastronómicas.
No seu mais recente projeto,
o restaurante Antiqvvm, no antigo solar
do vinho do Porto, dá asas à imaginação,
combinando técnica, produtos e
emoção, para proporcionar experiências
gastronómicas inesquecíveis.
É ainda chefe de cozinha e consultor
gastronómico do Vidago Palace, onde
a cozinha portuguesa revisitada esta
na sua essência.

Nispo Cozinhado
em Barro de Bisalhães
•2 kg Nispo de vitela
Maronesa DOP
(ligeiramente fumado)
•1 gr pimentão fumado
q.b sal marinho
•1dl azeite virgem
Trás-os-Montes
•1 lt de vinho tinto
do Douro50 gr tomate
(mirepox)
•100 gr cenoura (mirepoix)
•100 gr cebola (mirepoix)
•3 Dentes de alho
seco esmagado
•20 gr aipo bola(mirepoix)
•1 gr flor de carqueja
•50 gr banha de porco
•0,5 gr pimenta preta
•2 folhas de louro
•10 gr alecrim
•3 gr tomilho
•¼ lt caldo de vitela
•80 gr massa de pão
Molho de Vinho Tinto
do Douro
•Todo o caldo do assado.
•40 gr Echalote picada
•1 gr pimenta preta
•10 gr manteiga
•2 dl vinho tinto do Douro
•1 dl vinho
do Porto Tawny
•1 dl glace de vitela
(reduzido)
•q.b tempero
Creme de Grelos
•100 gr de grelos
branqueados
•½ dl de azeite de alho
•2 dl de caldo de galinha
•q.b espessante
•q.b tempero
Folhas de Castanhas
•30 gr de açúcar em pó
•30 gr de farinha
•30 gr de manteiga das
•Marinhas derretida
•30 gr de claras de ovo
•q.b essência de castanha
(aroma)

MODO DE PREPARAÇÃO:
Pão de Ervas Aromáticas
e Pinho
•200 gr de pão quatro
cantos de Vila Real
•1 dl azeite extra virgem
Trás-os-Montes
•1 Dente de alho esmagado
•20 gr salsa (branqueada)
•20 gr estragão
(branqueado)
•2 gr tomilho (folhas)
•2 gr de alecrim (folhas)
•1 gota de essência
de pinheiro
Falsas Castanhas
•Gelificadas com Marmelo
300 gr de Boletos
(Míscaros) frescos
em cubos
•20 gr de echalotas picadas
•20 gr de manteiga
das Marinhas
•1,5 dl de nata
•Gelificante de marmelo
(a base de doce
de marmelo com menos
açúcar ) (com kappa)
Espigos de Grelos
•3 dl caldo de galinha
•20 uni espigos de grelos
•½ dl de azeite de alho
•q.b flor de sal
Laminar de Boletos
Crocantes
•10 Fatias de boletos
extrafinos
•¼ Calda de açúcar a 40%
Boletus Salteados
•200 gr boletus (partido
em brunesa)
•½ dl azeite extra virgem
•Trás-os-Montes
•q.b flor de sal
Decoração
•30 Flores de grelos
Para 10 pessoas

1. Temperar o nispo com sal e pimentão fumado e corar em
azeite quente. Reservar no barro preto. No mesmo sauté
salter a cebola até lourar, juntar todos os legumes cortados
em mirepoix e alho. Juntar a flor de carqueja e vinho tinto.
Deixar ferver durante 5 min. Juntar os aromáticos e caldo
de vitela, deixar ferver e por sobre nispo no barro. Juntar
a banha. Fechar a com a tampa e massa de pão. Cozinhar
durante 12 horas a 90cº. Retirar a massa de pão e retirar
a tampa. Reservar o nispo para dosear. Passar o caldo do
assado pelo chines de rede.
2. Reservar no frio durante 24 horas para decantar a gordura.
Retirar a gordura e reservar o caldo gelificado.
3. Puxar as echalotas em manteiga noisette. Juntar a pimenta,
deixar suar. Juntar vinho tinto e vinho do porto. Dei reduzir
a 1/4. Juntar o caldo do assado e a glace de vitela.
4. Deixar reduzir até ganhar espessura. Rectificar o tempero.
5. Por na bimby o caldo a ferver juntar o azeite de alho, os
grelos o tempero e triturar. Juntar espessante e valtar a
triturar ate ferver. Passar pelo chines de rede e rectificar o
tempero.
6. Misturar todos os ingredientes ate ficar homogéneo.
Reservar no frio durante 12 horas.
7. Fazer as folhas com os moldes. Levar ao forno durante
3 a 4 mim a 170. (ate ficarem dourados)
8. Deixar arrefecer e retirar dos moldes. Pincelar com azeite
e polvilhar com pão de ervas aromáticas.
9. Partir o pão em pedaços e saltear em azeite e dente de alho
esmagado. Levar ao forno durante 1 hora a 100cº. juntar o
pão com as ervas aromáticas e essência, triturar ate textura
de um granulado fino. Por a secar. E reservar em local seco.
10. Puxar a echalotas em manteiga, juntar os boletos e saltear
ate ficarem dourados. Temperar e juntar a nata. Deixar
cozinhar durante 2 min lentamente. Reduzir a puré ate
ficar cremoso. Rectificar o tempero. Encher os moldes
de castanhas e congelar. Retirar do molde e gelificar com
o gelificante (kappa). Aquecer no forno durante 4 min
a 58c. a vapor
11. Ferver o caldo. Mergulhar os espigos durante 30
segundos. Retirar. Pincelar com azeite de alho e polvilhar
com flor de sal.
12. Pincelar a fatias de boletos por calda de açúcar e por
no silpat. Por na secar durante 24 horas a 90cº. Retirar
do silpat e reservar em caixa hermética com secante.
13. Saltear muito rapidamente em azeite quente
e temperar.

Organizado por
Seja Responsável. Beba com Moderação.

