
Desde a Antiguidade que o peixe das 
nossas costas é conhecido e 
apreciado por gourmets de todo 
o mundo. Os romanos escolhiam-no 
para preparar o mais faustoso garum 
(ainda podem ser visitadas as tulhas 
de Setúbal), e hoje, de um lado e do 
outro do Atlântico os mais famosos 
restaurantes da Europa e da América 
disputam as nossas melhores 
espécies que Chefs de 3 estrelas 
preparam em receitas sábias 
e complexas.

A Cataplana é um ícone da cozinha portuguesa. 
A sua forma mágica, de rara beleza, construída em 
cobre por hábeis artesãos ou produzida no melhor inox 
culinário, permite cozeduras lentas e suaves que 
transformam os alimentos em pratos delicados 
e saborosos e extremamente saudáveis.
Símbolo vivo da verdadeira cozinha mediterrânica, 
a Cataplana liberta, ao abrir-se, os aromas de uma 
cozinha moderna, sadia e gastronómica. 

Quintessência de todos os vinhos, não há vinho 
mais rico, mais exuberante, mais volumoso, mais 
aromático, mais sensual e mais saboroso que o vinho 
do Porto. É a personificação da perfeição!
Nas suas formas Tawny, Colheita ou Vintage, 
envelhecido ao longo de toda uma história de fadas e 
gentilezas, o vinho do Porto é o vinho mais sump-
tuoso que o Homem criou.
Não dispense estes vinhos com os seus queijos. 
Ou com sobremesas de chocolate negro, laranja ou 
frutos secos. Arrisque o pleno com um pombo ou um 
prato de caça. 

A CATAPLANAO MELHOR PEIXE DO MUNDO

O VINHO 
DO PORTO

Portugal foi dos primeiros países europeus a dispor 
de plantações de cana-de-açúcar e de produção 
de açúcar própria. Não admira por isso que 
Portugal “tenha um gosto doce” e a doçaria e a 
pastelaria constituam uma das maiores riquezas 
gastronómicas do país. Na clausura dos conventos, 
cultivou-se a mais espectacular confeitaria 
conventual do mundo. Representada pelo seu 
ícone máximo, o delicioso “Pastel de Nata” é 
qualificado por Alain Ducasse um doce celeste. 

O PASTEL 
DE NATA

A arte da culinária tem profundas raízes 
em Portugal, país de grande 
diversidade de regiões, de produtos 
e de cozinhas. Se a riquíssima culinária 
tradicional é superiormente praticada 
por Chefs que herdaram dos seus 
antepassados técnicas e receitas 
inigualáveis, também jovens 
e talentosos Chefs praticam hoje 
uma cozinha de liberdade e de bom 
gosto, elevando a Culinária Portuguesa 
aos píncaros da nova gastronomia de 
vanguarda. São eles que conseguem 
fundir as nossas receitas tradicionais 
com a inovação e a criatividade, 
baseados no respeito deste nosso 
inigualável património de produtos 
tão diversificados e de tão elevada 
qualidade.

OS 
NOSSOS 
CHEFS• Condições únicas 

 de nascimento e crescimento;    
• Capturas à linha e artesanais; 
• Alta tecnologia no 
 armazenamento e distribuição;

• Elogiado pelos melhores 
 restaurantes da Europa 
 e da América.
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OS LEGUMES 
MAIS FRESCOS 
E NATURAIS 

A gastronomia e os vinhos 
portugueses assumem uma 
importância estratégica para 
a captação de turistas e para 
a valorização da experiência 
de todos os que nos visitam.

O Programa Prove Portugal, uma 
parceria entre o Turismo de Portugal 
e a Academia Portuguesa de 
Gastronomia, pretende aumentar 
a visibilidade, reconhecimento 
e percepção, nacional e internacional, 
de uma gastronomia de excelência, 
sustentada em produtos genuínos 
de grande qualidade.

A NOSSA SAUDÁVEL, 
SABOROSA E AUTÊNTICA 
COZINHA MEDITERRÂNEA.

O NOSSO 
DELICADO MARISCO

FANTÁSTICOS QUEIJOS 
PORTUGUESES DE MONTANHA

O MELHOR AZEITE

AS CARNES 
D.O.P

VINHOS MEMORÁVEIS

www.proveportugal.pt www.visitportugal.com
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