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A doçaria regional constitui uma boa e deliciosa forma de preservar a cultura e tradição locais 
e, na maioria dos casos, até de perpetuar a memória dos nossos antepassados. Todos nos 
recordamos, certamente, de um doce da avó ou da mãe, associado a uma época especial do 
ano, cuja receita passou de geração em geração como um tesouro bem guardado.
Neste livro, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Associação da Rota 
de Vinhos da Península de Setúbal/Costa Azul, estão reunidas receitas que participaram no 
Concurso de Doçaria com Moscatel, uma iniciativa que mostrou e premiou estes saborosos 
usos para o nosso vinho.
Esta edição é, certamente, um bom contributo para divulgar a doçaria regional e o Moscatel, 
mas também uma doce forma de guardar mais uma das nossas tradições.
Bom apetite!

Ana Teresa Vicente
Presidente da Câmara Municipal de Palmela
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É com grande satisfação que vejo reunido nesta publicação um conjunto tão vasto e ilustrativo 
da riqueza da doçaria regional.  
Por um lado, porque são receitas simples, elaboradas com o trabalho e o carinho da nossa 
gente, que nos recordam os ambientes festivos da infância.
Por outro, porque utilizam na sua confecção, um dos nossos produtos mais nobres e genuínos 
- o  Moscatel.
Considero que o Moscatel de Setúbal, maioritariamente produzido no Concelho de Palmela, é 
um produto diferenciador e com enormes potencialidades nos caminhos do Enoturismo que 
traçamos, com crescente confiança.
E acredito que será parte integrante da Marca Turística Palmela que estamos empenhados em 
construir.
Que este receituário possa constituir um exemplo inovador de aproveitamento dos nossos 
recursos e que contribua para o aparecimento de futuros projectos com Qualidade.

Luis Miguel Calha
O Vereador do Pelouro do Desenvolvimento Económico e Turismo 
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José Carlos Caleiro
Direcção da Associação da Rota deVinhos da Península de Setúbal/Costa Azul

Maravilhosa região a nossa tão privilegiada pela natureza, 
com um património rico em história, com tradições e 
saberes únicos. Quem nos visita não esquece as paisagens 
da Arrábida, a baía de Setúbal, os estuários do Tejo e Sado, o 
mundo rural vivo e com tantas histórias de sucesso. 
Mas quem atravessa a região e a visita, não a pode deixar 
antes de brindar a um regresso breve com um Moscatel de 
Setúbal. 
Estas doces receitas, agora publicadas, criadas e reinventadas 
pelas gentes da região ampliam motivos para projectar mais 
longe as qualidades do nosso vinho generoso e serão capazes 
de despertar o interesse por novas visitas às nossas adegas.
E será sempre com alegria e de portas abertas que vos 
esperamos.
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Chefe Irene Pimenta
Elemento da Confraria 
Gastronómica de Palmela

É com grande satisfação que 
deixo o meu testemunho 
neste livro e em resposta 
ao convite da Câmara 
Municipal de Palmela, para 
participar como presidente 
de júri no concurso de 
Doçaria com Moscatel de 
Setúbal. Mais uma vez foi 
gratificante trabalhar com 
a C.M.P., na qualidade de 
chefe de cozinha,  profissão 
que me orgulho em 
desempenhar.
Ao município de Palmela e à 
Rota de Vinhos da Península 
de Setúbal dou os parabéns 
por mais este trabalho de 
preservação do receituário 
regional, para que possam 
ser divulgadas e promovidas 
as tradições gastronómicas 
de um povo.

Poderia destacar um ou 
outro doce ou bolo mas, 
não seria justa comigo, 
porque para mim todas as 
receitas apresentadas são 
igualmente importantes. É 
maravilhoso constatar nestes 
concursos antigas receitas 
de famílias  e que ainda 
hoje são actuais, outras que 
são tão antigas que só neste 
tipo de concursos teremos 
oportunidade das encontrar.
Aos concorrentes/ 
participantes agradeço a 
oportunidade de provar os 
vossos sabores e saberes. 
Desejo que continuem 
a fazer parte de todos os 
concursos gastronómicos 
para que todos possamos 
preservar e divulgar a 
gastronomia regional 
portuguesa.

Deixo também os parabéns 
ao município de Palmela 
em nome da Confraria 
Gastronómica do Concelho 
de Palmela e a todos os 
participantes neste evento, 
garantindo que tudo faremos 
em prol da divulgação e 
preservação da gastronomia 
do concelho, dentro e fora do 
país.
Um cumprimento aos 
restantes membros de júri.
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Moscatel de Setúbal
A poucas dezenas de 
quilómetros a sul de Lisboa, 
na outra margem do rio 
Tejo, situa-se a região da 
Península de Setúbal. É 
uma região essencialmente 
marcada pelo turismo 
e pelas grandes 
explorações vitícolas. É 
das mais credenciadas 
zonas vitivinícolas de 
Portugal, albergando 
duas Denominações de 
Origem (DO), SETÚBAL 
e PALMELA, e a 
Indicação Geográfica (IG) 
PENÍNSULA de SETÚBAL. 
A Comissão Vitivinícola 
Regional da Península 
de Setúbal, é a entidade 
acreditada e reconhecida 
para exercer o controlo 
efectivo dos vinhos 

sob estas dominações 
e indicação geográfica, 
afirmando e confirmando 
a qualidade dos vinhos 
produzidos nesta região 
singular.  

O Moscatel com 
Denominação de Origem 
Setúbal é um néctar 
inigualável, cujo seu próprio 
nome, o das uvas que lhe 
dão origem lhe confere o 
desígnio de ex-líbris da 
Região Demarcada da 
Península de Setúbal. 
As castas utilizadas na 
elaboração dos vinhos 
com DO SETÚBAL, são 
as constantes no anexo II 
da Portaria nº 793/2009 
de 28 de Julho. No vinho 
branco DO Setúbal, a casta 

Moscatel de Setúbal tem de 
representar no mínimo 67% 
do mosto, no vinho tinto, a 
casta Moscatel Roxo, tem de 
representar no mínimo 67% 
do mosto. 
As designações tradicionais 
Moscatel de Setúbal, 
Moscatel Roxo ou Roxo, só 
podem ser usadas quando 
estas castas contribuam com 
pelo menos, 85% do mosto 
utilizado.
Elaborado a partir das 
nobres castas Moscatel de 
Setúbal e Moscatel Roxo, 
apresenta-se branco ou 
tinto, como aperitivo ou 
digestivo para ser bem 
apreciado. Trata-se de um 
vinho generoso de qualidade 
ímpar, com um perfil 
aromático muito
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intenso, a flores de 
laranjeira, com sabor 
meloso e cheio, que 
evolui com a idade para 
notas de frutos secos, 
passas e café. 
Na região existe 
igualmente, em muito 
pequena quantidade 
a uva tinta Moscatel 
Roxo, que origina 
vinhos licorosos 
com características 
semelhantes ao 
Moscatel de Setúbal, 
mas mais finos, com 
aromas e sabores muito 
complexos de laranja 
amarga, passas de uva, 
figos e avelãs.
Sem dúvida, para 
saborear e brindar com 
a vida...





As Adegas do Moscatel
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AdegA 
CooperAtivA 
de pAlmelA
ADEGA ADERENTE à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL

Fundada em 1955 com a designação de 
Adega Cooperativa da Região do Moscatel 
de Setúbal, iniciou a sua actividade com 
cerca de 50 associados e com uma produção 
que não excedia os 1,5 milhões de litros. 
Actualmente, ultrapassa os 10 milhões de 
litros e conta com mais de 400 associados.

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
Palmela Gare | Palmela | GPS N 38º 34’ 41,80” O 8º 52’ 25,84”
t (+351) 212 337 020 | @ ana.nunes@acpalmela.pt | www.acpalmela.pt

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Acolhimento com Hora Marcada

A Adega Cooperativa de Palmela tem vindo 
a actualizar a sua tecnologia de fabrico e de 
engarrafamento, sendo hoje uma unidade 
certificada, bem implantada no mercado 
interno e onde pode visitar os peculiares 
grandes balões brancos que marcam a 
sua distinção, a par do seu belo painel de 
azulejos.

• Acolhimento Linguístico: EN, PT
• Acolhimento de Grupo
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Moscatel de Setúbal 1981Moscatel de Setúbal 
2007 Nota de prova: Vinho que apresenta aromas a frutos 

secos, tabaco e alguma compota laranja. Um produto 
com mais de 25 anos, que regista na boca intensidade, 
macieza e apresenta um corpo complexo e estruturado. 
Temperatura de serviço: 16-18º C.

Nota de prova: 
De cor âmbar, a 
juventude deste vinho 
deixa a descoberto 
algum aroma à casta 
Moscatel, apresentando  
um toque de mel. 
Na boca, a acidez é 
muito equilibrada, 
transmitindo frescura. 
Temperatura de 
serviço: 12-14º C.
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BACAlhôA 
vinhos de 
portugAl, s.A.
ADEGA ADERENTE à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL
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Fundada em 1922, a Bacalhôa - Vinhos 
de Portugal, fez um longo percurso até se 
afirmar como um dos mais inovadores 
produtores de vinhos, fazendo na década 
de 80 uma aposta forte nas mais modernas 
técnicas de viticultura e enologia. 
Em 2000, a empresa altera o seu nome social 
de J.P. Vinhos para Bacalhôa - Vinhos de 
Portugal e actualmente dispõe de adegas em 
três diferentes regiões: Península de Setúbal, 
Estremadura e Alentejo, destacando-se 
do seu riquíssimo património o Palácio 

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
E.N. 10 Vila Nogueira de Azeitão | GPS N 38º 31’ 25,75” O 9º 01’ 00,32”
t (+351) 212 198 060 | @ info@bacalhoa.pt | www.bacalhoa.com

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Venda de Produtos Regionais
• Acolhimento com Hora Marcada

e Quinta da Bacalhôa, localizado em Vila 
Fresca de Azeitão.
Esta adega é um espaço peculiar, que 
permite a simbiose perfeita entre vinhos, 
arte e natureza, num edifício de linhas 
modernas, onde o moscatel envelhece 
em barricas enquadradas por uma 
extraordinária colecção de azulejos dos 
séculos XV ao XIX. A visita estende-se pelos 
jardins com oliveiras milenares, estatuária 
contemporânea e o interessante jardim 
japonês. 

• Acolhimento Linguístico: EN, FR, PT
• Acolhimento de Grupo
• Colecção de Obras de Arte
• Vinhas



Moscatel de Setúbal 2004

Moscatel de Setúbal 1999

Moscatel de Setúbal 
1983

Moscatel Roxo 1999

Nota de prova: Aroma com notas de citrinos, flor de 
laranjeira, passa de uva Moscatel e um ligeiro mineral. 
Na boca, este vinho confirma todos os aromas, com 
acidez e álcool de excelente nível. 
Temperatura de serviço: 12-14º C.

Nota de prova: De cor intensa, apresenta aromas a 
citrinos, flor de laranjeira, doce de laranja amarga, 
passas, nozes e figos. Na boca, sobressai o untuoso do 
vinho, a sua concentração e persistência. 
Temperatura de serviço: 16-18º C.

Nota de prova: Aroma 
intenso, complexo e 
concentrado, muito 
próprio de um vinho 
com mais de 20 anos. 
Suavidade e elegância 
assumidas que na boca 
apresentam um corpo 
intenso, fresco, com 
vivacidade e persistência.
Temperatura de serviço: 
16-18º C.

Nota de prova: Um aroma complexo, rico e intenso, 
com notas florais, citrinos, flor de laranjeira e algum 
melado. Na boca, todos os aspectos de nariz são 
evidenciados, com uma acidez que transmite frescura. 
É um vinho doce, equilibrado e intenso. 
Temperatura de serviço: 16-18º C.



CAsA AgríColA 
horáCio simões
ADEGA ADERENTE à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL

A Casa Agrícola Horácio Simões é uma casa 
secular no sector vitivinícola que, desde 
1910, tem como actividade principal a 
produção e comércio de vinhos, garantindo 
ao longo de três gerações um lugar de 
excelência no mercado.
A adega é situada em Quinta do Anjo, uma 
região generosa em vinho de reconhecida 

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
Rua João de Deus, 10 | Quinta do Anjo | GPS N 38º 34’ 00,80” O 8º 56’ 31”
t (+351) 212 870 500 | @ chsimoes9@gmail.com | www.horaciosimoes.com

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Venda de Produtos Regionais
• Acolhimento com Hora Marcada

qualidade, onde a vinificação é ainda 
realizada em lagares por processos artesanais 
e tradicionais.
A Casa Agrícola Horácio Simões criou o 
espaço Afinidades, onde pode encontrar 
os mais variados produtos regionais da 
Península de Setúbal, desde os vinhos, 
queijos e doçaria tradicional.

• Acolhimento Linguístico: EN, PT
• Acolhimento de Grupo
• Possibilidade de Visita às Vinhas
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Moscatel de Setúbal 2008

Moscatel de Setúbal 10 anos
Moscatel Roxo 2004

Nota de prova: Aroma a caramelo 
com notas de alguma passa de 
uva Moscatel. Na boca, torna-se 
evidente a casta, apresentando uma 
boa frescura e persistência média.
Temperatura de serviço: 12-14º C.

Nota de prova: De cor topázio 
escuro, o aroma é intenso à casta 
Moscatel, floral e com notas de 
especiarias, passas e nozes. Na boca, 
este é um vinho redondo, muito 
macio e fresco, com final de boca 
muito prolongado.
Temperatura de serviço: 14º C.

Nota de prova: Vinho intenso de 
aroma floral, alguma especiaria e 
melado. Na boca, apresenta notas 
citrinas, suavidade e frescura.
Temperatura de serviço: 14º-16º C.
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CAsA ermelindA 
FreitAs
ADEGA ADERENTE à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL

É uma adega familiar com quatro gerações 
de tradição vinícola que conduzem o 
negócio entre mais de 130 hectares de vinha, 
dos quais 100 hectares são da casta Castelão. 
Foram recentemente plantadas outras 
castas como Touriga Nacional, Trincadeira, 
Syrah e Aragonês que devido à localização 
privilegiada, produzem alguns dos melhores 
vinhos da região.
Com uma paisagem marcada pelas extensas 
plantações de vinhas, a Casa Ermelinda 

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
Rua Manuel João Freitas | Fernando Pó | GPS N 38º 38’ 08,20”  O 8º 41’ 39,90”
t (+351) 265 988 000 | @ geral@ermelindafreitas.pt | www.ermelindafreitas.pt

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Venda de Produtos Regionais
• Acolhimento com Hora Marcada

Freitas realizou elevados investimentos na 
construção de uma nova adega, centro de 
vinificação e linha de engarrafamento.
De extremo bom gosto e grande simpatia 
na recepção, esta adega aposta na tecnologia 
para garantir a qualidade dos seus vinhos, 
demonstrado pelos vários prémios obtidos 
em concursos nacionais e internacionais. 
Muito interessante visitar a pequena vinha 
pedagógica de que dispõe. 

• Acolhimento Linguístico: EN, PT
• Acolhimento de Grupo
• Vinhas
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Moscatel de Setúbal s/d

Moscatel de Setúbal
Superior 2000

Nota de prova: Vinho com aromas frescos a citrinos e 
predominância de laranja, mel e ligeiro toque de flor 
de laranjeira. Na boca apresenta alguma untuosidade, 
com notas de fruta, mel e floral. 
Temperatura de serviço: 14-16º C.

Nota de prova: Aroma frutado, 
com destaque para os citrinos de 
tangerina, melado e aroma ligeiro 
mineral. Na boca, apresenta as 
mesmas notas reforçadas com 
untuosidade e alguns frutos secos.
Temperatura de serviço: 16-18º C.
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CooperAtivA 
AgríColA sAnto 
isidro de pegões
ADEGA ADERENTE à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL

Na década de 50 é criada a Cooperativa 
Agrícola Santo Isidro de Pegões. Fundada 
pela antiga Junta de Colonização Interna, 
a Cooperativa dispunha de equipamento 
que permitia um melhor funcionamento da 
Colónia Agrícola de Pegões, instalada na 
década de 40 no concelho do Montijo. 
Nos anos 90, a Cooperativa investiu num 
intenso programa de reequipamento e de 

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
Rua Pereira das Caldas, 1 | Santo Isídro de Pegões | GPS N 38º 41’ 05,40” O 8º 39’ 33,20”
t (+351) 265 898 860 | @ geral@cooppegoes.pt | www.cooppegoes.pt

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Venda de Produtos Regionais
• Acolhimento com Hora Marcada

restruturação tecnológica dos processos de 
vinificação, estágio e envelhecimento, sendo 
hoje em dia uma empresa moderna, com 
uma área de 967 hectares de vinhas.
Adega certificada, recorre a rigorosos 
controlos de qualidade que permitem 
produzir vinhos de mérito reconhecido por 
inúmeros prémios atribuídos em concursos 
nacionais e internacionais.

• Acolhimento Linguístico: EN, ES, FR, PT
• Acolhimento de Grupo
• Vinhas
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Moscatel de Setúbal 1999
Nota de prova: De cor âmbar e com aroma a lembrar 
notas de casca de laranja e mel, este vinho apresenta 
um corpo elegante e excelente doçura. 
Temperatura de serviço: 14-16º C.
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José mAriA 
dA FonseCA
ADEGA ADERENTE à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL

Fundada em 1834 é a mais antiga empresa 
portuguesa produtora de vinhos de mesa e 
de Moscatel de Setúbal. 
O engarrafamento foi a estratégia comercial 
pioneira, lançando em meados do século 
XIX, as marcas Moscatel de Setúbal e 
Periquita. 
Ultrapassando a sua produção na zona da 
Península de Setúbal, estende actualmente a 
sua actividade às regiões do Dão, Portalegre 
e Reguengos.

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
Rua José Augusto Coelho, 11/13 | Vila Nogueira de Azeitão | GPS N 38º 31’ 04,91’’ O 9º 00’ 56,24’’
t (+351) 212 198 940 | @ enoturismo@jmfonseca.pt | www.jmf.pt

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Venda de Produtos Regionais
• Acolhimento com Hora Marcada

Esta adega proporciona uma visita única 
que se inicia com as antigas Adega da Mata 
e Adega dos Teares Novos, onde nesta 
última estagia, entre outros, o famoso vinho 
Periquita. Segue a visita para a Adega dos 
Teares Velhos, onde repousam os mais 
antigos Moscatéis de Setúbal, alguns dos 
quais com mais de cem anos de existência, 
como é o caso do célebre Moscatel Torna 
Viagem. 

• Acolhimento Linguístico: EN, ES, FR, PT
• Acolhimento de Grupo
• Museu
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Moscatel de Setúbal 2006

Moscatel de Setúbal
Colecção Privada 1999

Nota de prova: De cor topázio com laivos alaranjados, 
apresenta um aroma frutado com notas de laranja, 
toranja e alperce. Na boca, é um vinho muito frutado, 
fresco, suave e elegante. 
Temperatura de serviço: 10º C.

Nota de prova: De cor topázio carregado com laivos 
avermelhados e aromas de nozes, mel, damasco seco, 
tília e laranja. Na boca, apresenta paladar muito 
frutado, suave e elegante. 
Temperatura de serviço: 10º C.
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José mAriA 
dA FonseCA
ADEGA ADERENTE à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL

Moscatel de Setúbal Alambre 20 anos
Nota de prova: Vinho complexo, aromático e muito 
elegante, apresenta aroma a frutos secos, passa de 
figo e ligeiro café. Na boca, frutos secos, untuosidade 
permanente, bom final de prova. 
Temperatura de serviço: 16º C.

Moscatel Roxo 1999
Nota de prova: De cor topázio carregado, apresenta 
aromas a erva-doce, canela, passas e figos secos. Na 
boca, é um vinho untuoso com uma agradável frescura. 
Temperatura de serviço: 12º C.
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Moscatel Roxo 20 anos
Nota de prova: De cor âmbar com laivos esverdeados, 
apresenta aroma a caramelo, laranja e especiarias. 
Na boca é frutado, com notas de frutos secos e muito 
suave. Resulta de um blend de colheitas em que a mais 
nova tem 20 anos.
Temperatura de serviço: 16º C.

Moscatel de Setúbal 
Trilogia
Nota de prova: De cor 
topázio intenso e aroma 
complexo de grande 
intensidade, este vinho 
apresenta notas de mel 
e frutos secos, como 
amêndoas, avelãs e nozes. 
Na boca é complexo, doce 
e muito prolongado. 
Temperatura de serviço: 
16º C.
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sivipA
ADEGA ADERENTE à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL

Fundada na década de 50 por um grupo de 
homens profundamente ligados à vinha e ao 
vinho, a Sivipa é actualmente uma empresa 
de referência na produção e comercialização 
de vinhos da região de Palmela, alcançando 
o seu ex-libris na produção de excelentes 
vinhos, como é o caso do seu Moscatel 
Roxo.

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
E.N 379, Km 34 | Palmela | GPS N 38º 34’ 41,43” O 8º 53’ 54,11”
t (+351) 212 351 264 | @ geral@sivipa.pt | www.sivipa.pt

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Acolhimento com Hora Marcada

Da compatibilização das novas tecnologias 
de produção com as tradições do passado, 
os vinhos da Sivipa têm vindo a atingir 
elevados níveis de qualidade e prestígio, 
comprovados pelos prémios obtidos nos 
concursos em que participa. 
Para além da sua colecção de garrafas 
assinadas, não deixar de provar os deliciosos 
Bombons de Moscatel Roxo.

• Acolhimento Linguístico: EN, FR, PT
• Acolhimento de Grupo
• Possibilidade de Visita às Vinhas
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Moscatel de Setúbal 1996Moscatel de Setúbal 2007
Moscatel Roxo 2007Nota de prova: De cor topázio com 

laivos esverdeados, é um vinho com 
aromas complexos devido à sua 
evolução, denotando avelãs, flor de 
laranjeira e mel. Na boca, é untuoso 
e ao mesmo tempo apresenta uma 
boa frescura. 
Temperatura de serviço: 14º C.

Nota de prova: De cor âmbar, 
com reflexos dourados, é bastante 
intenso no nariz, denotando a 
tipicidade aromática da casta 
Moscatel. Na boca, é um vinho 
equilibrado, fresco, com boa 
persistência. 
Temperatura de serviço: 10º C.

Nota de prova: De cor topázio 
com reflexos avermelhados, no 
nariz este vinho tem uma potência 
extraordinária com aromas 
predominantes de figo, mel e tília. 
Na boca, é untuoso e equilibrado. 
Temperatura de serviço: 12º C.
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venânCio dA CostA 
limA
ADEGA ADERENTE à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL

Em funcionamento desde 1914, esta adega 
assume-se como uma empresa familiar de 
cariz tradicional, localizada na aldeia de 
Quinta do Anjo. 
A constante actualização tecnológica e a 
modernização dos equipamentos, aliada ao 
saber e métodos tradicionais, têm garantido 
um aumento dos níveis de qualidade dos 
vinhos, que mantêm as características 
tradicionais da região vitícola de Palmela. 

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
Rua Venâncio da Costa Lima, 139 | Quinta do Anjo | GPS N 38º 34’ 03” O 8º 56’ 23”
t (+351) 212 888 020 | @: vcl@venanciodacostalima.pt | www.venanciodacostalima.pt

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Acolhimento com Hora Marcada

Nesta adega, até há bem pouco tempo, ainda 
funcionava uma pequena oficina de tanoaria, 
sendo no entanto, na sala de estágio dos 
vinhos que a Venâncio da Costa Lima recebe 
os seus visitantes, onde se pode apreciar os 
grandes tonéis de madeira com capacidade 
para armazenar cerca de 250 litros de vinho. 

• Acolhimento Linguístico: EN, PT
• Acolhimento de Grupo
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Moscatel de Setúbal s/d

Moscatel de Setúbal
Reserva 2003

Nota de prova: Aroma à casta 
Moscatel, destacando-se a flor 
de laranjeira e casca de laranja 
cristalizada. Na boca, repetem-se 
as notas com equilíbrio, harmonia e 
final persistente. 
Temperatura de serviço: 12-14º C.

Nota de prova: Aroma ligeiro à 
casta, laranja cristalizada e alguma 
passa de uva. Na boca, além destas 
notas, untuosidade e persistência de 
realçar. 
Temperatura de serviço: 14-16º C.
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CAsA AgríColA 
Assis loBo
--

Moscatel de Setúbal Roxo

A viticultura já há muito 
que era o sustento dos 
antecessores, quando em 
1951 foi constituída esta 
adega  na vila de Palmela. 
Nessa altura, a produção 
estava orientada para o 
negócio do vinho  a granel, 
assentando a produção 
essencialmente na casta 
Castelão. 
Contudo, face às novas 
tendências de mercado, um 

Nota de prova: Vinho de cor 
topázio, carregado com aromas 
a erva-doce, passas e figos secos. 
De paladar untuoso com uma 
agradável frescura. 
Temperatura de serviço: 10º C 
como aperitivo ou 16º C quando 
acompanhado de sobremesas.

novo ciclo se impôs. Numa 
primeira fase foi iniciada a 
reestruturação das vinhas 
com as castas adequadas 
às características dos solos 
e do clima. Mais tarde foi 
igualmente concluído um 
novo centro de vinificação, 
que permite a transformação 
dos 60 hectares de vinha que 
a Casa Agrícola Assis Lobo 
possui.
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enoport
--

Moscatel de Setúbal
Thasos 2008

O Grupo Enoport nasce 
em 2005 a partir da 
união de várias empresas 
de reconhecido capital 
histórico, como as Caves 
Velhas, Caves Dom 
Teodósio, Adegas Camillo 
Alves, Cavipor, Caves Acácio 
e Caves Moura Basto. 
Em 2010, o Grupo Enoport 
apresenta-se sob uma nova 
identidade corporativa, 
Enoport United Wines 

Nota de prova: Aroma frutado à 
casta Moscatel, a geleia de laranja 
e alguma especiaria. É um vinho 
fresco na boca, sabor doce, cheio 
e equilibrado com notas de geleia, 
fruta cristalizada e especiarias. 
Final delicado e persistente.
Temperatura de serviço: 14-16º C.

que engloba um conceito 
e uma estratégia de futuro. 
Uma nova identidade que 
afirma que o todo é mais 
forte de que as partes, que 
se reflecte num conjunto de 
empresas especializadas que 
se complementam. Enoport 
United Wines encerra um 
novo conceito que culmina 
na sua assinatura: “Unindo 
Experiência”
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mAlo toJo
--

Moscatel de Setúbal 2007

Moscatel de Setúbal
Superior 2003

Implantada no sopé da 
Serra da Arrábida, no meio 
de 25 hectares de vinha, 
esta empresa mantém o 
equilíbrio perfeito dos 
projectos concebidos de 
raíz, fazendo conviver, 
lado a lado, a produção de 
vinhos de elevada qualidade 
e o ambiente perfeito para 
relaxar, para aprender 
sobre vinhos ou mesmo 
para partilhar momentos 
especiais.
Aqui tudo foi feito para 
proteger o ambiente. Desde 
a criação de uma estação 
própria de tratamento de 
águas residuais baseada 
numa tecnologia não 
poluente, até à “produção 
integrada” na vinha, um 
método que a obriga a 
utilizar produtos de origem 
exclusivamente natural na 
sua manutenção. 

Nota de prova: Tem cor âmbar, 
com notas de casca de laranja, 
chá verde, avelãs e pastelaria.
Na boca é envolvente, com 
textura aveludada e o final é 
fresco. 
Temperatura de serviço: 12-14º C.

Nota de prova: De cor topázio 
com laivos esverdiados, 
sobressaem as notas de avelãs 
e pinhões que se conjugam com 
aromas de mel e café. Na boca, 
mostra-se volumoso e aveludado, 
dando-lhe a sua frescura natural. 
Temperatura de serviço: 18º-20º C.
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XAvier sAntAnA
--

Moscatel de Setúbal 2005

Situada em Palmela, esta 
adega foi fundada em 1926, 
tendo como principal 
actividade a produção e 
comércio de vinhos em pipas 
e barris. Também ligada ao 
azeite, onde mais tarde estas 
actividades deram lugar à 
preparação de azeitonas de 
mesa. 
Nos anos 70 passou a 
sociedade familiar, apoiada 
na produção própria de 
uvas provenientes de vinhas 

Nota de prova: Aroma à casta 
Moscatel, com notas de caramelo e 
casca de laranja. Na boca, repetem-
-se essas notas. É um vinho fresco 
e equilibrado, que apresenta algum 
fruto seco e um bom final de prova. 
Temperatura de serviço: 12-14º C.

do património dos sócios 
e também na compra 
a produtores da região, 
aproveitando as condições 
únicas da região de Palmela 
para a produção de vinho.
Em 1990, entrou no 
mercado dos vinhos 
engarrafados, actualizando-
se tecnologicamente e 
alargando a sua gama de 
produção ao seu ex-libris, o 
Moscatel de Setúbal. 
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herdAde dA 
ComportA

A Herdade da Comporta é uma das maiores 
herdades do nosso país, iniciando a sua 
história em 1836. Apesar de ser a cultura do 
arroz que marcou todo o seu percurso, esta 
Herdade compreende uma moderna adega 
que privilegia as mais actuais tecnologias de 
vinificação.

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
EN253, Km1 | Comporta | GPS N 38º 22’ 49” O 8º 47’ 25,50”
t (+351) 265 499 900 | @ adega@herdadedacomporta.pt | www.herdadedacomporta.pt

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Venda de Produtos Regionais
• Acolhimento com Hora Marcada

Integrada numa paisagem entre o rio e o 
mar, conta com cerca de 30 hectares de 
vinha que dão origem a vinhos tintos e 
brancos de elevada qualidade. 
O projecto Herdade da Comporta 
incorpora objectivos de valorização das 
potencialidades naturais, onde a tradição 
e a modernidade se conjugam em prol 
desenvolvimento da região.

• Acolhimento Linguístico: EN, FR, PT
• Acolhimento de Grupo
• Possibilidade de Visita às Vinhas

ADEGA ASSOCIADA à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL
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QuintA de AlCuBe

A Quinta de Alcube está situada em Azeitão, 
em pleno Parque Natural da Arrábida, 
entre as Serras de São Francisco e São Luís e 
estende-se por 200 hectares de espaço rural 
preservado. A Quinta tem início na Capela 
do Alto das Necessidades e desce pela 
encosta em direcção ao vale, dispondo de 
uma adega, um solar, um ovil, uma queijaria 
e uma capela.
Das várias actividades da Quinta destaca-se 
a produção de vinho, de queijo de Azeitão 

Visita à adega disponível mediante marcação prévia:
Quinta de Alcube | Azeitão | GPS N 38º 31’ 54” O 8º 58’ 25” 
t (+351) 212 191 566 | @ quintadealcube@sapo.pt

• Prova de Vinho
• Venda de Vinho
• Venda de Produtos Regionais
• Acolhimento com Hora Marcada

em queijaria tradicional e um dos últimos 
pomares de Laranjas de Setúbal.
A Quinta de Alcube conta com 50 
hectares de vinhas em produção integrada, 
distribuídos por outras duas quintas em 
Poceirão e Algeruz. Das castas utilizadas 
destacam-se a Castelão, Trincadeira, 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Aragonês e 
Alicante Bouchet nas tintas; Fernão Pires e 
Moscatel de Setúbal nas brancas.

• Acolhimento Linguístico: EN, FR, PT
• Acolhimento de Grupo
• Vinhas

ADEGA ASSOCIADA à ROTA DE VINHOS DA PENíNSuLA DE SETúBAL
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Doces de Fatia
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Bolo de mel com segredo

Ingredientes
250gr de Farinha
250gr de Açúcar
2,5dl de Azeite
2,5dl de Mel
1 cálice de Moscatel de Setúbal
1 colher de café de Gengibre ralado
1 colher de café de Canela
1 colher de café de Erva-doce
100gr de Passas ou Avelãs
3 Gemas
6 Claras
Manteiga para untar q.b.
Farinha para untar q.b.

Preparação
Junte a farinha, o açúcar, o azeite, o mel e o cálice de 
moscatel, e misture muito bem estes ingredientes.
Numa taça junte as gemas, a canela, o gengibre e a erva-
doce, junte bem e misture ao primeiro preparado. Bata 
as claras em castelo e envolva com carinho, com a ajuda 
duma colher de pau, na massa do bolo. No final misture 
as passas passadas por farinha para que não fiquem no 
fundo do tacho. Deite o preparado numa forma barrada 
com manteiga e farinha, leve ao forno pré-aquecido e 
coza a 150º C durante 1h30.

Palmira Salvado
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doce de gila com moscatel

Ingredientes

Massa:
350dl de Claras
330gr de Açúcar
330gr de Amêndoa moída com pele
190gr de Bolacha moída
1 cálice de Moscatel de Setúbal
Manteiga para untar q.b.
Papel vegetal para forrar 
Açúcar em pó para decorar

Recheio:
300gr de Gila em fios
300gr de Doce de Ovos

Preparação
Batem-se as claras em castelo. Junta-se ao açúcar, a 
amêndoa, a bolacha e o moscatel e mistura-se tudo, por 
fim adiciona-se as claras em castelo e envolve-se com 
cuidado.
Unta-se com manteiga quatro formas redondas e forra-
-se com papel vegetal, distribui-se o preparado pelas 
quatro formas e leva-se ao forno a cozer a 180º C durante 
35 minutos. 
Deixar arrefecer e desenforma-se.
De seguida rechear em camadas alternadas com o doce 
de ovos e gila. Polvilhar com açúcar em pó para decorar.

Docipal – Fabrico de Doçaria, Lda
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Bolo de Chocolate com geleia de laranja e moscatel

Ingredientes
12 Ovos
2 Gemas
500gr de Açúcar
700gr de Chocolate para culinária
3dl de Moscatel Superior
1 colher de sopa de Café solúvel
2 Laranjas grandes e sumarentas
1dl de Natas
50gr de Margarina
1 colher de chá de Amido
Pitada de Baunilha
Papel vegetal para forrar 
Manteiga para untar q.b.
Fisális para decoração q.b.

Preparação
Derreter 500gr de chocolate em banho-maria. Juntar 
o café solúvel e 2dl de moscatel. De seguida, bater 12 
gemas e juntar 400gr de açúcar até ficar esbranquiçado. 
Seguidamente juntar o chocolate derretido a pouco e 
pouco, envolver bem e juntar as claras batidas em castelo 
sem bater. Ligar o forno a 180º C. Untar a forma, forrar com 
papel vegetal e untar novamente. O tempo de cozedura 
deverá ser de 15 a 20 minutos. Quando cozido molhar um 
pano e pôr em cima do bolo antes de desenformar.

Recheio:
Tirar a casca fina da laranja, tirar a parte branca e cortar 
a casca e os gomos. Juntar 100gr de açúcar e uma pitada 
de baunilha. Levar ao lume durante 10 minutos. De 
seguida triturar e juntar o amido e duas gemas. Envolver 
na geleia e levar ao lume até engrossar.

Cobertura:
Pôr chocolate, moscatel, natas e manteiga em banho-
maria. Bater bem até que fique liso e deixar arrefecer. 
Cortar o bolo a meio e rechear com geleia e cobrir com 
chocolate. Decorar com fisális. 

Restaurante D. Isilda
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tarte de Figo com mel e moscatel

Ingredientes
6 colheres de Açúcar
3 colheres de Mel
8 Ovos
8 colheres de Farinha
Preparado de Figo
Canela q.b.
Creme de Moscatel

Preparação
Misturam-se os ingredientes com uma vara de arames, 
coloca-se numa tarteira e vai a cozer no forno em lume 
moderado.

José Rodrigues
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Bolo de Castanhas com moscatel

Ingredientes
300gr de Açúcar
2 colheres de sopa de Mel
2dl de Água
300gr de puré de Castanhas
300gr de miolo de Amêndoa
moída sem pele
Raspa de Laranja
1 cálice de Moscatel
6 Ovos
Margarina para untar q.b.
Papel vegetal para forrar 

Preparação
Cozer as castanhas em água e sal, tirar a casca e reduzir 
a puré. Num recipiente de ir ao lume deitar a água, o 
açúcar, o mel e a raspa de laranja, deixar ferver até atingir 
ponto pérola, juntar a amêndoa, o puré de castanha e 
deixar ferver, mais um pouco, mexendo sempre.
Fora do lume, juntam-se os ovos batidos com o moscatel. 
Forra-se uma forma redonda, com papel vegetal barrado 
de margarina, deita-se a massa e vai a cozer ao forno a 
160º C, durante cerca de 40 minutos. Depois de frio, 
desenforma-se e cobre-se com doce de ovos e enfeita-se 
a gosto.

Graça Paula
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tarte de requeijão com moscatel

Ingredientes
12 Gemas
200gr de Amêndoa granulada sem pele
500gr de Açúcar
200gr de Requeijão
200ml de Moscatel
Manteiga para untar q.b.
Açúcar para untar q.b.

Preparação
Junta-se às gemas o açúcar, o requeijão, a amêndoa e o 
moscatel. Bate-se tudo muito bem. Unta-se a tarteira 
com manteiga e polvilhada com açúcar. Verte-se o 
preparado na tarteira e vai ao forno em banho-maria 
cerca de 30 minutos a 200º C.

Restaurante Alcanena
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Bolo de gila com Amêndoa e moscatel

Ingredientes
16 Gemas
2 Ovos 
500gr de Açúcar
2,5dl de Moscatel
150gr de Amêndoa
gratinada com pele
1 colher de café de Canela
Gila em fios
Manteiga para untar q.b.
Papel vegetal para forrar 
Fios de Ovos para decorar
Amêndoa inteira torrada
para decorar

Preparação
Colocar num recipiente o açúcar e o moscatel e deixar 
ferver durante 3 a 4 minutos. Depois de ferver juntar a 
gila, a amêndoa e a canela deixando ferver mais 2 a 3 
minutos. Juntar as gemas e os ovos inteiros, ligeiramente 
batidos e envolver bem. Verter o preparado em forma 
forrada com papel vegetal e untada, no forno a 160º C 
durante 30 minutos. Deixar arrefecer até poder 
desenformar. Levar ao lume os fios de ovos com o 
moscatel e deixar ferver um pouco, retirar e deixar 
arrefecer. Fazer rolinhos e enfeitar o bolo. Pôr em cada 
molhinho de fios de ovos uma amêndoa torrada no meio 
a enfeitar e colocar fios de ovos à volta do bolo.

Restaurante Alcanena

54
Doçaria com Moscatel de Setúbal







Bolo-rei de Chocolate e moscatel

Ingredientes
Farinha de trigo tipo 55
Margarina Bolo-Rei
Açúcar
Sal
Ovos
Levedura
Moscatel de Setúbal
Leite
Chocolate meio amargo q.b.
Frutos Secos q.b.
Sultanas q.b.

Preparação
Envolver todos os ingredientes excepto o chocolate, os 
frutos secos e as sultanas, que são adicionadas depois da 
massa estar bem amassada. Dar formato de bolo-rei e 
deixar levedar. Decorar a gosto e pôr a cozer em forno 
pré-aquecido.

Andreia Martins e Agnaldo Borba
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sericaia com moscatel

Ingredientes
1lt de Moscatel de Setúbal 20 anos
0,5lt de Leite
1 casca de Limão
2 paus de Canela
12 Ovos
500gr de Açúcar
120gr de Farinha
Canela em pó q.b.

Preparação
Dentro de um recipiente de ir ao lume coloca-se o leite, 
o moscatel, a casca do limão e os paus de canela, leva-
se ao lume até ferver. Separa-se as gemas das claras 
reservando as claras. Junto às gemas acrescenta-se o 
açúcar e a farinha, bate-se tudo muito bem e mistura-se 
no leite até engrossar. Deixa-se arrefecer, depois de frio 
envolve-se com cuidado as claras batidas em castelo.
Deita-se o preparado num prato de barro e polvilha-se 
com canela em pó. Vai a cozer cerca de 90 minutos a 90º C. 

Restaurante D. Isilda
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Doces de Colher
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doce Conventual com moscatel

Ingredientes
170gr de Doce de Gila
170gr de Amêndoa
sem pele granulada
400ml de Moscatel
1 colher de sopa de Canela em pó
16 Gemas
2 Ovos 
200gr de Açúcar
Margarina para untar q.b.
Fios de Ovos e Amêndoas
inteiras para decorar
Papel vegetal para forrar 

Preparação
Coloca-se o moscatel com o açúcar em lume brando 
até ferver durante 2 minutos aproximadamente, junta-
se a amêndoa e a gila e deixa-se ferver mais 2 minutos. 
Retira-se do lume e deixa-se arrefecer lentamente, depois 
de arrefecido junta-se a canela em pó. Desclarar os 
ovos. Bater ligeiramente as gemas com os ovos inteiros, 
acrescentando-se ao preparado anterior já arrefecido, 
envolvendo suavemente.
Forrar a forma com papel vegetal e unta-la levemente 
com margarina. Colocar o preparado na forma e levar 
ao forno a 180º/185º C durante aproximadamente 20 a 
25 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. 
Flamejar os fios de ovos em moscatel e levar ao forno 
para aloirar.
Decorar com fios de ovos e amêndoas inteiras.

Restaurante D. Isilda
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pudim d. nuno santa maria

Ingredientes
1lt de Leite Gordo
350gr de Açúcar
1 casca de Laranja
1 Pau de Canela
10 Ovos
1 cálice de vinho Moscatel Roxo
Caramelo q.b.
Passas de Uva Moscatel q.b.

Preparação
Leva-se o leite ao lume com o pau de canela. Junta-se 
ao açúcar os ovos, e bate-se ligeiramente, adiciona-
se a raspa da laranja e o vinho Moscatel roxo, por fim 
adiciona-se o leite já morno. 
Unta-se uma forma com caramelo líquido, adiciona-se 
o preparado.
Leve-se o preparado em banho-maria ao forno a 180º C 
durante 50 minutos. Desenforma-se a frio e decora-se 
com geleia de Moscatel e passas. 

Padre José Maria
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sopa dourada do Convento de santiago

Ingredientes
400gr de Açúcar
125gr de Amêndoa ralada
50gr Passas de Uva Moscatel
125gr Fogaça de Palmela
1 Pau de Canela
6cl de Moscatel de Setúbal
Miolo de pão de Palmela q.b.
12 Gemas 

Preparação
Leva-se o açúcar ao lume com 2dl água a ferver e o pau 
de canela, até fazer ponto pérola forte.
Adiciona-se a amêndoa moída, a fogaça moída (1,2,3), o 
vinho Moscatel e as passas, deixando-se engrossar.
Entretanto, escalda-se o pão (miolo) com um pouco de 
leite a ferver. Leva-se ao lume. Adiciona-se as gemas de 
ovos. Leva-se ao lume novamente.
Deixe arrefecer.

Isabel Pereira
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pudim de vinho moscatel

Ingredientes
12 Ovos 
500gr de Açúcar Amarelo
1lt de Leite de Ovelha
1 cálice de Vinho Moscatel

Preparação
Coloca-se num recipiente os ovos inteiros e junta-se 
o açúcar, envolve-se tudo de forma homogénea, em 
seguida junta-se o cálice de moscatel e bate-se tudo 
muito bem. Por fim mistura-se, pouco a pouco, o leite 
de ovelha.
Coloca-se o preparado numa forma, previamente 
caramelizada (100gr de açúcar e um cálice de vinho 
moscatel). Vai ao forno em banho-maria durante uma 
hora, a 180º C.
Por fim coloca-se no frio durante 6 horas e desenforma-
-se.

Luís Silva
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pudim de moscatel

Ingredientes
8 colheres de sopa de Farinha
300gr de Açúcar
50gr de Margarina
50gr de Côco
1 copo pequeno de Moscatel
Açúcar queimado para a forma
4 Ovos

Preparação
Bate-se o açúcar com os ovos até obter uma mistura 
homogénea.
Junta-se a margarina, previamente derretida e adiciona-
-se o cálice de moscatel de Setúbal.
Para finalizar, envolve-se a farinha e o côco peneirados 
na massa.
Coloca-se o preparado numa forma caramelizada com 
açúcar e coze-se em banho maria.

Evelina Canastra
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sopa doce de palmela

Ingredientes
Açúcar
Água
Amêndoas torradas
Gemas
Moscatel Roxo

Preparação
Num tacho misture a água com o açúcar e deixe 
ferver, junte as amêndoas e mexa. Junte o restante dos 
ingredientes e leve ao lume até dar o ponto desejado, 
depois de frio colocar Moscatel Roxo q.b.

Andreia Martins e Agnaldo Borba
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delícia de Crepe com moscatel e noz

Ingredientes
Receita normal de crepe
Maçã q.b.
Noz q.b.
Moscatel Reserva q.b.
Açúcar q.b.

Preparação
Coze-se a maçã com o açúcar e o moscatel até fazer 
ponto, em seguida coloca-se 2 colheres do preparado em 
cima do crepe e enrola-se. E vai ao forno a tostar.

José Rodrigues
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o segredo da Bolacha maria

Ingredientes
100gr de Bolacha Maria
6 Gemas 
6 colheres de sopa de Açúcar
2dl de Leite de Côco
1 cálice de Moscatel de Setúbal
Pó de Canela ou Chocolate q.b.
para decoração 

Preparação
Parta as bolachas aos pedacinhos. Num tacho junte 
o açúcar, as gemas, o leite e o Moscatel de Setúbal, 
mexendo sempre no fundo com uma colher de pau; 
logo que esteja quente e a engrossar, mas antes de ferver 
junte-lhe as bolachas, mexa tudo e deite num recipiente. 
Deixe arrefecer e sirva polvilhado com pó de canela ou 
pó de chocolate.

Palmira Salvado
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pêras no Forno com moscatel

Ingredientes
6 Pêras
2dl de Moscatel
Açúcar amarelo q.b.
1 pau de Canela
Casca de Limão q.b.  

Preparação
Coze-se as pêras inteiras e descascadas no Moscatel, 
com o pau de canela, não deixando cozer na totalidade. 
Quando estiverem quase cozidas coloca-se a casca do 
limão. Reduz-se o caldo. Retira-se as pêras para um 
recipiente. Ao caldo que sobrou acrescenta-se o açúcar 
até ficar em ponto caramelo. De seguida coloca-se por 
cima das pêras esse caramelo, e está pronto a servir.

João Albino
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Doce Frito ou Biscoito
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pastel de moscatel

Ingredientes

Massa: 
1kg de Farinha
0,5lt de Água

Creme: 
500gr de Açúcar
0,3dl de Água
300gr de miolo de Amêndoa
5cl de Moscatel de Setúbal
12 Ovos

Preparação
Numa amassadeira, junta-se a farinha e a água até 
desprender do balde. Deixa-se descansar. Seguidamente 
num tacho, junta-se o açúcar com água e vai a ferver até 
atingir ponto pérola. Deixe arrefecer. Misture depois os 
ovos e o miolo de amêndoa e o moscatel. Forra-se as 
formas e enchem-se com o recheio.
Leve ao forno, em temperatura de 200º C durante 15 
minutos.

Nuno Gil
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sonhos moles

Ingredientes
1 receita de Sonhos comuns de Natal
Doce de Abóbora
Amêndoa torrada
1 receita de Ovos-Moles
Moscatel de Setúbal
Canela para polvilhar q.b.
Pau de Canela para decorar

Preparação
Frite os sonhos, deixe arrefecer completamente. Recheie 
com doce de abóbora, coloque por cima de cada 
sonho ovos-moles que já devem estar misturados com 
moscatel. Polvilhe as amêndoas e a canela e decore com 
pau de canela.

Andreia Martins e Agnaldo Borba
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Bolacha integral de Chocolate com moscatel

Ingredientes
1kg de Farinha
25gr de Fermento em pó
400gr de Açúcar
400gr de Margarina
4 Ovos
2dl Moscatel
Canela q.b.
Erva-doce q.b.
Mistura integral q.b.
Chocolate q.b.

Preparação
Amassar o açúcar com a margarina e juntar os ovos, 
misturar as especiarias e por fim a farinha e o fermento 
em pó e a mistura integral e depois amassar tudo e esticar 
com um rolo de inox. Cortar as bolachas e pinta-las com 
pinturas fortes com caramelo. Por fim cozer em forno 
240º C. Depois molhar em chocolate derretido.

Luís Camacho
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Borrachão de moscatel de setúbal

Ingredientes
1lt de bebida:
¼ de Moscatel de Setúbal
¼ de Aguardente
½ de Vinho Branco
1lt de Azeite
Canela q.b.
800gr de Açúcar
Raspa de 1 Limão
Farinha q.b.
1 Gema para pincelar

Preparação
Misture todos os ingredientes até o açúcar ficar dissolvido, 
por fim, junte a farinha para não pegar. A massa tem de 
ter consistência para se poder estender com um rolo e 
cortar. Cortar com a espessura aproximadamente de 
1cm. Untar um tabuleiro, pincelar com gema de ovo e 
levar ao forno pré-aquecido bem quente. Os biscoitos 
cozem em 15 minutos a 150º C.

Palmira Salvado
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Composição do Júri

Presidente e Representante dos Chefes de Cozinha
Irene Pimenta

Representante da Confraria Gastronómica de Palmela
Domingos Cruz

Representante da Confraria do Moscatel de Setúbal
Ana Oliveira

Representante da ARVPS - Presidente de Direcção
José Carlos Caleiro

Representante dos Gastrónomos
Celeste Cavaleiro
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Classificação geral *

Doce de Fatia
Bolo de Mel com Segredo (42) 
Doce de Gila com Moscatel (41)
Bolo de Chocolate com Geleia de Laranja e Moscatel (39)
Tarte de Figo com Mel e Moscatel (38)
Bolo de Castanhas com Moscatel (37)
Tarte de Requeijão com Moscatel (34)
Bolo de Gila com Amêndoa e Moscatel (33)
Bolo Rei de Chocolate com Moscatel (32)
Sericaia com Moscatel (31)

Doce de Colher
Doce Conventual com Moscatel (45)
Pudim D. Nuno Santa Maria (43)
Sopa Dourada do Convento de Santiago (40)
Pudim de Vinho Moscatel (35)
Pudim de Moscatel (35)
Sopa Doce de Palmela (33)
Delícia de Crepe com Moscatel e Noz (31)
O Segredo da Bolacha Maria (31)
Pêras no Forno com Moscatel (31)

Doce Frito ou Biscoito
Pastel de Moscatel (43)
Sonhos Moles (43)
Bolacha Integral de Chocolate com Moscatel (34)
Borrachão de Moscatel de Setúbal (30) * Classificação em pontos
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