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BISQUE DE GAMBAS, TOSTA DE CENTEIO COM AMEIJOA
E AIOLI DE AÇAFRÃO, INFUSÃO DE ESTRAGÃO
Irresistível e delicada variedade de sabores e texturas. Este aromático
bisque de gambas, acompanhado de tosta de centeio com ameijoa,
aioli de açafrão e uma discreta infusão de estragão, é o complemento
perfeito à elegância do romântico Riesling Casa D’Almear.
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BISQUE
1 kg de gambas
100 ml de azeite
50 ml cognac envelhecido
1 1/2 litro de água
1 cebola média
1 tomate médio
1 cenoura pequena
5 gr tomilho
20 ml natas (35% m.g.)
5 gr estragão
Pimenta q.b.
Meio limão
50 ml de Riesling Casa D’Almear
30 gr manteiga sem sal
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PREPARAÇÃO
Comece por limpar as gambas, e reserve num recipiente à parte todas as
cascas e cabeças. Numa panela média, coloque metade da quantidade
de azeite e aqueça em fogo médio. De seguida, acrescente as cascas e as
cabeças e salteie tudo até obterem uma coloração laranja forte. Tempo
estimado cerca de 4 minutos.
Adicione à mistura, a cebola e a cenoura cortada em cubos. Junte o cognac
e deixe evaporar. Adicione o tomate sem pele e sem sementes, finamente
cortado, e o tomilho, e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Junte a água,
reduza o fogo no mínimo e deixe cozinhar durante aproximadamente 40
minutos. Retire o recipiente do fogo, triture tudo delicadamente com uma
varinha mágica e passe por um coador de rede fina. Leve o recipiente novamente a lume brando para que reduza cerca de 2/3 da quantidade inicial.
Antes de servir, adicione a quantidade de natas e o estragão. Passe novamente com a varinha mágica e volte a aquecer sem ferver. Tempere
o camarão com o sal e a pimenta. Numa frigideira aqueça a porção de
azeite restante e adicione as gambas préviamente limpas. Cozinhe as
gambas de ambos os lados até que obtenham um tom laranja, cerca de
1 minuto de cada lado. Adicione finalmenate o Riesling Casa D’Almear e
deixe evaporar lentamente. Alcançada a evaporação pretendida, desligue o lume, acrescente a manteiga e termine com o sumo de limão.
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INFUSÃO DE ESTRAGÃO
100 gr folhas de estragão
100 ml óleo de girassol

PREPARAÇÃO
Comece por bringir as folhas de estragão em água a ferver, durante 30 segundos. Retire depois todas as folhas para um recipiente com água e gelo. Escorrer muito bem as folhas de estragão,
juntar o óleo e o sal e triturar tudo. Deixe a mistura a coar lentamente com pano fino durante a noite.
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AIOLI DE AÇAFRÃO
1 dente de alho picado
1 gema de ovo
10 ml sumo de limão ou
vinagre de vinho branco
5 gr de sal
10 ml de água quente
5 fios de açafrão
185 ml de azeite
PREPARAÇÃO
Coloque os fios de açafrão a demolhar em água quente, num recipiente
pequeno, cerca de 10 minutos. Num liquidificador, coloque o alho,
o sumo de limão, o sal e as gemas e deixe que se misture tudo bem
para combinar todos os ingredientes. Adicione à mistura o açafrão e a
água e misture novamente até ficar homogêneo. Com o liquidificador a
funcionar, adicione lentamente o azeite em fio constante, até se obter
uma consistência semelhante a maionese. Por fim, rectifique de sumo de
limão e de sal se necessário.
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PERDIZ EM FORNO DE LENHA, BATATA NOVA COM TOMILHO,
CONFITADO DE TOMATE CEREJA EM AZEITE DE ALECRIM
Uma generosa composição de sabores, ricos, autênticos e envolventes.
Perdiz em forno de lenha com batata nova, aromatizada com tomilho,
e tomate cereja confitado em azeite de alecrim, combinam de forma
harmoniosa com a exuberância do Casa D’Almear Selection.
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PARA A SALMOURA
60 gr de sal kosher
1 litro de água quente
1 folha de louro
5 gr de tomilho seco
1 pequeno ramo de alecrim fresco
PARA A PERDIZ
1 perdiz com pele
30 gr de manteiga amolecida
250 ml de caldo de galinha
Meia cenoura
Meia cebola
2 dentes de alho
10 gr tomilho
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PREPARAÇÃO
Combine todos os ingredientes para a salmoura num tacho. Leveos ao lume e deixe ferver durante cerca de 2 minutos. Retire do
tacho o preparado da salmoura e deixe arrefecer completamente à temperatura ambiente.
Coloque a perdiz na salmoura, certificando-se de que fica completamente submersa. Cubra tudo com película aderente e deixe
refrigerar durante 8 horas. Retire a perdiz da salmoura, seque
muito bem com papel, e deixe repousar à temperatura ambiente
durante cerca de 30 minutos.
Pré-aqueça o forno a 200ºC. Coloque a cenoura e a cebola cortadas em cubos, o alho e o tomilho numa assadeira de barro
cobrindo o fundo. Coloque a perdiz com o peito para cima, barre
generosamente com a manteiga, e adicione o caldo. Cubra com
papel de alumínio e deixe cozinhar no forno durante aproximadamente 20 minutos. Retire o alumínio e volte a cozinhar por mais
5 minutos ate se obter uma cor dourada. Retire do forno e deixe
repousar durante 5 a 10 minutos antes de servir.
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TOMATE CONFITADO EM
AZEITE DE ALECRIM
500 gr de tomate cereja
250 ml azeite
10 gr sal
10 gr açúcar
3 dentes de alho
2 folhas de louro
5 gr pimenta preta em grão
10 gr alecrim
PREPARAÇÃO
Num tabuleiro coloque os tomates cereja
e tempere com o sal, o açúcar, o alho, o
alecrim e a pimenta em grão.
Distribua as folhas de louro e regue abundantemente com o azeite. Leve a forno
pré-aquecido a 140ºC durante cerca de
1 hora, até ficarem bem cozinhados, mas
sem desmanchar.
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LAGOSTA EM CONSOMMÉ DO MAR, CAVIAR
E CROCANTE DE FUNCHO E CENOURA.
Esta versão contemporânea de lagosta em consommé do mar,
o sabor distinto do caviar e o crocante de funcho e cenoura,
levemente adocicados, combinam perfeitamente com a atmosfera
festiva e sofisticada do Casa D’Almear Brut Rosé.
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INGREDIENTES
1 Lagosta
Água
Sal
PREPARAÇÃO
Encha uma panela com cerca de 2/3 de água. Adicione 2 colheres de sopa
de sal por cada litro de água e leve ao lume até ferver. Coloque a lagosta
na panela submergindo-a completamente. Cubra a panela e volte a ferver
o mais rápido possível. Assim a água comece a ferver, deixe cozinhar por
mais 5 minutos. Remova com cuidado a lagosta e coloque-a num recipiente
largo com água bem fria e gelo de modo a fazer parar a cozedura.
CONSOMMÉ
200 gr de espinhas de peixe
100 gr de cascas de camarão
30 gr cebola
30 gr de cenoura
10 gr rama de aipo
5 gr tomilho
30 gr alho francês
1 folha de louro
5 gr pimenta preta em grão
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PREPARAÇÃO
Comece por lavar muito bem as espinhas do peixe, em
água bem fria, para retirar todo o sangue. Numa panela, coloque as espinhas e as cascas de camarão e cubra
com água.
Adicione os vegetais, as ervas aromáticas e a pimenta
preta em grão.
Deixe cozer tudo em lume brando, sem que ferva, e vá
retirando lentamente a espuma com a escumadeira.
Cozinhe deste modo, em lume brando, e sem ferver
durante cerca de 3 horas. A seguir, coe o caldo com
um pano fino, delicadamente, sem levantar os sólidos e
deixe arrefecer. Assim esteja bem frio, descarte todos os
sólidos e leve a congelar. De seguida, retire o caldo do
recipiente de congelação, envolva num pano bem fino e
coloque num recipiente perfurado, dentro do frigorífico
durante a noite para que descongele lentamente.
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PAVLOVA ROYAL DE FRUTOS VERMELHOS
Casa D’Almear Selection, é o vinho perfeito para
disfrutar desta magnífica Pavlova Royal.
Verdadeiramente sublime pela sua envolvência gulosa, desperta a ternura
de uma viagem de infância, desde o colorido e a frescura dos frutos
vermelhos, à doçura de uma cremosa e delicada nuvem de merengue.
Uma graciosa combinação de sabores e uma
atmosfera de verdadeiro triunfo estético.
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INGREDIENTES
3 claras
175 gr de açúcar em pó
5 ml vinagre de vinho branco
3 gr de farinha de milho
MISTURA DE FRUTAS
225 gr morangos
225 gr de amoras
175 gr de mirtilos
175 gr de framboesas
35 ml natas
175 gr de açúcar em pó
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PREPARAÇÃO
Comece por pré-aquecer o forno a uma temperatura de 140ºC. Bata as
claras em velocidade máxima e quando observar que começam a obter
a consistência de nuvens, adicione lentamente o açúcar em pó, introduzindo uma colher de cada vez, mantendo sempre a mistura em velocidade
máxima. Mantenha a acção deste modo até que o merengue fique suficientemente rígido e brilhante. Num recipiente pequeno à parte, combine
o vinagre e a farinha de milho, e envolva tudo delicadamente na mistura
anterior. De seguida, num tabuleiro forrado com papel vegetal distribua
a mistura de pavlova com a forma que desejar.
Reduza a temperatura do forno aos 130ºC e deixe a pavlova cozinhar
durante aproximadamente uma hora. Uma vez cozido, desligue o forno
e deixe que a pavlova fique no interior para que arrefeça de forma
natural e lenta, cerca de 2 a 3 horas. Coloque as amoras e os morangos
numa panela com 175 g de açúcar em pó e misture em lume brando até
que todo o açúcar derreta. De seguida, introduza os 175g de mirtilos.
Transfira a mistura para um recipiente à parte e deixe arrefecer completamente à temperatura ambiente. Acrescente também as framboesas.
Por fim adicione os 35 ml de creme à mistura de frutas e envolva calmamente. Deite o preparado de frutos vermelhos sobre a pavlova e finalize
decorando com bagas e frutos frescos diversos.
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