
ALIMENTAÇÃO EUROPEIA

CURIOSIDADES



CARNES E PEIXE

Portugal dispunha de porcos monteses, 

cervos, ursos, bois cabras, ovelhas, bem como aves 

de caça e criação. O peru ainda não era 

conhecido, vindo posteriormente a sê-lo.

A carne era considerada importante por 

“dar força” para todas as tarefas do quotidiano

O peixe era também muito consumido, 

sendo o salmão, a pescada e sardinha os mais 

apreciados.



BEBIDA

O vinho era usado em todas as 

refeições para “dar força e alegria”, e 

pensava-se ser uma fonte de boa saúde.

A cerveja foi descoberta no princípio 

do séc XV.



AS REFEIÇÕES

O  horário de refeições era um pouco incerto, mas 

sabia-se que existiam três refeições: o almoço, o jantar e a ceia.  

Cada convidado levava a sua faca e o “mantel” (toalha de 

mesa, pano) onde se limpava depois de cada refeição. Nessa 

altura não se usava prato e por vezes os alimentos eram postos 

sobre uma fatia de pão.



RECEITA MEDIEVAL

CABIDELA DE GALINHA

Ao matar a galinha, aproveite o sangue deitando-o numa tigela com vinagre, 
mexendo sempre para não coalhar.

Corte a galinha em pedaços regulares. Entretanto. pique 1 cebola média, aloure-a 
em 3 colheres de sopa de azeite bem quente, junte os pedaços da galinha, deixe-os alourar 
ligeiramente e depois cozer, adicionando pinguinhos de água . Tempere com sal, 
pimenta, canela e um pouco de salsa. Deixe cozer. Quando a galinha estiver quase 
cozida, deve ter 5 dl de molho. Deite um pouco deste molho no sangue, mexa e adicione 
à galinha, leve novamente ao lume a fim de ferver, durante alguns minutos .

Rectifique os temperos e sirva uma travessa sobre fatias de pão de trigo ou 
acompanhado de batatas cozidas.

Pode substituir a galinha por peru ou frango.



INFLUÊNCIA DA EXPANSÃO MARÍTIMA 
NA ALIMENTAÇÃO EUROPEIA

Com a expansão os europeus viram  chegar ao Continente  
uma quantidade enorme de plantas e frutos novos, oriundos 
dos três continentes. 

Salientem-se entre elas o milho, a batata, o tomate, a couve-
flor, as frutas tropicais, o café, o chá e o cacau. 



INFLUÊNCIA DA EXPANSÃO MARÍTIMA 
NA ALIMENTAÇÃO EUROPEIA

A introdução de novos produtos alimentares não 
coincidiu com o seu consumo imediato.  

A batata, por exemplo, teve de esperar mais de dois 
séculos até ser aceite por toda a gente.



INFLUÊNCIA DA EXPANSÃO MARÍTIMA 
NA ALIMENTAÇÃO EUROPEIA

Entre os frutos tropicais salientam-se:

• a banana, vinda de África e introduzida na 
madeira por volta de 1550;

• o ananás, de proveniência americana;

•a laranja doce da China (melhor em qualidade e 
doçura do que a laranja já conhecida na Europa) .



Ameijoas em azeite e alho

Ameijoa aberta em refogado de azeite com alho e ervas aromáticas.

PURÉ

Farrapos de nabiças refogados em cebola e banha, com farinha de milho.

GALINHA DE ALFITETE

galinha corada e aromatizada com cheiros e coberta com fios de ovos.

BOLDROEGAS

Bolas de carne recheadas de gema de ovo.

CANUDOS DE OVOS

EMENTA DE JANTAR À MODA DO

SÉCULO XVI



Tigelada de Cenouras

1 kg de cenouras; farinha q.b.; 4 colheres de

vinagre; manteiga de vaca; coentros, salsa,

hortelã; canela, cravinho, gengibre, açafrão; 2

colheres de mel ou açúcar; noz-moscada e

coentros (semente); 1 cebola; azeite para

fritar; sal e pimenta; 4 ovos.

INGREDIENTES PARA  RECEITAS 

CULINÁRIAS ÉPOCA - EXPANSÃO



Carneiro estufado

1 kg de carneiro (limpo); 300 gr de

entremeada; 1 cabeça de alhos; 1 limão; 1

marmelo e 2 maçãs; ½ de vinho; 3 colheres

de vinagre; farinha de trigo q.b.; canela,

gengibre, cravinho; noz-moscada e louro; 
sal

e pimenta; 1 pão.

INGREDIENTES PARA  RECEITAS 

CULINÁRIAS ÉPOCA - EXPANSÃO



Manjar Branco

1 peito de galinha preta; ½ kg de 
farinha de

arroz; 2 l de leite; 250 gr de 
açúcar; sal;

canela (facultativo).

INGREDIENTES PARA  RECEITAS 

CULINÁRIAS ÉPOCA - EXPANSÃO



INGREDIENTES PARA  RECEITAS 

CULINÁRIAS ÉPOCA - EXPANSÃO

Verifica-se assim a mistura de 

ingredientes tipicamente europeus 

com uma mistura de

Especiarias. Note-se ainda a ligação 

entre o salgado e o doce 
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