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NA COZINHA

Para ficar a saber mais sobre o esparguete
+

1 receita de minha autoria

E D I Ç Ã O  1  D A  N E W S L E T T E R  M E N S A L  C O Z I N H A  C O M  R O S T O

INTRODUÇÃO

Esparguete (português europeu) (do italiano spaghetti) ou 
macarronete é uma pasta alimentícia desidratada e dura à base de 
sêmola de trigo, consumida sob a forma de fios. Há vários tipos de 
esparguete conforme o seu diâmetro (spaghettone, spaghettino, 
capellini, vermicelli, vermicelloni). O prato é consumido 
tradicionalmente com diferentes molhos (bechamel, tomate, ragu, 
quatro-queijos etc.). Os tipos e nomes variam de acordo com o 
diâmetro das massas alimentícias e a região de produção. Eles são 
fervidos em bastante água salgada.
 
Por muito tempo, discutiu-se qual povo teria inventado o spaghetti e 
as massas em geral: os chineses, os árabes ou os italianos. A origem até 
recentemente admitida era árabe, na forma do spaghetti seco, a 
chamada Itrjia, que entrou na Europa quando da dominação árabe na 
Sicília, no século IX. Aí, essa massa foi sendo mais elaborada desde 
sua chegada a Trabia, próximo a Palermo. A Sicília ficou sendo a 
"pátria" dessa iguaria, até ser substituída por Nápoles, já no século 
XVIII.
 
(fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Espaguete)

Algumas Curiosidades:

ORIGEM DA PALAVRA

A etimologia da 
palavra spaghetti 
significa "uma pequena 
corda", exatamente 
como o primeiro 
esparguete, irregular e 
feito a mão, deve ter 
sido.

03



Confeção:
 
1) cozer o esparguete com 
sabor a caril, conforme as 
respetivas informações 
contidas na embalagem
 
2) colocar o azeite, os alhos, a 
cebola e a folha de louro 
num wook, a refogar em 
lume brando, para depois 
juntar as gambas e deixar 
cozinhar em lume médio
 
3) verter o sumo de limão e o 
vinho branco, para além dos 
orégãos
 
4) quando se adicionar a 
embalagem de rúcula, 
colocar também a margarina, 
tal como o esparguete, 
entretanto cozido e escorrido 
da água, e ainda a salsa 
 
5) para finalizar, basta 
juntar o queijo ralado a 
gosto, já com o lume 
apagado, e servir depois, já 
no prato, com umas 
sementes a gosto por cima.

RECEITA DE MINHA AUTORIA

Ingredientes: 
 
 
- esparguete com sabor a caril q. b.
 
- 2 dl de azeite
 
- sal q. b.
 
- 3 alhos picados
 
- 1 cebola pequena picada
 
- 1 folha de louro
 
- 1 embalagem de gambas descongeladas
 
- sumo de limão q. b.
 
- 2 dl de vinho branco
 
- orégãos q. b.
 
- 1 embalagem de rúcula
 
- 1 colher de sopa de margarina
 
- 1 ramos de salsa picada
 
- queijo ralado q. b.
 
- sementes a gosto q. b.

Esparguetada de Gambas e Rúcula

Esta é uma daquelas receitas  

pouco demoradas e cheias de 

sabor!
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À CONVERSA
Chef Chakall em entrevista 

à Cozinha Com Rosto

MARÇO 2018, LISBOA

Para saber um 
pouco mais 
acerca de um 
dos mais 
conceituados  
Chefes de 
Cozinha a 
morar no nosso 
país, o 
Chef Chakall!
 

Num final de tarde, 
em Marvila, Lisboa, estive à 
conversa com o Chef 
Chakall, num dos 
seus espaços, o Refeitório do 
Senhor Abel, lado a lado 
com o Heterónimo BAAR, 
bem como do também já 
conhecido El Bulo Social 
Club (ver fotografias ao lado).
Acrescente-se ainda que é 
igualmente detentor do 
Areal Beach Bistrot, por sua 
vez situado na praia do Areal 
Sul, mais precisamente 
na Lourinhã, ou seja, no 
litoral da sub-região do 
Oeste de Portugal 
Conversámos sobre tudo um 
pouco: os seus projetos, 
inspirações, desejos, recordações, 
hobbys, receitas preferidas...

 
 
1) Tanto quanto eu sei, o Chef Chakall 
nasceu em Tigre, Buenos Aires, a 5 de 
Junho de 1972, sendo filho de, digamos 
que, de várias nacionalidades, já que os seus 
pais são de origem galega, suíço-alemã, 
basco francês, italiana e indígena do Norte 
da Argentina, correto?
 
Chef Chakall: Correto! 05  

E D I Ç Ã O  1  D A  N E W S L E T T E R  M E N S A L  C O Z I N H A  C O M  R O S T O



CHEF CHAKALL EM ENTREVISTA À COZINHA COM ROSTO

2) Então como é que foi crescer no meio de tantas culturas e 
tradições diferentes? E qual é aquela história de infância que mais se 
recorda e foi mais importante para si de alguma maneira?
 
Chef Chakall:  Uhhhh! Está agora a perguntar-me qual foi a minha 
história, mas eu acho que eu sempre me lembro só de história trágicas ou 
cómicas ou coisas da infância… eu lembro-me de trágicas: uma vez eu fui 
picado por abelhas (...) lembro-me de uma vez perder-me de noite e chegar a 
minha casa caminhando (donde começa a história do meu nome Chakall!)… 
fazer 4 km para chegar a minha casa, sendo uma criança de 6 anos, através 
do campo, de noite “fechada”… lembro-me bem, porque estava um pouco 
aterrorizado, mas não chorei e não desesperei!
Lembro-me de muitas coisas: de comidas, de cheiro a assados da 
Argentina... lembro-me, de uma vez, o meu pai dar-me a beber vinho, para 
aí com 5 anos, vinho com soda, e todos os amigos dele a rir, mas era uma 
coisa cultural (…) antes era dar álcool às crianças e hoje era impensável!
 
3) Também sei que estudou jornalismo na Universidad del Salvador, 
trabalhando paralelamente como jornalista no diário El Cronista de 
Buenos Aires, estou certa?
 
Chef Chakall: Na realidade, eu comecei pela cozinha, pois eu sou a 4ª 
geração de “donos de restaurante”: eu cresci numa cozinha, onde a minha 
mãe é Chef; o meu pai era ator, mas também tinha um restaurante (…); 
meus avós, um na Itália tinha restaurante e outro na Suíça também, outro 
na Galiza também… ou Pasteleiro ou “dono de restaurante”, sou Cozinheiro, 
digamos que ligado à Gastronomia! 
Quando eu cresci, o restaurante sempre foi sempre, digo, o meu karma:

tentei estudar jornalismo, estudei jornalismo! Eu 
não gostava de ter o cheiro da comida na roupa: 
quando eu comecei a sair com miúdas, com 15 ou 
16 anos, eu estava com “cheiro a comida” e 
odiava e então eu dizia que “nunca vou ser 
Cozinheiro”, mas é o karma das coisas e «o filho 
de cozinheiro acaba cozinheiro», não há muita 
esperança!  Parece que não, adiamos tudo, os 
empregados estão a queixar-se, lembro-me de em 
miúdo estar a ouvir essas críticas e “eu nunca vou 
ter um restaurante e eu nunca vou fazer isto”, 
porque é horrível, porque quando o restaurante 
está cheio é um problema, quando está vazio é um 
problema, é sempre um problema…
 
4) E como é que afinal chegou a este mundo 
da culinária? E de onde é que vem toda essa 
inspiração para estar sempre a criar novos 
pratos cheios de sabor e paixão pelo que 
faz?
 
Chef Chakall: A minha mãe é cozinheira suíça-
alemã, muito estrita, muito mais estrita do que 
eu; eu sou um pouco, assim «fantoche na 
cozinha», mas agora sou um pouco mais sério, 
mas já fui menos! E a inspiração são as viagens: 
sobretudo, sou curioso… quando uma pessoa 
estuda jornalismo é porque é curioso: (…) o prato, 
como aquele, como é feito, porque é feito assim (…) 
eu gosto das culturas… entender a cultura 
popular é que é o mais importante: porque o 
bacalhau é popular em Portugal, e a carne, etc, 
etc… E eu acho que uma coisa leva a outra (…) e 
acabo aqui, sendo o «palhaço da cozinha»!
 
5) Agora, de todos aqueles projetos em que 
teve a oportunidade de participar até hoje, 
quer tenha a ver com livros, programas de 
televisão, moda, empresa de catering, 
restaurantes ou até mesmo viagens, 
selecione aquele que mais lhe deu prazer 
realizar e diga porquê.
 
Chef Chakall: Acho que todo o projeto me deu 
muito prazer no início, um ano: eu adoro fazer 
coisas e no momento em que está a “andar”, já 
está… gosto de ver a “coisa” a desenvolver até ao 
ponto em que quero fazer “coisas novas”… Acho 
que sou curioso, por exemplo, vou dar um 
exemplo: eu fiz já uns 15 formatos de televisão 
diferentes em 5 países, 4 continentes, e nunca 
faço mais do que 2 temporadas, nunca, aborreço-
me, não consigo, é o chegar (…) é o sucesso  de 
audiências, acabo à 2ª temporada e digo que 
preciso de fazer uma coisa diferente, já é o limite 
para mim… estar a fazer a mesma coisa, mesmo 
que, de temporada a temporada haja uma 
reformulação ou uma mudança de estilo para 
ser diferente para as pessoas, para mim é a 
mesma coisa…
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CHEF CHAKALL EM ENTREVISTA À COZINHA COM ROSTO - CONTINUAÇÃO

 nós vamos adotar os produtos de Portugal na cultura chinesa”, e fiz 
o picapau, ensinei a fazer os croquetes (…) rissóis, chouriço,pastéis de nata…  
a ideia é que tenha mesmo produtos, coisas para petiscar com cerveja!
 
8) No que diz respeito a Portugal, o que tem a dizer sobre este país 
que o acolheu?
 
Chef Chakall: Só posso dizer coisas boas! (…)
Antes de vir para aqui, estava a ver a minha entrevista na CNN, que eu 
nunca tinha visto, e estava a ver agora, e fiquei contente, e estava com 2 
portugueses a ver isto e ainda bem que falei em Portugal: eu estava 
em Miami, e estava a perguntar o entrevistador “e os fornecedores sempre 
roubam?”,  e eu disse, fiquei assim a pensar (a primeira vez que vi a 
entrevista, já nem me lembrava do que tinha respondido), e eu digo “Em 
Portugal não, em geral são honestos, noutro país não posso dizer o mesmo, 
mas em Portugal não tenho essa sensação, se estão a tentar roubar (…)”
Acho que as pessoas sabem viver, é fantástico, estão num bom momento 
agora e há uma energia positiva… acho que mudou um pouco a energia dos 
portugueses (…) durante décadas, essa “coisa” de tudo negativo, com muitos 
portugueses a triunfarem no exterior, percebeu-se que os próprios 
portugueses não são assim tão maus…
Há muitos maus, mas há muitos bons… eu acho que aconteceram muitas 
coisas no país em que as pessoas acreditam que realmente é possível 
triunfar, fazer coisas bem, ter sucesso, não só a nível local, há imenso sucesso 
a nível internacional… e eu acho que é a influência dos estrangeiros e muita 
multiculturalidade ajuda muito também a isso, à mudança de 
mentalidades das pessoas…

Running out of gift 
ideas? Coffee gift 

baskets are a 
fantastic way to 

liven up the holiday 
season.

Eu chego, subo a mota, pulo, cozinho, faço isto, 
entrevista-me a senhora, entrevista-me o senhor, 
vamos embora e chego a um ponto em que eu já 
não consigo fazer, não me dá prazer, faça por 
dinheiro ou sozinho, não é suficiente!
 
6) Fora da sua vida, digamos que, mediática, 
como costuma ser o seu dia-a-dia? Quais são 
os seus hobbys?
 
Chef Chakall: Faço imensas coisas, só que não 
só “coisas”, são todas trabalho, o meu próprio 
trabalho é um hobby: eu viajo permanentemente, 
já vivi em países diferentes, culturas diferentes; 
já cheguei anteontem da China e vou-me embora 
depois de amanhã para São Tomé e Príncipe; 
volto, estou uma semana, vou para a Alemanha; 
num lugar estou a fazer um Bar, noutro um 
Restaurante, noutro um Programa de Televisão… 
viajar: o meu hobby é viajar, pagam-me para 
viajar, que é espetacular…
Quando eu não gosto, é como a minha vida, são 
as minhas folhas, e eu sou o tronco: caiem 
sozinhas, eu não consigo fingir, a minha própria 
natureza faz alguma coisa de que eu não gosto e 
desapareço, mesmo que eu não queira 
desaparecer; às vezes acontece-me que eu tenho 
contratos ótimos, mas eu por dentro já estou 
“seco”, e como estou seco, acabaram as energias e 
a seiva que chega às folhas e, portanto, do outro 
lado, a pessoa percebe, de alguma maneira, 
dizendo “bom, acho que o ciclo fechou”, e eu digo, 
“fechou o ciclo, estamos felizes, acabou”, é 
automático…
E quando eu estou com muita energia, consigo 
fazer imensas coisas: e faço, graças a Deus, bato 
na madeira, quero isso, foco isso… foco e de 
alguma forma as energias fazem com que eu 
consiga isso, não sei como também!
 
7) E quais são os seus maiores desejos para 
este ano de 2018? Mais algum projeto em 
mente?
 
Chef Chakall: Há muitas coisas, quero fazer 
coisas novas, nós temos projetos aqui novos 
(…) Um programa de televisão na Alemanha: 
o programa mais popular na televisão 
alemã, que começa agora em março…
Um restaurante novo em São Tomé e 
Príncipe: estando agora já oficialmente a 
começar o projeto…
O bar da China, que foi onde tive agora e fiz 
o menu de comida portuguesa lá, muito 
engraçado: a proposta da Superbook era 
fazer um bar com coisas que não tinham 
nada a ver, nem com cultura portuguesa, 
nem com cultura chinesa, e eu disse “se nós 
vamos levar uma cerveja portuguesa,
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CHEF CHAKALL EM ENTREVISTA À COZINHA COM ROSTO - CONTINUAÇÃO

E podemos falar na restauração: Portugal está na Europa, há uns anos atrás 
não estava na Europa, estava completamente fora, era tudo muito 
semelhante… eu acho que o caráter do português é ótimo e acho que agora, 
nesta nova vaga de influências, acho que está muito bem, acho que tem para 
muitos anos…
Portugal tem muita vantagem sobre outro país, as pessoas não se apercebem, 
mas algum dia vão-se aperceber!
 
9) É capaz de definir a “cozinha portuguesa”? Qual é aquele prato 
tradicional com que mais se tenta identificar?
 
Chef Chakall: Seja qual for, portuguesa, espanhola, italiana, também tem a 
ver com o clima, o clima tem a ver com os produtos… e se uma cozinha é 
produto, como todas as cozinhas mediterrâneas (as cozinhas do norte não são 
cozinhas de produtos, são cozinhas de panela, não há produto então temos de 
disfarçar o produto), aqui a cozinha é produto: o peixe grelhado, acho que o 
que define melhor Portugal é o peixe grelhado, o melhor peixe do mundo… 
peixe não precisa nada, não precisa de manteiga, só precisa de um bocadinho 
de azeite por cima, grelhado ou assado… é uma cozinha simples (acho que 
todas as cozinhas são simples, na realidade)… para nós, se calhar a cozinha 
japonesa é complicada, mas para os japoneses é assim: tem a ver com os 
produtos e com a cultura… a cozinha de refogado à base de (toda a cozinha 
tem o refogado), aqui de alho e azeite, cebola, e depois o que quiser por cima…
E o prato mais típico, não é um produto local, como o bacalhau, mas tem a 
ver com a história, mas que somado com o clima, dá o resultado da cozinha 
tradicional: bacalhau, seja qual a sua forma, é o melhor para mim, o 
“bacalhau à lagareiro”, ou grelhado ou assado, com azeite e alho por cima, 
um bom produto… um bom bacalhau não precisa de mais nada, 
 
 
 

não precisa de natas, não precisa de broas, não 
precisa de absolutamente nada e depende da 
região… No Algarve, é mais mariscos, “ameijoas 
à Bulhão Pato” são ótimas, e, no norte, o cabrito: 
era o que eu comeria!
 
10) E o que diria a alguém que, enfim, 
pretenda agora iniciar uma verdadeira 
carreira profissional na área da restauração 
e afins? Ou o que é que é preciso realmente 
ter ou fazer, para se conseguir ser um 
grande Chef de Cozinha, assim como o Chef 
Chakall?
 
Chef Chakall: É um negócio complicado,porque 
primeiro tem de se saber de cozinha, mas depois 
tem de se saber de economia, tem de se perceber 
de clientes: tem de se perceber de tudo, tem de se 
saber lavar pratos, tem de se saber ser humilde… 
tem de se saber fazer de tudo: não é passar por 
tudo, mas saber fazer tudo… porque se vais 
aprender com o teu próprio restaurante a fazer 
um restaurante, é a melhor forma de ficar fora, 
que é o clássico… se uma pessoa cozinha bem e 
monta um restaurante, é uma estupidez: são 
tantos fatores que entram no meio que influem 
ter um restaurante… Uma coisa é ser um 
cozinheiro, pois ter um restaurante é um negócio 
completamente diferente… ser cozinheiro: a 
pessoa é se acha que tem talento e perseverança; a 
restauração é uma «maratona» todos os dias… 
todos os dias têm de ser iguais, todos os dias tem 
de sair bem, e não é “hoje lavei o chão, lavei 
ontem, lavei anteontem, não tenho que lavar 
hoje” (…) cada dia tem que se fazer tudo, e não é 
“ontem fiz isso, hoje não faço”: aí é quando 
começa… Depois depende do tamanho do 
restaurante, depende muito das pessoas: quanto 
maior é o espaço, mais fatores de risco… o maior 
fator de risco de insucesso: uma pessoa desde que 
falha… imagina uma carreira de carros: um 
motor tem 10 cilindros, se 1 não funciona, já está 
a funcionar com 9, funciona na mesma, vai, (…) 
8, 7, 6, 5, funciona até com 2, agora «como 
funciona» é que é o ponto!
 
11) Para terminar, importa-se de sugerir 
alguma receita a todos os leitores deste 
blog?
 
Chef Chakall: Estamos no inverno, agora, ok… 
vou-te dar uma simples: queijo Camembert, 
ou Brie, Président preferencialmente; fazer 
buracos, pôr croutons por dentro; depois, em 
separado, picas bacon, salteias, colocas também 
dentro, assim; na própria caixa do queijo, um 
pouco de mel, e metes no forno 6 minutos… 
depois comes: uma entrada espetacular 
para 1 ou 2 pessoas!
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RECEITAS COM HISTÓRIA

Bacalhau à Gomes de Sá
+

A receita original e a sua história

E D I Ç Ã O  1  D A  N E W S L E T T E R  M E N S A L  C O Z I N H A  C O M  R O S T O

INTRODUÇÃO

Este é então um prato originário e típico da cidade do Porto, 
normalmente acompanhado com Vinho verde tinto ou Vinho do 
Douro tinto.
Por ser muito apreciado, é um prato que tem também impacto 
no Brasil, graças à imigração portuguesa pós-colonial, sobretudo 
depois dos meados do século XIX. 
 
Tais portugueses, vindos maioritariamente do norte daquele país, 
trouxeram consigo a sua rica gastronomia, de tal modo que este e 
outros pratos de bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua) são 
consumidos no Brasil (em que o azeite também é um componente 
omnipresente nessas receitas gastronómicas), como herança cultural 
das povoações do Norte de Portugal. 
 
Por essa razão, o Consul do Brasil no Porto, em 1988, João Frank da 
Costa, decidiu homenagear o criador da receita, José Luís Gomes de 
Sá Júnior, mandando colocar uma placa na parede da casa onde 
nasceu, na Rua do Muro dos Bacalhoeiros. 
 
(fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacalhau_%C3%A0_Gomes
_de_S%C3%A1)

Algumas Curiosidades:

ORIGEM DO NOME

Bacalhau à Gomes de 
Sá é um dos pratos mais 
tradicionais da 
culinária 
portuguesa, que recebe o 
nome do seu próprio 
criador, José Luís 
Gomes de Sá Júnior, um 
negociante de bacalhau  
que nasceu no Porto a 7 
de Fevereiro de 1851, 
tendo depois falecido em 
1926. 
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Confeção:
 
1) Pega-se no bacalhau demolhado e 
deita-se numa caçarola. 
Depois, cobre-se tudo com água a 
ferver, e, depois, tapa-se com uma 
baeta grossa ou um pedaço de cobertor 
e deixa-se, então, assim, sem ferver, 
durante 20 minutos.
 
2) A seguir, ao bacalhau que está na 
caçarola e que devem ser 2 quilos 
pesados em cru, tiram-se-lhe todas as 
espinhas e faz-se em lascas e põe-se 
num prato fundo, cobrindo-se com 
leite quente, deixando-o, em infusão, 
durante uma hora e meia a duas horas.
 
3) Depois, em uma travessa de ir ao 
forno, deita-se três decilitros de azeite 
fino do mais fino (isto é essencial), 
quatro dentes de alho e oito cebolas a 
alourar. 
 
4) Ter já dois quilos de batatas 
(cortadas, à parte, com casca) às quais se 
lhes tira a pele e se cortam às rodelas da 
grossura de um centímetro e bota-se as 
batatas mais as lascas do bacalhau, que 
se retiram do leite.  
 
5) Põe-se, então, na mesma travessa, 
no forno, deixando-se ferver tudo, 
por dez a quinze minutos. 
Serve-se, na mesma travessa, com 
azeitonas grandes pretas, muito 
boas, e mais um ramo de salsa 
muito picada e rodelas de ovo 
cozido. Deve-se servir bem quente, 
muito quente."
 

RECEITA ORIGINAL

Ingredientes: 
 
- postas de bacalhau demolhado
- batata
- dentes de alho
- cebolas
- ovos cozidos
- azeite q.b.
- salsa q.b.
- azeitonas pretas a gosto
- leite magro q.b.

Bacalhau à Gomes de Sá

A receita é retirada de 

um manuscrito, atribuído ao 

próprio José Luís Gomes de Sá, 

que teria vendido a receita a um 

seu colega e amigo, João, 

cozinheiro do Restaurante 

Lisbonense, localizado na 

Travessa dos Congregados, na 

cidade do Porto, com a deliciosa 

nota: "João, se alterar qualquer 

coisa, já não fica capaz".

10



TEMA EM DEBATE
ACPP - Tertúlia 

Gastronómica "Bacalhau"

JULHO 2018, LISBOA

No passado 
dia 25 de julho, 
foi com enorme 
prazer que tive a 
oportunidade 
de voltar a 
assistir a mais 
uma Tertúlia 
Temática na 
Associação 
Cozinheiros 
Profissionais 
Portugal, desta 
vez a ver com o 
"Bacalhau"!
 

 
Os respetivos  
oradores foram:
 
- Sérgio Silva: Diretor 
de Produção da empresa 
Caxamar - Comércio e 
Indústria de Bacalhau 
S.A.;
 
- Vírgílio Nogueiro 
Gomes: Gastrónomo e 
Investigador em 
História da 
Alimentação;
 
- Chef António Bóia. 11  
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ACPP: TERTÚLIA GASTRONÓMICA "BACALHAU" - CONTINUAÇÃO

De acordo com o “Dicionário Prático da Cozinha Portuguesa”, da editora 
Marcador, cujo autor é um dos oradores identificados acima, Virgílio 
Nogueiro Gomes, define-se bacalhau como sendo "peixe da família dos 
gadídeos, pescado nos mares do norte, e que os portugueses se habituaram a 
consumir depois de seco e salgado, como forma de conservação."
 
Também de acordo com o livro "À mesa com a história" do autor 
Manuel Guimarães, editora Colares, relata-se que "embora não fosse 
possível enviar barcos portugueses à pesca do bacalhau, desde os primeiros 
anos do século XVII, nem por isso os portugueses renegaram o seu «fiel 
amigo». Ajudava a esta dedicação o facto de a Igreja determinar cerca de 
cento e trinta dias por ano de abstinência de carne, condicionando 
profundamente a alimentação quotidiana".
 
Por outro lado, a ciência de hoje valoriza o bacalhau como sendo um 
alimento excecional, devido à sua carne branca e firme, quase isenta 
de gordura, logo de fácil digestão, tendo-se tornado numa 
mercadoria cada vez mais importante e com um grande 
aproveitamento de quase todas as suas partes, tais como: as Bochechas, 
os Samos, as Caras, as Línguas, as Ovas. 
 
Daí o bacalhau transformar-se de simples género alimentar 
em símbolo da identidade portuguesa, de «comida própria para 
pobres» em alimento caro e prestigiado no campo gastronómico, 
uma vez que, desde pratos frios a quentes, mais ou menos 
elaborados, este mesmo peixe pode ser utilizado na preparação de 
petiscos, entradas, sopas ou em pratos principais. 
 
Por curiosidade, é de realçar que, este tipo de peixe ficou  até  
incorporado ao nível da antroponímia, com o apelido "Bacalhau", 

ou datoponímia, com a "Rua dos 
Bacalhoeiros", bem como em 
certas expressões idiomáticas, como “águas 
de bacalhau” ou ainda em algumas 
manifestações populares, como o “enterro 
do bacalhau”.
 
E foi assim que, ao longo dos tempos, foram 
sendo (re)criadas variadíssimas receitas 
culinárias relacionadas com este 
ingrediente, tendo os portugueses, um 
pouco por todo o país, mas também pelas 
várias comunidades de emigrantes 
espalhadas por todo o mundo, tomado o 
hábito de o saborear à mesa, seja ele 
cozido,assado ou frito, entre outras formas 
de confeção.
 
Segundo dados recentes da AIB (Associação 
dos Industriais de Bacalhau), Sérgio 
Silva referiu que o consumo em Portugal 
é cerca de 50000 toneladas/ano, para além 
de que 3,9% da população consome 
bacalhau pelo menos uma vez por mês, 
sobretudo durante a época do Natal, apesar 
de não englobar ainda muitos jovens; 
o intitulado "Mercado da Saudade" representa 
cerca de 20% das exportações, tendo como 
principal destino a Europa.
 
Entretanto, Vírgílio Nogueiro 
Gomes afirmou que, de acordo com um 
certo inquérito, algumas das receitas de 
bacalhau mais preferidas pelos 
portugueses são: Bacalhau à Brás e Bacalhau 
com Natas.
 
Mas muitas outras foram igualmente 
referidas ao longo da Tertúlia, tais 
como Bacalhau à Gomes de Sá, Bacalhau à 
Zé do Pipo, Bacalhau Espiritual, Bacalhau à 
Lisbonense e Bacalhau Dourado, ora por 
serem tão bem conhecidas de todos nós, ora 
por sofrerem diversas adaptações, tais como 
as que se encontram abaixo, tendo sido 
retiradas do mesmo livro referido acima 
de Virgílio Nogueiro Gomes: 
 
Pastéis de bacalhau - apesar do nome, são 
bolinhos fritos em azeite feitos com uma massa de 
bacalhau desfeito e batatas em puré, devendo a 
quantidade de bacalhau ser superior à de batata, 
ovos, salsa picada, e cebola picada; como 
temperos, podem levar vinho do Porto, noz-
moscada e pimenta.
 
Bolinhos de bacalhau - termo nortenho para 
pastéis de bacalhau nos quais tem maior 
peso a quantidade de bacalhau do que a
de batata.
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ACPP: TERTÚLIA GASTRONÓMICA "BACALHAU" - CONTINUAÇÃO

então por fim a ultracongelados prontos a consumir.
 
No que diz respeito à sua comercialização propriamente dita, para 
além de ser classificado de acordo com o tamanho 
e peso apresentados, divide-se em 2 categorias:
 
- 1.ª Categoria, tendo a ver com a grande maioria do bacalhau, basicamente 
bem curado e sem marcas;
- 2.ª Categoria, também designada de "sortido", apresentando já algumas 
imperfeições ou foi porventura mal cortado.
 
Resta dizer que, na altura de o comprar, é importante não escolher os 
que apresentam defeitos visíveis, ou que porventura digam respeito 
a peças muito húmidas - por legislação, o bacalhau seco deve ter no 
máximo 47% de humidade.
 
E para saber mais sobre a Empresa Caxamar - Comércio e Indústria de 
Bacalhau S.A., por favor clique no seguinte link:
 
www.caxamar.pt

Bacalhau à Lagareira - o bacalhau é cortado 
aos quadrados, molha-se em leite e tempera-se 
com alho às rodelas, sal, pimenta e sumo de 
limão; depois de escorrido, passa-se por ovo e pão 
ralado e coloca-se numa frigideira de barro; põe-
se um pedaço de madeira sobre cada peça de 
bacalhau, rega-se com bastante azeite e um pouco 
do leite; vai assar ao forno e acompanha com 
batata cozida.
 
Bacalhau à Lagareiro - bacalhau em posta 
assada na brasa, que depois é regado com 
bastante azeite; acompanha com batatas a 
murro.
 
Em termos genéricos, o bacalhau pertence 
à família Gadus, porém, o “verdadeiro” é o 
da espécie Gadus morhua, proveniente das 
águas frias do Oceano Atlântico, das regiões 
do Canadá e do Mar da Noruega, enquanto 
que a espécie Gadus macrocephalus, sendo 
este mais conhecido por "bacalhau do 
pacífico", é capturado, lá está, no Oceano 
Pacífico, na região do Alaska.
 
E é a própria temperatura baixa que 
permite ao bacalhau preservar as suas 
características mais peculiares, chegando à 
nossa mesa depois de vários processos 
iniciados nos barcos de pesca, existindo 
essencialmente duas formas de o trabalhar:
 
- pequenos barcos: o bacalhau é descarregado e 
logo a seguir colocado no sal;
- grandes navios: existe a possibilidade de limpar 
logo o bacalhau assim que é capturado, para 
depois o congelar ou salgar fresco.
 
Ou seja, entre o momento da sua captura e a 
altura em que é consumido, o bacalhau 
passa por todo um conjunto de processos, 
desde a lavagem, a salga, a secagem e 
a maturação, sendo o processo de demolha 
do bacalhau muito importante também, 
quer para hidratar, quer para remover o sal.
 
O consumo de bacalhau, sob a forma 
de bacalhau salgado seco, continua a 
predominar em Portugal, mas já começa a 
verificar-se um certo aumento quanto ao 
consumo do intitulado "bacalhau fresco", em 
que apesar das tradições seculares inerentes, 
a indústria de processamento de bacalhau 
foi-se adaptando à crescente 
importação/exportação, bem como às 
necessidades dos consumidores, dando 
origem a diversos produtos inovadores, 
especialmente do tipo demolhado 
ultracongelado e pratos pré-cozinhados ou 
 13  



DOCE MAIS DOCE NÃO HÁ

Pudim Molotof
+

A origem do nome e a receita

E D I Ç Ã O  1  D A  N E W S L E T T E R  M E N S A L  C O Z I N H A  C O M  R O S T O

INTRODUÇÃO

Por outro lado, Malakoff também seria uma sobremesa aquando da 
guerra na Europa, altura em que a doçaria portuguesa confecionava 
este mesmo pudim com o propósito de aproveitar somente as claras 
que sobravam de outras receitas.
Ainda assim existe a relação de Malakoff com o nome de um político 
soviético russo, Viatcheslav Mikhailovitch Molotov, que por sua vez 
criou o cocktail molotov, uma arma química incendiária vulgarmente 
utilizada em guerrilhas ou manifestações urbanas.
E a associação do seu nome com esta bomba caseira, deve-se à sua 
declaração durante a Guerra de Inverno, em que os soviéticos não 
estariam a bombardear cidades finlandesas, mas sim "largando 
alimentos".
As bombas russas foram então denominadas de “cestos de pães 
de Molotov” e as bombas improvisadas usadas pelos finlandeses 
contra os russos de cocktails Molotov.
E devido a semelhanças entre os nomes, o povo português passou a 
designar também esta mesma sobremesa por "pudim Molotov".
 
 
(fonte: http://www.ovimafra.com/historia/pudim-molotof/)
 

Algumas Curiosidades:

ORIGEM DO NOME

Parece que o nome 
original do 
pudim Molotof é 
Malakoff, estando 
relacionado com a 
guerra da Crimeia de 
1854/1855, que era uma 
fortaleza que protegia a 
cidade de Sebastopol e 
que foi tomada pelo 
general francês Aimable 
Jean Jacques 
Pélissier, recebendo 
precisamente o título de 
duque de Malakoff.
 14



Confeção:
 
1) pré-aquecer o forno a 180º
 
2) bater as claras em castelo e 
ir colocando o açúcar, aos 
poucos, enquanto for 
mexendo
 
3) acrescentar o caramelo até 
o preparado anterior ficar 
com a tonalidade de "café 
com leite"
 
4) cozer o Molotof durante 10 
minutos e deixar repousá-lo 
durante 20 minutos ainda 
com a porta do forno um 
pouco aberta 
 
5) após retirar o Molotof 
do forno, desenformá-lo 
de imediato, para ser 
depois decorado com um 
pouco de caramelo, 
amêndoas laminadas e 
canela ao seu gosto
 

RECEITA À MINHA MODA

Ingredientes: 
 
- 10 claras de ovo
- 10 colheres de sopa de açúcar
- caramelo q. b.
- 1 pacote de amêndoas laminadas
- canela q. b.

Pudim Molotof

Esta sobremesa é simplesmente 

deliciosa, que sendo feito à base de 

claras de ovo, confere-lhe uma 

grande leveza e uma textura 

bastante macia.

No entanto, é importante ter-se um 

especial cuidado com a 

temperatura do forno e o seu tempo 

de cozedura (por cada clara, 1 

minuto no forno). 

Também nunca deve adicionar o 

açúcar antes das claras estarem 

bem firmes.
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O QUE É E PARA QUE 
SERVE A CURCUMA?

Tive o grato prazer de conviver com o médico Dr. Jorge Teixeira 
dos Santos e de adquirir o seu livro “A Chave da Saúde” com o 
sugestivo subtítulo “Mantenha-se saudável sem Medicamentos”. 
 
O Dr. Jorge Santos foi investigador biomédico, epidemiologista, 
cientista e formador da “American Medical and Health Corporation” 
na área do cancro e é altamente crítico em relação aos tratamentos 
sistemáticos efetuados por quimioterapia. Em alternativa, advoga 
terapias baseadas em produtos naturais com realce para a planta 
denominada Curcuma longa. Aguçou pois, a minha curiosidade e 
interesse para o estudo desta exótica medicinal, espontânea nas 
regiões tropicais.

 
As suas propriedades e as mais diversas aplicações.

VIVA MELHOR
PLANTAS PARA  COLHER E DEGUSTAR :  A  Curcuma

Texto 
desenvolvido 
em parceria 
com Miguel 
Boieiro:

 
Diretor da Sociedade 
Portuguesa de 
Naturalogia e autor 
do livro "Plantas para 
curar e para comer"! 16  



PLANTAS PARA  COLHER E DEGUSTAR :  
A  Curcuma -  continuação

Com o nome genérico de curcuma existem cerca de 130 espécies 
pertencentes à família das Zingiberaceae, de que também faz parte o 
gengibre. Vamo-nos deter apenas na Curcuma longa, também 
conhecida como açafrão-da-índia, açafrão-da-terra e turmérico. 
Ela é originária da Índia, sua principal produtora, consumidora e 
exportadora. 
Como se sabe, a Índia é, de longe e de longa data, a casa das 
especiarias; que o digam os navegadores portugueses que, nos 
séculos XV e XVI, avidamente as buscaram nesta parte remota do 
então mundo conhecido pelo ocidente. Ora, dos cerca de 3 milhões 
de toneladas de especiarias produzidas por ano na Índia, a curcuma 
representa a parte substancial, o que denota bem o seu valor. 
A curcuma é uma herbácea perene e rizomatosa que vegeta nas 
regiões de climas quentes e húmidos com temperaturas entre os 20 e 
os 30 graus centígrados, necessitando de acentuada pluviosidade 
para proliferar.

Texto desenvolvido 
em parceria com Miguel Boieiro!

A  denominação “curcuma”  provém do sânscrito ,  

enquanto o termo inglês “turmeric”  foi herdado 

enviesamente da expressão latina “terra merita”.

Conheço, no entanto, uma amiga 
que a conseguiu plantar na sua 
quinta, sita num dos sopés da 
cordilheira da Arrábida, 
beneficiando do microclima lá 
existente.
 
A curcuma chega a atingir um 
metro de altura e possui longas 
folhas alternadas, brilhantes, 
pecioladas, oblongo-lanceoladas 
que estreitam em ápice. As 
inflorescências, protegidas por 
dilatadas brácteas, são 
hermafroditas, verdes na parte 
de baixo, brancas ao centro e 
violáceas no cimo. Os rizomas, 
cilíndricos, muito ramificados e 
aromáticos, de amarelo-
alaranjado intenso, constituem a 
parte utilizável desta planta. 
Secos e moídos formam um pó 
amarelo, divulgado erradamente 
como açafrão. Ele é o principal 
constituinte do caril e da 
“masala”. Estas misturas de 
várias especiarias são 
largamente utilizadas na 
gastronomia do oriente há mais 
de 2 mil anos.
 
Foram determinados 
alguns elementos da complexa 
rede de componentes químicos 
da curcuma, nomeadamente:  
vitaminas B3, E e K, cálcio, 
ferro, magnésio, fósforo, 
potássio, zinco, princípios 
amargos, ácidos orgânicos, 
resinas e sobretudo, óleos, 
agrupando 34 essências.
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PLANTAS PARA  COLHER E DEGUSTAR :  
A  Curcuma -  continuação

Especialmente no sudoeste asiático a curcuma tem papel relevante 
na preparação de champôs e perfumes e para tingir tecidos de seda e 
de algodão das vestes dos monges budistas e “saris”. Tem 
ainda funções folclóricas e religiosas e entra nos ritos funerários do 
hinduísmo e do budismo.
 
Determinante parece ser a sua atividade como inibidora do 
desenvolvimento dos tumores malignos o que constitui uma solução 
para debelar o flagelo do cancro. As estatísticas mostram que a Índia 
possui, significativamente, uma das mais baixas taxas mundiais de cancros 
do cólon, próstata e pulmão. Isso quer dizer alguma coisa!

 
Texto desenvolvido em parceria com Miguel 
Boieiro!

Para terminar ,  eis o  preparo de uma simples 

infusão :  Deita-se 1  litro água fervente sobre 20  g 

de rizomas de curcuma ,  deixa-se repousar 15  

minutos e toma-se duas chávenas por dia após 

cada uma das principais refeições .

Estão cientificamente 
comprovadas as propriedades 
anti-inflamatórias, antivirais, 
antibacterianas, antialérgicas, 
antioxidantes, anticancerígenas, 
colagogas, carminativas, 
reguladoras do sistema digestivo, 
apoiantes das funções do fígado e 
da bílis e estimulantes do sistema 
imunitário, desta notabilíssima 
planta. 
Embora prossigam ainda 
aturadas investigações 
laboratoriais, são já imensas as 
indicações curativas que lhe 
atribuem para: artrite reumatoide, 
epilepsia, diarreia, amenorreia, 
hepatite, asma, acne, eczema, 
psoríase, diabetes, hidropisia, 
úlceras gastroduodenais, 
colesterol, doenças neuro 
degenerativas como o alzheimer e 
o cancro, etc.
 
A medicina chinesa e a 
ayurvédica usam abundantemente 
a curcumina para combater 
inúmeras maleitas. A curcumina, 
princípio ativo da curcuma, é um 
composto instável que não pode 
fabricar-se industrialmente, sendo 
apresentado em pó, gel ou 
pomada. Na culinária é quase 
infindável o leque de utilizações 
em ementas dos países asiáticos, 
quer como corante alimentar, quer 
como especiaria gustativa, quer 
ainda como conservante, uma vez 
que reduz a ação bacteriana e 
suprime a oxidação das gorduras. 
Mesmo nos países ocidentais é 
cada vez mais corrente a sua 
utilização.
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AS MINHAS 
R E C O M E N D A Ç Õ E S
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Um Restaurante e uma 
Loja no mesmo espaço!
 

E  A I N D A  C O M  P O S S I B I L I D A D E  D E  A L O J A M E N T O !

 

Durante as minhas últimas férias de verão, voltei a passar uns dias 

verdadeiramente relaxantes na zona de Vila de Rei, que fica mesmo 

no centro de Portugal, tal como podem verificar aqui!

A proprietária de Fifty-Fifty contou-me como foi possível apostar 
neste tipo de negócio cruzado há três anos, em que toda a decoração 
exposta nesse mesmo espaço é relativa à cultura americana dos anos 
50 e 60 e está à venda, desde móveis retro, brinquedos antigos, luzes 
neons, estátuas em fibra, quadros de metal, bombas de gasolina, jukeboxes, 
slotmachines, malas, latas, copos, ímans, etc, sendo quase tudo original 
dessa mesma época!

A P R O V A D O !

A Cozinha Com 

Rosto foi até lá e 

recomenda...
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Pode escolher entre Pizzas, 
Hambúrgueres, Francesinhas, 

Saladas, Sumos Naturais, 
Cervejas Artesanais...

 

T U D O  A  P R E Ç O S  A C E S S Í V E I S  E  P R A T O S  B E M  C O N F E C I O N A D O S !

 

O seu marido já comprava e vendia 
muitos destes artigos há quase 40 anos, 
mas Lieve Burssens queria abrir um 
restaurante. Entretanto, também por 
viverem na zona circundante desde há 16 
anos, decidiram fechar a loja que 
mantinham na cidade de Tomar, para 
abrir este novo espaço, aberto 
fundamentalmente durante a altura do 

 

verão, recebendo sobretudo pessoas fora 
do concelho ou então jovens à noite. 
Simplesmente achei a ideia fantástica, cuja 
ementa é igualmente convidativa a entrar 
e a usufruir de uma experiência única e 
exclusiva, que nada choca com o meio 
envolvente, contendo receitas de todo o 
mundo, todas deliciosas e muito 
apetecíveis.

Vila de Rei é onde se situa o 

Centro Geodésico de Portugal, para além de ficar próximo da Praia Fluvial de Cardigos!

Também é onde acontece 

a Feira de Enchidos, Queijo e Mel!
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Aproveite para adquirir algum 
dos objetos de decoração Americana 

dos anos 50 e 60 em exposição!
 

V E N H A  R E V I V E R  A  C U L T U R A  A M E R I C A N A  D O S  A N O S  5 0 / 6 0 !

 
Em resumo: uma viagem no tempo, num local 

imprevisto, recheado de peças sensacionais e de 

muito bom gosto e à venda, que somado à 

simpatia no atendimento e à qualidade da 

comida a preços razoáveis, vale mesmo a pena 

visitar!

 

E se lhe apetecer ficar até ao dia seguinte, 

ainda pode hospedar-se num dos 4 

apartamentos dispostos no mesmo 

edifício, ou então na intitulada 

 
Quinta do Eco, no caso de preferir ficar antes 
rodeado pela natureza per si, onde pode:
 
“Aproveitar uma boa refeição, beber um copo, 
conversar, ler um livro, descansar ao sol... no 
terraço. Acordar com o canto de pássaros ou 
mergulhar na piscina...
Fazer passeios pedestres ou ciclismo pelos vales em 
estradas de terra batida, atravessar as colinas com 
vistas magníficas...
Fazer visitas à praia fluvial ou castelos 
próximos, museus ou conventos…”

Vila de Rei é sinónimo de descanso, mas também 

de artesanato e gastronomia local, praias fluviais e atividades ao ar livre, bem como de boa gente e 

bons costumes, aparecendo 

no Top 20 dos Concelhos com maior Qualidade de Vida, mediante uma notícia publicada 

no site da Câmara Municipal de Vila de Rei,  

a 22 de janeiro de 2018!

21  



E D I Ç Ã O  1  D A  N E W S L E T T E R  M E N S A L  C O Z I N H A  C O M  R O S T O

QUE PROJETO É ESTE?

 
Eles são a Isa e o Tiago, fundadores do projeto “No Gramas com Sabor, 
tudo é feito com Amor”, onde acima de tudo sentem uma grande paixão 
pelo que fazem, desde o primeiro dia em que se sentaram e 
decidiram ir para a frente, não existindo qualquer lugar a 
arrependimentos!
 
Eu posso comprovar que eles fazem um trabalho excelente, 
francamente digno de qualquer um saborear, transparecendo isso 
mesmo em todas as Bolachas ou Empadas que vendem, bem como 
nos próprios olhares de todos os seus clientes que, por exemplo, 
decidam vir até cá, tal como eu, à Praça da Fruta das Caldas da Rainha!

 
E qual é que é, afinal, 
o segredo para tanto sucesso?

Fora de Portas
O PROJETO “GRAMAS COM SABOR”:  outubro de 2017

Caldas da 
Rainha é a 
cidade das 
Cavacas e da 
Rainha D. 
Leonor!

Mas também das 
estâncias termais, tal 
como das criações 
de Rafael Bordalo 
Pinheiro! 22  



O PROJETO “GRAMAS COM SABOR”  -  
continuação

Tudo começou porque Tiago Ferreira sempre gostou muito de 
cozinhar e de estudar, para além de, entre outras coisas, assistir a 
programas de televisão, a partir dos quais tentava sempre retirar 
algumas ideias para mais tarde experimentar. E como ao mesmo 
tempo apreciava bastante tanto empadas como bolachas, então, "por 
que não...", pensou ele, criar as suas próprias receitas, procurando 
juntar todos aqueles sabores que já conseguia fazer?!
 
Ou seja, nas próprias palavras de Isa Nobre, licenciada em Artes 
Gráficas, logo mais ligada às respetivas questões de 
comunicação/marketing com os clientes, “acima de tudo, o Tiago é um 
autodidata (…) eu também vou para a cozinha, mas ele é que é o mentor (…) 
ele é que coloca os recheios, os condimentos e tudo mais”, acrescentando 
logo a seguir que, “a nível da segurança alimentar, nós somos 100% 
rígidos e temos a certeza de que é por aqui que se deve seguir, porque só 
assim é que se faz a diferença (…) pois não é só ter os produtos diferenciados, 
mas também serem produtos bons e que estejam sempre com aquela 
qualidade ótima dirigida ao nosso consumidor final”.

 
Como é que tudo começou e qual a verdadeira 
ambição?

“No Gramas com Sabor ,  tudo é feito com Amor”

De facto, todo aquele tipo de 
clientes que começa a aparecer 
regularmente numa 
determinada loja, de certa forma 
preocupar-se-á cada vez mais 
com a própria qualidade dos 
produtos que vai selecionando e, 
tal como a Isa depois referiu, “a 
maior parte da matéria prima é 
comprada aqui (…) o único 
mercado ao ar livre que 
funciona todos os dias em 
Portugal”.
 
Na verdade, continuava Isa, “o 
Gramas com Sabor já existe há 
sensivelmente 4 anos (…) 4 anos 
de muito trabalho, de muita 
dedicação (…) e vimos os nossos 
clientes voltarem, é muito 
gratificante (…) aqui na praça 
estamos há 2 anos”, mas 
normalmente só durante as 
sextas feiras, sábados e 
domingos.
 
Entretanto, eu perguntava-lhes 
quais é que eram afinal os 
produtos mais vendidos, ao qual 
responderam prontamente que 
se, por um lado, eram 
as Bolachas Leonores, estas por 
sua vez criadas em honra 
da Rainha D. Leonor, compostas 
por maçã desidratada e canela, 
dizendo respeito a um produto 
lançado durante o ano passado 
aquando da Feira dos Frutos, 
que ocorre sempre no mês de 
agosto nas Caldas da Rainha, 
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O PROJETO “GRAMAS COM SABOR”  -  
continuação

Para finalizar, o blogue www.gramascomsabor.com é onde Isa e Tiago 
partilham também certas dicas úteis, colocando o seu público a par 
de todas as novidades, para além de variados eBooks a ver com 
receitas culinárias e do facto de até existir a possibilidade de se 
fazerem encomendas, no caso concreto das Bolachas, através da 
loja online loja.gramascomsabor.com, de forma a que, cada pessoa, 
para não ter que telefonar, enviar email ou mensagem pelo Facebook, 
como terá de acontecer necessariamente no caso das Empadas, 
por este se tratar de um tipo de produto perecível, logo só entregue 
pessoalmente pelos próprios, apenas escolha, compre, pague e 
receba a encomenda em sua casa, no prazo entre 3 a 5 dias, através 
de uma empresa transportadora.

A Isa e o Tiago é que são os fundadores de todo 
este projeto!

A  "Praça da Fruta",  realiza-se todos os dias ,  

durante a parte da manhã ,  ao ar livre ,  o único 

mercado diário hortofrutícola do país ,  

praticamente inalterável desde o final do século 

XIX .

por outro lado, eram as Empadas 
de Carapau de Escabeche, que 
curiosamente tinham resultado a 
partir de uma fascinante receita 
pertencente à avó da própria Isa!
 
Ou seja, tal como depois o Tiago 
também explicou, um dos grandes 
objetivos dos dois é reeditar as 
receitas de antigamente, pois se 
Portugal possui centenas de anos 
de história, então importará 
trazer-se para o presente centenas 
de anos de tradições, com o único 
grande dever de integrar culturas 
e gerações, sendo “tudo feito de 
forma artesanal”.
 
“Depois temos outros sabores” – e 
lá continuava o Tiago a falar do 
tipo de bolachas que costumavam 
vender - “temos manteiga de 
amendoim com chocolate, temos 
de aveia com avelã, temos de 
gengibre com melaço e açúcar 
mascavado (…) também as de 
laranja com sementes de papoila”.
 
Daqui importa realçar que ambos 
se preocupam ainda com a criação 
de produtos verdadeiramente 
alternativos e igualmente 
saudáveis, sublinhando depois a 
Isa que “nós gostamos de ser 
arrojados!”.
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E D I Ç Ã O  1  D A  N E W S L E T T E R  M E N S A L  C O Z I N H A  C O M  R O S T O

DICAS E UTILIDADES
agenda doméstica coz inha com rosto 2019

FELIZ ANO 
NOVO!
Não espere mais,
pois está à distância de um 
clique apenas para começar a 
organizar de vez a sua vida!

Realmente, viver é uma dádiva, logo urge criar 
novos hábitos e rotinas, neste novo ano que já 
começou, mas sobretudo tempo, tempo capaz de 
empurrar para fora do nosso horizonte toda 
aquela agitação permanente, que só nos faz 
magoar e aniquilar.
 
Fiquem portanto convictos de que é possível 
trazer o mundo inteiro nos nossos braços, 
bastando ser-se fiel aos nossos próprios 
compromissos e ao mesmo tempo almejar-se ser 
um pouco de poeta além-mar a cada dia que 
passa, mitigando quaisquer dores ou cansaços que 
nos assombrem!

DOCUMENTO 1: 

Calendário Mensal em 
Excel (clique na imagem 
para aceder ao documento e 
fazer download)
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SENTE-SE COM A SUA 
FAMÍLIA!
Brindem todos juntos ao Ano 2019!

E apesar do 1.º de janeiro do intitulado "ano novo" já 
ter batido à nossa porta, ainda há tempo para 
repensar sobre todas as nossas estratégias e 
promessas afinal não cumpridas no intitulado "ano 
velho", devendo por isso recriar objetivos e 
arquitetar novos planos!
 
Por tudo isto, venho então desta forma felicitar-vos 
por esta nova caminhada, juntamente comigo, 
mesmo que seja mais difícil para alguns de nós, 
tenho todo o prazer em voltar a oferecer, a todos os 
meus leitores, ao longo dos próximos meses, 
determinados documentos que eu acho serem 
importantes no que diz respeito à intitulada Agenda 
Doméstica Cozinha Com Rosto 2019, adaptada por 
mim, a partir de alguns modelos disponíveis pela 
Internet.

Podem, portanto, 
clicar nas 
respetivas imagens 
para transferir, 
imprimir ou até 
partilhar com os 
vossos amigos, 
ambos os ficheiros 
dispostos em Excel.
 
E sejam todos 
muito bem vindos 
à minha Newsletter 
de periodicidade 
mensal do Blog 
Cozinha Com 
Rosto!

DOCUMENTO 2: 

Lista de Compras em 
Excel (clique na imagem 
para aceder ao documento e 
fazer download)
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