Tydzień Portugalski „Flavours of Portugal”
VIII edycja, 29 maja – 2 czerwca 2017
Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza oraz Hotel InterContinental Warszawa mają przyjemność zaprosić Państwa w kolejną podróż
po tradycyjnych smakach Portugalii. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na degustacje portugalskich win i poduktów regionalnych
oraz uroczyste kolacje przygotowane przez portugalskich Szefów Kuchni. Niezapomnianą atmosferę stworzą portugalscy artyści: Cláudia
Duarte oraz gitarzyści Sandro Costa i José Nunes.

Portuguese Week ”Flavours of Portugal”
8th edition, 29th of May – 2nd of June 2017
The Polish-Portuguese Chamber of Commerce together with InterContinental Warsaw Hotel, have the pleasure to invite you on a journey
through traditional Portuguese ﬂavours. From Monday to Friday we invite you for degustation of Portuguese wines and regional products,
as well as Portuguese dinners prepared by Portuguese Chefs. Unforgettable atmosphere will be created by Portuguese artists: Cláudia
Duarte, and guitar players Sandro Costa and José Nunes.

Codziennie wyróżniamy inny region Portugalii

Program imprezy od 29 maja do 2 czerwca

Poniedziałek, 29 maja
Wtorek, 30 maja
Środa, 31 maja
Czwartek, 1 czerwca
Piątek, 2 czerwca

19:00
20:00
20:45
22:00
23:00

Trás-os-Montes i Minho
Douro i Beiras
Estremadura i Ribatejo
Alentejo i Algarve
Madera i Azory

Degustacja win i przekąsek portugalskich
Portugalska kolacja
Koncert portugalskich gitar
Koncert fado
Zakończenie wieczoru

Each day we will highlight different Portuguese regions

Program of the event from 29th of May till June 2nd

Monday, 29th May
Tuesday, 30th May
Wednesday, 31st May
Thursday, 1st June
Friday, 2nd June

07:00 PM
08:00 PM
08:45 PM
10:00 PM
11:00 PM

Trás-os-Montes and Minho
Douro and Beiras
Estremadura and Ribatejo
Alentejo and Algarve
Madeira and Azores Islands

2 | www.flavoursofportugal.pl

Wine and food degustation
Portuguese dinner
Concert of Portuguese guitarists
Fado concert
Closing of the event

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza ma zaszczyt zaprosić Państwa na ósmą
edycję Tygodnia Portugalskiego „Flavours of Portugal” 2017. Od 2010 roku jest to
największe wydarzenie promujące portugalską gastromię, wino i kulturę w Polsce
i Europie Centralnej.

Polish Portuguese Chamber of Commerce is pleased and honored to invite you to
the Eighth Portuguese Week – the “Flavours of Portugal” 2017. Since 2010 it has
grown into the biggest event promoting Portugal in Poland and Central Europe, with
gastronomy, wines and culture being its vehicle.

Tydzień Portugalski „Flavours of Portugal” odbędzie się w Hotelu InterContinental
w Warszawie w dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 roku. Każdego wieczoru podczas
uroczystej kolacji nasi goście będą mogli delektowac się regionalnymi daniami
przygotowanymi przez renomowanych szefów kuchni z Portugalii: António Alexandre,
Pedro Marques i Manuel Alexandre. W tej kulinarnej podróży wspierać ich będzie
Mariusz Jeznach – szef kuchni Hotelu InterContinental.

“Flavours of Portugal” will be held at the InterContinental Hotel in Warsaw on May
29th to June 2nd. During special dinner events held in these days, our guests are
invited to enjoy the best of Portuguese cuisine cooked by three famous Portuguese
chefs: António Alexandre, Pedro Marques and Manuel Alexandre, supported by
Mariusz Jeznach, executive chef of the Warsaw InterContinental.

Portugalska kuchnia jest jedną z najbogatszych i najbardziej zróżnicowanych
w Europie. Łączy w sobie zarówno smaki historycznych portugalskich potraw, jak
i inspiracje z Afryki i Brazylii. Kuchnia Portugalii wyróżnia się także różnorodnością
regionalną. Każda część kraju posiada charakterystyczne dla siebie potrawy
i znakomite lokalne wina. Tydzień Portugalski to pięciodniowa podróż przez
portugalskie regiony, począwszy od północy, a skończywszy na wyspach Madera
i Azory. Przekazujemy w Państwa ręce folder, w którym dzielimy się kulinarnymi
tajemnicami każdego regionu i przepisami na najbardziej popularne dania.

Portugal cuisine is among Europe’s richest and most varied ones, combining historical
Portuguese dishes with inspirations coming from Africa and Brazil. Portuguese
gastronomy shows great regional variety too - each region boasts its own local
dishes and wines. The Portuguese Week is a ﬁve days’ trip through all Portuguese
regions, starting in the north of the country and ending at Madeira and the Azores.
This folder gives you unique insight into the culinary secrets of every region, complete
with the best recipes for some of the most popular dishes.

Tydzień Portugalski to nie tylko jedzenie i wino, ale także portugalska muzyka.
Co wieczór Cláudia Duarte z zespołem gitarzystów Sandro Costa i José Elmiro Nunes
przeniesie nas do magicznego świata tradycyjnej portugalskiej muzyki – jedynego
i niezwykłego fado.
Organizacja kolejnej edycji „Flavours of Portugal” była możliwa dzięki wsparciu
licznych instytucji i organizacji. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim,
którzy swoim patronatem, produktami i obecnością przyczynili się do kolejnego
sukcesu „Flavours of Portugal 2017”.
Życzę wszystkim wspaniałego Tygodnia Portugalskiego,

The “Flavours of Portugal” event is not only about food and wine – it is also about
Portuguese music. Every night, singer Cláudia Duarte and her guitar players, Sandro
Costa and José Elmiro Nunes, will take us to the magic world of traditional Portuguese
music – the one and only fado.
The Portuguese Week would not be possible without the generous support coming
from numerous institutions and companies which back it with their patronage,
sponsorship and products. Let me take this opportunity to thank all those who offered
their contribution to the “Flavours of Portugal 2017”.
Wishing everyone a great Portuguese Week,

João Brás Jorge
Prezes PPCC
PPCC President

Jest nam niezmiernie miło, że już po raz ósmy będziemy współorganizatorami
Tygodnia Portugalskiego. Uważamy, że jest to fantastyczna okazja do ponownego
spotkania, nie tylko wspaniałych kucharzy, ale przede wszystkim obecnych i przyszłych
miłośników Portugalii, którzy podczas spotkań będą mogli odkrywać znane i te mniej
znane zakątki Portugalii.

We are very pleased that already for the eighth consecutive time, we will be
co-hosting the “Portuguese Week”. It is a fantastic opportunity to meet again, not
only with excellent chefs but most of all, with the present and future lovers of Portugal
who, during the event will be able to discover the known and unknown corners of
Portugal.

Podczas pięciodniowego festiwalu smaku uznani portugalscy szefowie kuchni
zabiorą nas w kulinarną podróż po regionach Portugalii, abyśmy „od kuchni”
mogli poznać różnorodność tego miejsca. „Flavours of Portugal” to wynik owocnej
współpracy szefa kuchni hotelu InterContinental Warszawa, Mariusza Jeznacha
i całego jego zespołu, ze znakomitymi kucharzami z Portugalii: António Alexandre,
Pedro Marques i Manuel Alexandre.

During the ﬁve day long festival of ﬂavours, well known Portuguese chefs will take
us on a culinary journey across different regions, so that we can see the great
variety of the food from the “backstage”. “Flavours of Portugal” is a result of good
cooperation between InterContinental Warsaw Executive Chef Mariusz Jeznach and
his team, and exceptional chefs from Portugal: António Alexandre, Pedro Marques
and Manuel Alexandre.

Ale Portugalia to nie tylko wyśmienita kuchnia, wspaniałe winnice i dobrzy piłkarze,
to również oryginalna sztuka i przejmujące fado. Co roku, podczas kolacji w trakcie
Tygodnia Portugalskiego, mamy możliwość wysłuchania artystów, którzy przybliżają
nam ten zakątek świata dzięki swojej muzyce.

But Portugal is not only about good cuisine, wonderful vineyards and talented
footballers, it is also a unique art and emotional Fado. Each year the “Portuguese
Week” dinners and artists’ musical performances bring us closer to this part
of the world.

Dzięki wydarzeniom takie jak te, we współpracy z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą
i gośćmi z Ambasady Portugalii, możemy popularyzować portugalską kulturę i szerzyć wiedzę
o tym pięknym kraju.

As a result of cooperation with the Polish-Portuguese Chamber of Commerce as well
as distinguished Guests from the Embassy of Portugal, we can spread the knowledge
of this beautiful country and popularize its culture.

Życzę Państwu udanej podróży w głąb Portugalii,

I wish you a fabulous journey through Portugals’ ﬂavours,

Marten Schoenrock

Dyrektor Generalny InterContinental Warszawa
General Manager InterContinental Warsaw
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VIII edycja Tygodnia Portugalskiego „Flavours of Portugal” odbędzie się w Warszawie
w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017 roku. Ambasada Portugalii ma zaszczyt
współtworzyć wydarzenie, które dzięki wsparciu oraz współpracy wielu polskich
i portugalskich ﬁrm stało się rozpoznawalną marką wśród licznych inicjatyw PolskoPortugalskiej Izby Gospodarczej w stolicy Polski.

The 8th of Flavours of Portugal is taking place in Warsaw from the 29th of May to
the 2nd of June 2017, the Embassy of Portugal being very honoured to be associated
to this event that has already established a ﬁrm mark in the capital of Poland, among
the multiple initiatives of the Polish-Portuguese Chamber of Commerce counting on
the support of many Portuguese and Polish companies.

Co roku wiosną w Warszawie organizowane jest wydarzenie całkowicie poświęcone
Portugalii. Jego celem jest promowanie portugalskiej kultury i poszerzanie wiedzy
o naszym kraju. Pragniemy zachęcić naszych polskich przyjaciół do odwiedzania
Portugalii.

Every year in springtime in Warsaw this is the event calling the attention to Portugal,
promoting its image and a better knowledge of its uses and culture, thus stimulating
our polish friends to visit Portugal and enjoy the experience. In this light, my ﬁrst
words should be addressed to the PPCC to congratulate it for the organization of this
Edition as an important part of its continuing activity to strengthen the ties between
our countries.

W tym miejscu pragnę skierować moje słowa do Polsko-Portugalskiej Izby
Gospodarczej. Jest mi niezmiernie miło podziękować PPCC za organizację kolejnej
edycji wydarzenia, które stanowi ważną część zacieśniania więzów współpracy
między naszymi krajami.
Obecna edycja, podobnie jak poprzednie, przywiązuje wagę do kuchni i wina
wprowadzając gości w niezwykły portugalski klimat.
Portugalska kuchnia jest głęboko zakorzeniona w historii. Tworzą ją: jakość
świeżych, lokalnych składników i innowacja. To czyni Portugalię krajem o niezwykłym
bogactwie smaków, odzwierciedlającym różnorodność regionów i łączącym w sobie
różne rodzaje klimatu, lokalną kulturę i kuchnię. Ponadto, od XV wieku wpływ
na Portugalię miały inne kontynenty, co przyczyniło się do poszerzenia wiedzy na ich
temat w innych częściach Europy. Stało się tak dzięki uprzywilejowanemu położeniu
naszego kraju na mapie świata i otwartości jej mieszkańców.
Przez cały tydzień będziemy świadkami łączenia się tradycji oraz innowacji
tworzonych od dziesięcioleci i obecnie prezentowanych z okazji jak „Flavours of
Portugal” w Warszawie.
Tydzień Portugalski w Warszawie właśnie na tym polega.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie spełni oczekiwania wszystkich gości.

In line with the previous editions, the present one also attaches importance to food
and wines in an environment dedicated to Portugal.
Portuguese cuisine is deeply rooted in history, in the quality of the freshest local
ingredients and in innovation. In this regard, Portugal is a land of amazing variety,
reﬂecting the diversity of its regions and accommodating many different kinds
of climate, local culture and cuisine. Further to that, Portugal, in general terms,
since the 15th century, has been incorporating inﬂuences from various continents
and contributing, at the same time, to their knowledge in other parts of Europe,
taking advantage of the privileged geolocation of the country and the openness of
its inhabitants to the world.
In the most recent decades transformation and creation have built on this long
experience combining tradition and innovation to be reﬂected on occasions such as
Flavours of Portugal in Warsaw.
The Portuguese Days in Warsaw are all about this.
May this event meet the best expectations of all the participants.

João Silva Leitão

Ambasador Portugalii w Polsce
Ambassador of Portugal in Poland

Portugalska kultura
Portugalia to kraj różnorodności, który oferuje odwiedzającym mnóstwo niezapomnianych
przeżyć. Nikt nie zrozumie czym jest nocne życie Lizbony czy Porto, dopóki nie odkryje smaków
wina przy dźwiękach fado, pełnych smaku dań, typowych dla każdego regionu. Apetyt na
odkrywanie tego kraju rośnie w miarę jedzenia, 7 regionów to 7 podobnych, a jednocześnie
całkiem odmiennych miejsc, których poznawanie zaspokaja nie tylko gusta estetyczne i duchowe,
ale w dużej mierze smakowe.
Wąskie ulice, dźwięki fado, zabytkowe katedry, małe restauracje i kawiarnie. Zwiedzanie
Portugalii jest jak podróż w głąb siebie. Pobyt wywołuje uczucie nostalgii i tęsknoty, którą po
portugalsku można opisać jednym słowem – Saudade. Saudade wybrzmiewa w muzyce fado
– melancholijnych pieśniach wyrażających zazwyczaj smutek i żal, śpiewanych przez jednego
wokalistę przy akompaniamencie dwóch gitar. Usłyszymy je wszędzie tam, gdzie spotykają się
ludzie – na ulicach, placach, w kawiarniach. Portugalskie skwery zapełniają się popołudniami,
kiedy przy promieniach słońca mieszkańcy rozkoszują się smakiem wina.
Po wąskich i stromych ulicach Alfamy wciąż jeżdżą żółte tramwaje. Podróż nimi dostarcza
niezapomnianych wrażeń. Alfama jest dzielnicą artystów i muzyków, którzy najlepiej czują się
w swobodnej atmosferze portugalskich wieczorów. Tu pierwsze kroki kieruje większość turystów.

Cláudia Duarte

Cláudia Duarte

Urodziła się w sercu Lizbony. Wcześnie odkryła pasję do muzyki i już w wieku 7 lat uczestniczyła
w konkursach i pojawiała się w domach fado. Studiowała muzykę klasyczną i jazzową, pierwszy
album wydała w 2012 roku – jego producentem była wytwórnia Povo Lisboa. Wielokrotnie
koncertowała na krajowych i międzynarodowych scenach, śpiewając u boku wielu znanych
muzyków. Obecnie można ją spotkać w dwóch najbardziej prestiżowych domach fado w dzielnicy
Alfama – Páteo d´Alfama i fado em Si. Cláudia Duarte należy do nowej generacji fado,
a nowoczesne brzmienie jej głosu nadaje tradycyjnej muzyce Fado nową tożsamość.

José Elmiro Nunes
Gitarzysta urodzony na Azorach. Wcześnie rozpoczął tworzyć muzykę, na której brzmienie duży
wpływ miała grupa The Beatles. Wyemigrował do Kalifornii w późnych latach 60., gdzie grał
w licznych zespołach coverowych. Przeniósł się do Lizbony na początku lat 90. i akompaniował
najsłynniejszym śpiewakom, takim jak: Carlos do Carmo, Mafalda Arnouth, Camané, Rodrigo,
Mísia, Ana Moura i wielu, wielu innym. Obecnie gra w słynnych domach Fado – Páteo d´Alfama
i Fado em Si, mieszczących się w starej dzielnicy Alfamy.

Sandro Costa
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Sandro Costa zaczął grać na portugalskiej gitarze mając 20 lat. Zaczynał wspólnie z bratem
Miguelem Costa i pod okiem swojego ojca gitarzysty – Jorge Costa. Jego pierwszym instrumentem
była gitara klasyczna (viola de fado), która stanowiła fundament jego treningu muzycznego.
Przez ostatnie 4 lata występował w kawiarni Café Luso, w centralnej dzielnicy Lizbony – Bairro
Alto. Akompaniował różnym artystom fado, takimi jak m.in.: Cidália Moreira, Marco Rodrigues,
Pedro Moutinho, Mysid, Ana Soﬁa Varela, czy Ricardo Ribeiro. Dołączył do międzynarodowego
projektu wokalno-instrumentalnego L ‘arpegiatta, założonego z inicjatywy Christiny Pluhar.

Portuguese Culture
Portugal is a country of abundant variety offering a host of unforgettable moving moments.
A foreign traveller shall never understand the uniqueness of nightlife in Lisbon or Porto, unless
he or she sits down to sip a glass or two of some excellent local wine and listen to the nostalgic
sounds of fado, or enjoy the many tastes of local cuisine varying from region to region. Your
appetite for discovering more and more of this country grows with every fado note you hear.
The 7 regions of Portugal are all somewhat similar, yet very different from each other too.
Exploring them becomes a unique aesthetic, spiritual and culinary trip.
Narrow streets, the sounds of fado, the historic cathedrals, small restaurants and cafes – visiting
Portugal is an almost soul-searching experience. It evokes a feeling of nostalgia and longing,
which the Portuguese language deﬁnes in a single key word: saudade.
Saudade pervades the music and lyrics of fado. These are melancholic songs which usually
speak of sadness, regret and sorrow. Fado is sung by one singer accompanied by two guitars.
You can hear it in the streets, squares and cafes – everywhere where people choose to gather.
In afternoons, these places ﬁll with crowds of people enjoying admirable wine and food as
the sun goes down and the night sets in.
Yellow trams still run through the narrow and steep streets of Alfama. Taking a train ride there is
an extraordinary experience. This is the district of artists and musicians who enjoy the laid-back,
relaxed atmosphere of Alfama evenings. It is also the place which most tourists visit ﬁrst.

Cláudia Duarte
Born in the heart of Lisbon, early discovered her passion for music and with only 7 years of age
began to attend several competitions and fado houses. During adolescence, studied classical
and jazz music, performing in various recitals and bands. Her ﬁrst album was produced by “Povo
Lisboa” and released in 2012. She already went through numerous national and international
venues, next to great singers and musicians. At the moment is a resident fado singer at Páteo
d´Alfama and Fado em Si, two of the most prestigious Fado houses in Alfama. Cláudia Duarte
belongs to the new generation of Fado showing her voice as a new identity in traditional Fado.

José Elmiro Nunes
Born in the Azores Islands soon started playing music with a very strong Beatles inﬂuence.
Imigrated to California in the late 60’s playing in various cover bands. Moved to Lisbon in
the early 90’s playing Fado full time for most famous singers including Carlos do Carmo,
Mafalda Arnouth, Camané, Rodrigo, Mísia, Ana Moura and many, many more. At the moment
is playing at Pateo de Alfama and Fado em Si in the old barrio of Alfama.

Sandro Costa
Sandro Costa comes from a musical family. Like his father Jorge and brother Miguel, Sandro
is a fado guitar player. He has been a resident musician at the Café Luso in Bairro Alto for
the past four years. He has accompanied several fado singers including Cidália Moreira, Marco
Rodrigues, Pedro Moutinho, Mysid, Ana Soﬁa Varela, Ricardo Ribeiro, among others. Also,
he has joined of a major project called L ‘arpegiatta, a Baroque Orchestra, directed by Christina
Pluhar.

shutterstock/ saiko3p
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Charakterystycznym środkiem wyrazu i najbardziej ekspresyjnym rodzajem sztuki
portugalskiej stały się ceramiczne płytki Azulejos. Ukazują one panoramiczny
obraz dziejów kraju wielkich odkrywców, natchnionych poetów, charyzmatycznych
przywódców i artystów. Przykłady tej tradycyjnej dla Portugalii dekoracji można
znaleźć wszędzie. Płytki zdobią ściany kościołów, domów, urzędów, restauracji,
a nawet miejskich toalet. Obrazy, które dzięki nim powstają przedstawiają często
sceny historyczne i mitologiczne. Stolica Portugalii może pochwalić się muzeum płytek
ceramicznych Museu Nacional do Azulejo.
Portugalskie wnętrza Lello & Irmao w Porto zainspirowały Joanne Rowling, autorkę
sagi o Harrym Potterze. Wchodząc do księgarni przenosimy się do innego świata.
Wnętrze utrzymane jest w drewnie, regały na książki wykończone są w stylu gotyckim,
a masywne schody prowadzące na pierwsze piętro budzą podziw.

Azulejos, or ceramic tiles, have become perhaps the most characteristic means of
artistic expression and possibly the most powerful form of Portuguese art. They depict
a panorama of history of great Portuguese explorers, inspired poets, charismatic
leaders and artists. Examples of this traditional Portuguese decoration can be found
everywhere: Azulejos adorn church walls, homes, ofﬁces, restaurants, and even city
toilets. The themes are often mythological and historical. The capital of Portugal,
Lisbon, boasts a museum of ceramic tiles – Museu Nacional do Azulejo.
The interior of Lello & Irmao bookstore in Porto has been a source of inspiration for
Joanne Rowling, the author of Harry Potter novels. Entering it is like stepping into
a strange world of magic. The interior decoration is all wood, bookshelves are in
Gothic style and the massive staircase leading up to the ﬁrst ﬂoor is highly impressive.

Kuchnia Portugalska
Z kraju, utożsamianego z bacalhau i dobrym winem, portugalska kuchnia w ciągu kilku ostatnich lat
awansowała do kulinarnej ekstraklasy. Najlepsi szefowie kuchni z USA, Hiszpanii, Francji, czy Japonii
z chęcią podkreślają, iż przyrządzane przez nich ryby i owoce morza pochodzą z portugalskich mórz.
W samej Portugalii wciąż powstają nowe, interesujące restauracje. W kilku europejskich stolicach, a nawet
w dalekim Makau, otwierane są sklepy oferujące portugalskie konserwy rybne, a portugalskie wina
zgarniają najważniejsze nagrody i wyróżnienia na wszystkich winnych konkursach.

Ze świata do Portugalii
Warto przyjrzeć się, skąd wziął się sukces portugalskiej kuchni. Niewątpliwie przyczyniła się do tego kulinarna
kultura wszystkich nacji zamieszkujących na przestrzeni wieków teren obecnej Portugalii. Grecy a być może
nawet wcześniej, Fenicjanie, przywieźli ze sobą pierwsze sadzonki drzewek oliwnych, Rzymianie szczepy
winogron i naukę produkcji wina oraz przetwory z ryb, Arabowie ryż, drzewa cytrusowe i pomarańczowe
oraz ﬁgi. Kulinarnego kolorytu i smaku z pewnością dodali również mieszkający w Portugalii od kilkuset lat
mieszkańcy byłych kolonii, wywodzący się z Afryki, Azji i Ameryki.

Z Portugalii w świat
Patrząc na stosunkowo niewielką Portugalię, należy pamiętać, iż w XVI i XVII w. jej terytorium rozciągało
się na trzech kontynentach. Oczywiście nie pozostało to bez wpływu na kuchnię zarówno krajów, którymi
władali Portugalczycy, jak i samej portugalskiej kuchni. Brazylijskie ananasy zostały przywiezione przez
portugalskich kolonizatorów na Azory, trzcina cukrowa przywędrowała z Azji Wschodniej najpierw na
Maderę a następnie do Brazylii. Małe, ostre papryczki, zwane piri-piri, przypłynęły na portugalskich statkach
z kontynentu amerykańskiego do Afryki, a stamtąd dostały się do Azji (stając się m.in. składnikiem znanej
na całym świecie przyprawy curry). Wspomniane cytrusy przywiezione najpierw do Portugalii, następnie
rozprzestrzeniły się w Europie Południowej. Były one z nią utożsamiane tak bardzo, iż w niektórych językach
nazwa pomarańczy wywodzi się od słowa Portugalia: portogallo (dialekt w południowych Włoszech),
portokal (bułgarski), portokali (grecki).
Herbata, bez której trudno wyobrazić sobie dzisiejszą Anglię, została przywieziona tam w XVII w.
i rozpropagowana przez Katarzynę Bragancę, portugalską małżonkę króla Anglii, Karola II. Japońska
tempura to z kolei portugalska spuścizna w Japonii, do której portugalscy kupcy dotarli jako pierwsi
Europejczycy w połowie XVI w.

Portugalskie kulinarne przeboje
Podobnie jak w wielu innych krajach, w których prym wiedzie kuchnia śródziemnomorska, czy atlantycka,
pora posiłków jest bardzo ważna. Z pewną emfazą opisał to w swojej książce „Śmierć w Lizbonie” Robert
Wilson: „Najszybszą drogą do postradania życia jest przeszkodzenie Portugalczykowi w spożyciu obiadu”.
Co więc najchętniej spożywa statystyczny Portugalczyk? Otóż odpowiedź nie jest taka prosta, mimo
iż Portugalia posiada stosunkowo niewielkie terytorium, to jednak w zależności od regionu, zmieniają się
preferencje portugalskiego konsumenta.

Ryby
Z pewnością południe, czyli Algarve oraz Archipelag Azorski i Madera to raj dla smakoszy doskonałych,
świeżo złowionych ryb i owoców morza. Nie oznacza to jednak, że w innych częściach kraju nie można
ich spotkać w restauracjach i sklepach. Jedne z najlepszych grillowanych ryb w Portugalii można zjeść
w miasteczku Peniche w środkowej Portugalii, zaś sardynki (oprócz bacalhau), to nieomal narodowy
symbol tego państwa.

Porco preto (czarna świnia)
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Największy portugalski region – Alentejo, to przede wszystkim najwyższej jakości szynka długo dojrzewająca
(presunto de porco preto), produkowana ze świń zwanych porco preto (czarne świnie) oraz inne dania
przyrządzane z ich mięsa. Oprócz ciemniejszego ubarwienia, charakteryzują się tym, iż hodowane są
na wolnym wybiegu, a ich pożywieniem są m.in. żołędzie z rosnących w tej okolicy dębów. Wszystko
to wpływa na nadzwyczajną jakość mięsa oraz wyprodukowanych z nich wędlin. Porównywane są one
z najlepszymi szynkami włoskimi (prosciutto) i hiszpańskimi (serrano).

Portuguese Cuisine
Once a country known chieﬂy for its bacalhau and good quality wines, Portuguese cuisine has advanced
to the culinary premier division. Some of the top chefs in the United States, Spain, France or Japan readily
admit that they choose high quality Portuguese ﬁsh and shellﬁsh for their favorite dishes. New interesting
restaurants open in Portugal almost daily. Shops offering famous Portuguese canned ﬁsh have been
opening in European capitals and as far as Macau while Portuguese wines have been winning the top prizes
in major world competitions.

From All Over the World to Portugal
Taking a closer look at the success of Portuguese cuisine is certainly worth a while. Where has it come
from? Undoubtedly, crucial was the inﬂuence of the many cultures and traditions brought along by people
who inhabited the land which is now Portugal. Each of them made a unique contribution to what we now
know as the modern day Portuguese culinary culture. The Greeks, or perhaps even earlier the Phoenicians,
brought with them the ﬁrst seedlings of olive trees. The Romans came with their art of grapevine growing
and wine making as well as ﬁsh processing. The presence of rice, lemons, oranges and ﬁgs, for example,
in Portuguese cuisine goes to the credit of Arab invaders. People coming from the former Portuguese
colonies in Africa, Asia and America have certainly added their own variety and ﬂavors to the Portuguese
culinary culture.

From Portugal To the World
Looking at present Portugal’s relatively small area, one should remember that in the 16th and 17th centuries
its vast territory extended over three continents. This has had signiﬁcant impact on the cuisine of both –
the countries under Portuguese rule and Portuguese cuisine back home. Brazilian pineapples were brought
by Portuguese colonizers to the Azores, sugarcane has migrated from East Asia ﬁrst to Madeira and then
on to Brazil. Small, spicy peppers, called piri-piri, have traveled on Portuguese vessels from the American
continent to Africa and from there to Asia (becoming, among others, a component of the world-famous
curry seasoning). The citrus fruit trees ﬁrst brought to Portugal were later grown all over southern Europe.
There they were so much identiﬁed with their Portuguese origin that in some languages the word ‘orange’
is derived from the name Portugal: it is portogallo (dialect in southern Italy), portokal (Bulgarian), portokali
(Greek). Tea, without which the English tea time would not be there, was brought and promoted there in
the 17th century by Catherine Braganca, the Portuguese wife of the King of England, Charles II. The Japanese
tempura, in turn, is a part of Portuguese heritage in that country – some Portuguese merchants were the ﬁrst
Europeans to have set their foot there in mid-16th century.

Portuguese Culinary Hits
Like many other countries where Mediterranean or Atlantic cuisine rule, the time you sit down to have
your meal is a very special moment, to the point where writer Robert Wilson, the author of A Small Death
In Lisbon, felt it necessary to warn his readers that the fastest way to lose your life is to disturb the Portuguese
at dinner time. So what are the culinary preferences of the average Portuguese? The answer is not so simple,
because although Portugal is a relatively small in size, the preferences of the Portuguese diner change from
region to region.

The south, or Algarve, the Azores and Madeira Archipelago, are the paradise for lovers of excellent fresh
ﬁsh and shellﬁsh. This does not mean however, that you will not ﬁnd them in other parts of the country,
in restaurants and shops. Some of the best grilled ﬁsh in Portugal can be enjoyed in the town of Peniche
in central Portugal. Also when it comes to sardines – they are almost a national emblem.

Porco Preto (Black Pork)
The largest Portuguese region Alentejo is commonly known for its top quality matured ham (presunto de
porco preto), made with pork called porco preto (“black pig”) and a handful of other dishes cooked with
black pig meat. Actually, the pigs are darker in color, they enjoy a free range life and are fed acorns from
local oak trees. All this contributes to the extraordinary quality of the fresh meat and hams produced there.
They are deﬁnitely in the same league with the best Italian prosciutto and Spanish serrano hams.
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Fish

Oliwa
Północ Portugalii to wciąż jeszcze mało odkryte kulinarne eldorado. Kuchnia jest tutaj z pewnością cięższa
niż w regionach leżących bliżej oceanu. To właśnie tutaj produkuje się jedne z najlepszych oliw w kraju.
Najwięcej oliwy produkuje jednak wspomniany już region Alentejo. Cechą wyróżniającą portugalską
oliwę jest szczególna dbałość tutejszych producentów o zachowanie jej najwyższej jakości. Podają oni
na opakowaniach – co nie jest powszechną praktyką w innych krajach – kwasowość oliwy (będąca jednym
z czynników mówiących o jej walorach smakowych i odżywczych).

Bacalhau
Produktem, z którym nie sposób nie spotkać się będąc w Portugalii, jest z pewnością bacalhau. To dorsz
atlantycki (różniący się nieco od bałtyckiego), solony i suszony. Kupuje się go zazwyczaj w postaci całych
suchych płatów, które po namoczeniu z powrotem nabierają objętości i zarazem pozbywają się soli,
w której zostały zakonserwowane. Tak przygotowane kawałki ryb są bazą do przygotowania wielu różnych
potraw. Dumni Portugalczycy twierdzą, iż posiadają 1000 przepisów na dania z bacalhau… Ciekawostką
jest to, że dorsze nie są poławiane na portugalskich wodach. Ich zdobycie wymaga długich wypraw
na tereny morskie położone w pobliżu Norwegii, Islandii, a nawet Nowej Fundlandii.

Sery
O ile słyszy się już wiele o portugalskich rybach, czy oliwie, o tyle tutejsze sery są praktycznie nieznane poza
granicami kraju. Dzieje się tak dlatego, że są one produkowane głównie na potrzeby krajowe. Dlatego
będąc na miejscu warto spróbować niektórych z nich. Najsłynniejszym jest z pewnością pochodzący
z północy queijo Serra da Estrela. W zależności od stopnia dojrzałości może on być w środku półpłynny
lub o stałej konsystencji. Charakteryzuje się dość łagodnym, ale wyjątkowym smakiem i zapachem.
Jest bardzo wysoko cenionym przez znawców serów przysmakiem osiągającym w specjalistycznych
sklepach w Nowym Jorku, czy Paryżu bardzo wysokie ceny.

Kawa
Portugalczycy są mistrzami zarówno w paleniu, jak i parzeniu kawy. Można się o tym przekonać na każdym
rogu portugalskiego miasta, czy wioski, w licznych pastelarias (cukierniach), czy cafés (kawiarniach), gdzie
codziennie wypijane są ogromne ilości smacznej, łagodnej w smaku kawy. Dzieje się tak ze względu
na długą tradycję upraw kawy w byłych portugalskich koloniach w Afryce i Brazylii. Przed Rewolucją
Goździków na światowych giełdach za najlepszą kawę i kakao uważane były te pochodzące z innej
portugalskiej posiadłości – Wysp Świętego Tomasza.
Kawę zaparza się w Portugalii na wiele różnych sposobów, bogate jest również słownictwo, jakim określa
się serwowaną kawę, np. do śniadania chętnie pija się galão, czyli mocną kawę podaną pół na pół
z mlekiem, w ciągu całego dnia zaś pija się espresso lub curto (odpowiednik włoskiego ristretto, czyli małej
ilości bardzo mocnej kawy).
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Portugalskie konserwy rybne
Jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów w portugalskich kulinariach na przestrzeni ostatnich lat
z pewnością są wytwarzane tutaj konserwy rybne. Produkuje się je już od ponad 150 lat i chociaż od
zawsze były one doceniane za najwyższą jakość i smak, do niedawna uważane jednak były za produkt
ubogich. Zjadano je wprost z puszki, ewentualnie przyrządzano pastę rybną. Obecnie sprzedawane
konserwy, zachowując najwyższą jakość użytych do jej produkcji ryb. Przyciągają wzrok klientów również
opakowaniami pięknie zaprojektowanymi przez najlepszych dizajnerów opakowaniami, stając się jedną
z najchętniej kupowanych pamiątek z pobytu w Portugalii. W sklepach, w których sprzedawane są kolorowe
konserwy, bardzo często można również spróbować małych przekąsek przyrządzonych z sardynek,
czy innych konserwowych ryb.

Janusz Stanisław Andrasz
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Olive Oil
North of Portugal is a culinary Eldorado yet to be fully discovered. For sure, the food served there is heavier
than in regions located closer to the ocean. Produced there some of the best olive oils in the country.
The region which supplies most of the oil is Alentejo. Local producers take special care to keep the highest
quality standards. Unlike in other countries, in Alentejo the producers declare acidity of their product
– i.e. a major factor which deﬁnes ﬂavor and nutritional value – on each bottle label.

Bacalhau
It’s not possible to travel to Portugal and not try bacalhau, or cod. It is ﬁshed in the Atlantic (which makes
it quite different from the Baltic variety for example) salted and dried. It is sold in ﬂat, dried pieces which
resume their original thickness and size after being soaked in water for a while, losing some of the salt
in the process. After such initial treatment, the ﬁsh becomes the base for many different dishes. Portuguese
people are so proud of their bacalhau that they claim to have 1000 recipes for it. Portuguese cod is not
ﬁshed in Portuguese waters. Getting cod requires long trips to ﬁsheries off Norway, Iceland and even
Newfoundland.

Cheeses
Unlike the widely known Portuguese ﬁsh or olive oil, Portuguese local cheeses are little known outside
Portugal. This is because the cheese is produced chieﬂy for the domestic market. Once in Portugal, it’s
deﬁnitely worthwhile enjoying some of its cheese varieties. The most famous among them is cheese called
queijo Serra da Estrela, made in the north of the country. Depending on the degree of its maturity, it may
come as half-soft, or solid. It is characterized by a rather mild but very speciﬁc taste and bouquet. It is
highly regarded by experts and sells for quite a high price in places like New York and Paris.

Coffee
When it comes to coffee, the Portuguese are masters in roasting and brewing it. A proof of that you can
ﬁnd in the omnipresent pastelarias (coffee houses) or cafés (cafes) situated at almost every corner in
towns and villages across the country where hectoliters of the mild-tasting specialties are enjoyed by the
Portuguese every day. That is a heritage of the long tradition of coffee farming in the former Portuguese
colonies in Africa and Brazil. Before the Carnation Revolution São Tomé was the home of the best coffee
and cocoa, hot items at stock exchanges world over.
In Portugal coffee is brewed in impressively many ways, each of them having a name of its own.
For example, at breakfast Portuguese people go for galão, a strong blend of equal amounts of coffee and
milk. During the day espresso or curto (equivalent to the Italian ristretto, a small quantity of very strong
coffee) is a common option.

Portuguese Canned Fish
One of the most spectacular successes in Portuguese cuisine over the past few years has certainly been
canned ﬁsh. Portuguese people have been producing ﬁsh preserves for over 150 years and although they
have always been appreciated for their high quality and great taste, they have long been considered as
a „product for the poor”. People used to eat them straight from a can or prepared ﬁsh pastes with them.
Nowadays, food preserves are attracting the palates and eyes of customers not only because they keep
the highest quality standards but also because of the beautiful design of the packaging they come in.
Can labels created by the best packaging designers are a must-buy souvenir from Portugal. Shops selling
canned food also offer small snacks made with sardines and other canned ﬁsh.

Wina Portugalii
Powiedzieć o Portugalii, że jest niewielkim winiarskim krajem, to powiedzieć mniej niż pół prawdy.
Do niedawna pomijana, dziś przeżywa prawdziwy renesans. Trudno wyobrazić sobie winiarską
rzeczywistość bez leciutkiego i radosnego Vinho Verde, eleganckiego Dão czy wzmacnianego wina Porto.
Ogromna popularność win portugalskich w Polsce i na świecie jest uzasadniona. Niewielkiej,
nieprzekraczającej 93 tys. km² powierzchni, towarzyszy niezwykła różnorodność kulturowa, klimatyczna
i topograﬁczna. Bliskość Atlantyku i przecinające kraj rzeki mnożą ilość mikroklimatów, a co za tym idzie
– warunków, w jakich dojrzewają winogrona. Do tego należy dodać największą na świecie różnorodność
odmian winorośli – od znanych i popularnych na całym świecie jak Cabernet Sauvignon, Merlot czy
Pinot Noir, po lokalne. Szacuje się, że tych ostatnich jest w Portugalii kilkaset. Równie istotne jest to, że w
tym niewielkim nadatlantyckim kraju znajdziemy podobną różnorodność cenową i bodaj największą na
świecie ilość win o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny.
Portugalia to kraj do cna winiarski. Ma ponad 2000 lat winnej tradycji, a dziś, pod względem areału
i ilości produkowanego wina, plasuje się w pierwszej dziesiątce na świecie. Wino towarzyszy tu codzienności,
dlatego jego spożycie waha się od 43 do 45 litrów na osobę rocznie. To produkt wrośnięty w historię
i kulturę kraju, zespolony z jego kulinariami, nieodłączny towarzysz każdego dnia.
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Indywidualizm, choć zawsze w cenie, nie jest łatwy. Portugalscy winiarze świetnie to rozumieją i wkładają
wiele wysiłku w to by winiarska mapa ich kraju była znana i rozumiana, by większe różnice lub małe
niuanse stały się zaletą, a nie przeszkodą w zrozumienia wina. Cieszy więc fakt, że w Polsce i na świecie
dostępna jest coraz większa gama win portugalskich, a przede wszystkim, że jest to gama reprezentatywna
dla całego kraju, pokazująca zarówno produkty z chłodniejszej północy, jak i gorętszego południa.
Bo czegokolwiek szuka pasjonat wina – znajdzie to w Portugalii.

Portuguese wine
Saying that Portugal is a small wine-producing country, is not even half of the truth. Until recently, the country
was often ignored, but today it is experiencing its best days. It is hard to imagine the wine market without
the light and refreshing Vinho Verde, the elegant Dão or the sweet fortiﬁed wines such as Port wine.
The Portuguese wines are famous in Poland and worldwide due to their strong foundations. Portugal,
no bigger than 93,000 km2, is a world of topographical, climatic and cultural difference. It is inﬂuenced
by the Atlantic Ocean and cut by rivers – that multiplies the microclimates and the conditions where
the grapes grow in. Furthermore, the country is well-known for its grape diversity – we can ﬁnd here
worldwide popular Cabernet Sauvignon, Merlot or Pinot Noir, as well as hundreds local varieties. Although
wine diversity is important, price-quality is of equal importance and Portugal is therefore a good choice.
Portugal is a wine country. It has over 2000 years of winemaking tradition, and today it is part of the world’s
top 10 wine producing countries. Wine is consumed daily, so its consumption per capita is 43 to 45 litres.
It is a common product that belongs to the country’s culture and history.
Portuguese winemakers strive to produce different and unique wines. They put a lot of effort in making
sure people worldwide understand the Portuguese wine map and the difference in production and taste.
It is good to see more and more Portuguese wines on the shelves in Polish shops and supermarkets. Little by
little, the range of available wines in the Polish market becomes representative: we can taste the wines from
the cool north and warm south of the country. That is why, when it comes to wines, you will ﬁnd whatever
you are looking for in Portugal.

Przewodnik po najważniejszych
regionach winiarskich
Portuguese wine regions
W Portugalii jest 14 regionów winiarskich. Koniec z dyktatem Douro i Porto – dziś warto
wiedzieć jak najwięcej także o innych rejonach.
There are 14 wine regions in Portugal. Today, Douro and Porto are no longer the only
regions that attract consumer attention. Therefore, it is worth learning more about
other Portuguese wine regions.
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Vinho Verde
Największa w Portugalii apelacja DOC, położona w regionie Minho na północy Portugalii,
która ze względu na dużą ilość opadów oraz umiarkowane temperatury daje wina o sporej
kwasowości. Najbardziej klasyczne Vinho Verde jest bardzo lekkie, o niskiej zawartości alkoholu
(9-11%) i lekkim musowaniu. Butelkuje się je szybko po zbiorach i równie szybko konsumuje.
Tradycyjnie jest mieszanką kilkunastu lokalnych szczepów (m.in. Loureiro, Alvarinho, Arinto
i Avesso), ale powstają także wina jednoszczepowe.
It is the biggest DOC in Portugal, situated in the Minho region (the north of Portugal),
and is a producer of wine of a great acidity and freshness due to high precipitation and moderate
temperatures. The classic Vinho Verde is a lightly sparkling light wine with low alcohol content
(9-11%). It is bottled just after the harvest and consumed as fresh as possible. Traditionally, Vinho
Verde is a blend of local varieties such as Loureiro, Alvarinho, Arinto and Avesso, but there are
also varietal wines.

Bairrada
Leży w środkowej Portugalii, pomiędzy górzystym Dão a plażami Atlantyku o łagodnym, morskim
klimacie i obﬁtych opadach deszczu. Choć znaczna część regionu jest pagórkowata, większość
winnic położona jest na płaskich obszarach. Apelacja Bairrada została utworzona w 1979 roku
i od tego momentu rozpoczął się skok jakościowy powstających tu win. Obecnie należy ona
do najlepszych, najmodniejszych i najbardziej perspektywicznych regionów winiarskich.
Mimo tego, wielu winiarzy nadal oznacza swoje wina jako zwyczajne VR Beira Atlântico.
Najpopularniejszym uprawianym w regionie szczepem jest czerwona Baga (95% produkcji),
wśród szczepów białych dominuje Fernão Pires, Bical i Arinto. Od 2003 roku można tu uprawiać
także szczepy międzynarodowe. Region Bairrada jest dość niezwykły, gdyż powstaje tu relatywnie
dużo win jedoodmianowych.
It is situated in central Portugal, between the mountainous Dão region and the Atlantic beaches
with mild, maritime climates and abundant rainfall. Although a large part of the region is hilly,
most of the vineyards are located in ﬂat areas. The DOC appellation, established in 1979,
became one of the best, most fashionable and perspective wine regions. The most popular grape
variety cultivated here is Baga (accounts for 95% of the region’s production). Among the white
wines the most popular are Fernão Pires, Bical and Arinto. Since 2003, it became possible to
grow international varieties. In Bairrada, a relatively large number of wines are varietal wines.

Dão
Geograﬁcznie jest częścią regionu Beiras. Do niedawna niezauważane, od kilku lat znajduje
się w centrum zainteresowania portugalskich winiarzy. Chłodne górskie noce spowalniają
tu dojrzewanie owoców, zapewniając wysoką kwasowość win i ich elegancki aromat. Wina
z granitowych i łupkowych gleb Dão znane są z niezwykłej elegancji oraz ﬁnezji i doskonale
starzeją się w butelce. Wśród odmian czerwonych warto zwrócić uwagę na pochodzący stąd
szczep Touriga Nacional, a także: Alfrocheiro, Tinta Roriz, Jaen, Baga i Bastardo. Absolutną
gwiazdą wśród odmian białych jest Encruzado.
Geographically, Dão belongs to the Beiras region. In the last couple of years, it has attracted
attention of Portuguese winemakers, who rediscovered the great potential of this mountainous land
with cool climate, which slows down the ripening process, providing the wine with a high acidity
and elegant aroma. The wines from the scanty, granitic and schist soils of Dão are known for their
unusual elegance and ﬁnesse. Their quality perfectly improves during aging in the bottle. Within
the red varieties, it is worth trying a local Touriga Nacional, as well as Alfrocheiro, Tinta Roriz,
Jaen, Baga or Bastardo. Within the white ones, the regional headliner is Encruzado.

Alentejo
Często nazywany jest portugalskim Nowym Światem. Dominują tu wielkie latyfundia, z których pochodzi niemal 45% krajowej produkcji.
Alentejo jest ogromne – stanowi niemal 1/3 całkowitej powierzchni kontynentalnej Portugalii – i panuje tu szczepowa różnorodność. Królują
odmiany portugalskie, ale na dużą skalę uprawiane są też odmiany międzynarodowe, jak Cabernet Sauvignon, Syrah i Chardonnay.
W ramach regionu istnieje 8 apelacji DOC, jednak większość producentów – nawet tych topowych – butelkuje swoje wina jako Vinho Regional
Alentejano, czyli tzw. wino regionalne. Wina z Alentejo są przyjazne: dosyć aromatyczne, o bogatym bukiecie, nasyconym smaku, łagodnej
kwasowości i gładkich taninach.
This region is often called the Portuguese New World, because large estates are dominant and the biggest amount of wine (almost 45%
of the country’s total production) is produced. Alentejo has an immense territory – it occupies almost 1/3 of Portugal’s continental area and
produces a wide variety of grapes. The most important are local varieties, but Alentejo also produces international varieties, such as Cabernet
Sauvignon, Syrah and Chardonnay. Within this region there are 8 DOC regions, however, the majority of producers, bottle their wines as
Vinho Regional Alentejano (regional wine from Alentejo). The wines from Alentejo are quite aromatic, with a rich bouquet, saturated taste,
mild acidity and smooth tannins.

Douro
Region położony na północy kraju w dolinie rzeki Douro, która wije się pośród stromych zboczy obsadzonych winnicami. Do niedawna słynął
wyłącznie z produkcji Porto, ale od ponad dwóch dekad wytwarza się tu też niezwykłej jakości i głębi wina niewzmacniane. Wróćmy jednak
do Porto – wzmacnianego wina, które swoje imię zawdzięcza drugiemu co do wielkości miastu Portugalii. Co ciekawe, obecnie ma ono z nim
niewiele wspólnego. Kiedyś jego niezwykła historia rozgrywała się głównie na przeciwległym brzegu rzeki – w Vila Nova de Gaia, dokąd
transportowano, przy pomocy podłużnych łodzi barcos rabelos, winogrona zebrane w winnicach położonych nad Douro. Wino fermentowane
jest w dużych otwartych kadziach z granitu nazywanych lagares. Kiedy drożdże częściowo przepracują cukier na alkohol, dodaje się do
niego wysokoprocentowy winiak Aguardente. Fermentacja zatrzymuje się, a wino ze sporą pozostałością naturalnego cukru traﬁa do starych
dębowych beczek.
Region situated in the north of the country, in the valley of Douro river, which meanders through steep slopes covered with vineyards. Until
recently, it was famous only for production of Port wine, but for 20 years the local winemakers have also produced other red, white and
rosé wines of unusual quality and depth. The region, however, owes its fame to the Port wine, which took its name from the second largest
city of Portugal – Porto. The wine is fermented in large, open granite ladles called lagares and, when the yeast breaks sugar into alcohol,
Aguardente (high-proof alcohol) is added.

Lisboa
Ten region do niedawna znany był pod nazwą Estremadura. Z uwagi na duże zróżnicowanie klimatyczne – wybrzeże jest wietrzne, chłodne
i suche, podczas gdy w głębi lądu jest cieplej i bardziej wilgotno – powstają tu wina w rozmaitych stylach, co z kolei przekłada się na największą
liczbę apelacji DOC w całej Portugalii, bo aż 9. Ciekawostkę stanowi fakt, że z uwagi na intensywny rozwój stolicy, w dwóch z nich – DOC
Colares i DOC Carcavelos – produkuje się już bardzo niewiele wina, a same winnice muszą ustępować miejsca turystyce. W regionie Lisboa
powstają świetne wina białe i czerwone, w ostatnim czasie także wina musujące.
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Until recently this region was known as Estremadura. Due to the diversity of the climate in this area – the coast is windy, dry and cool, whereas
the interior is warmer, more peaceful, but at the same time more humid – various wines of different styles are produced. Therefore there are
9 DOCs within the region – the biggest number in the whole country. However, due to the intense development of the capital city, the amount
of wine produced in two of them – Colares and Carcavelos – is reduced. The tourism generates far more income. The excellent white and red
wines, and recently more and more sparkling wines are produced in the Lisbon region.

Península de Setúbal

Madeira

Region winiarski Península de Setúbal obejmuje tereny półwyspu Setubal,
leżącego na południe od Lizbony pomiędzy rozlewiskiem Tagu i rzeką
Sado, a także przybrzeżną częścią regionu Alentejo. Panuje tu typowo
śródziemnomorski klimat. Lata są gorące, a zimy łagodne choć deszczowe.
Kiedyś większość powstających tu win oznaczanych było regionalną apelacją
Terras do Sado, od niedawna jednak wina regionalne oznaczane są jako
Península de Setúbal. Wyróżniamy także dwie apelacje DOC: Palmela, gdzie
powstają głębokie i złożone wina czerwone ze szczepu Castelão, oraz Setúbal
– ojczyznę wzmacnianych, słodkich win Moscatel de Setúbal.

Wina powstające na tej małej wulkanicznej wyspie na Atlantyku słyną
z długowieczności. Przez cały rok panują tu przyjemne temperatury, choć
w niektórych miejscach średnia ilość opadów przekracza 2000 mm.
Większość terenu jest górzysta, z głębokimi dolinami i stromymi zboczami.
To właśnie na nich uprawia się winogrona. Z Madery pochodzi wzmacniane
spirytusem wino o tej samej nazwie. Po zakończeniu fermentacji i uzyskaniu
poziomu ok. 17% zawartości alkoholu, wino przelewane jest do kadzi,
w których leżakuje przez 3 miesiące w wysokiej temperaturze 35-50°C.
W ostatnim etapie Madera traﬁa do beczek. Najlepsze Madery są winami
rocznikowymi i są starzone w beczkach ponad 20 lat.

This wine region encompasses the territory of the Setúbal Peninsula,
to the south from Lisbon, between the estuary of Tagus and the river
Sado, as well as the coastal part of Alentejo region. The climate is typical
Mediterranean with hot summers and mild but rainy winters. Formerly, most
of the wines produced here were designated with the regional denomination
of Terras do Sado. Recently, regional wines are labeled as Península de Setúbal.
Two DOC appellations can also be distinguished: Palmela, where deep and
complex wines are created from the Castelão variety, and Setúbal – homeland
of fortiﬁed, sweet wines Moscatel de Setúbal.

Wines produced on this small volcanic island of the Atlantic Ocean are
famous for their longevity. Mild temperatures prevail here throughout
the year. Although, in some areas the average rainfall exceeds 2000 mm.
Most of the area is mountainous with deep valleys and steep slopes. It is here,
on specially prepared terraces, where grapes are cultivated. From Madeira
comes fortiﬁed Madeira wine. After completion of fermentation, when the
obtained level of alcohol is at least 17%, the wine is poured into a ladle
and remains there for three months in high temperature (35-50°C). During
its last stage, the wine is put into barrels. The best Madeira wines are aged
in barrels for more than 20 years.
Ewa Rybak
Specjalistka w dziedzinie wina portugalskiego
Specialist in the ﬁeld of Portuguese wines

Trás-os-Montes
& Minho

Trás-os-Montes & Minho
Położenie regionu dosłownie oznacza „za górami” i jest zapowiedzią ciągnących się po horyzont łańcuchów górskich. Urodzajna
ziemia na północnym wschodzie Portugalii wydaje unikatowe szczepy wina. Stąd pochodzi Vinho Verde – lekkie, orzeźwiające
i delikatnie musujące wino. Idealnie smakuje z pieczonymi kasztanami czy transmontańskim kozim serem. Odnajdziemy tu nie
tylko królestwo smaków, ale także dziewicze krajobrazy i krystalicznie czyste rzeki. Trás-os-Montes to region jak z bajki, z którym
graniczy Minho – malownicza zielona kraina uważana za kolebkę Portugalii. Panujące tu warunki klimatyczne sprzyjają uprawom
kukurydzy i winorośli.

Trás-os-Montes & Minho
The name of the region means “behind the mountains” and announces the seemingly never-ending mountain ranges reaching
as far as the horizon. The fertile soil in the north-east of Portugal is the home of some unique grape varieties. This is the land
of vinho verde (green wine) – a light, fresh and slightly sparkling wine. It is best enjoyed with roasted chestnuts or mountain goat
cheese. You will discover here not only a kingdom of enjoyable ﬂavors but also some pristine landscapes and crystal-clear rivers.
Trás os-Montes is a fairytale-like region. Minho itself is a picturesque green land adjacent to Trás-os-Montes and is considered
to have been the cradle of Portugal. The local climate is particularly favorable for corn and grape growing.
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Caldo Verde
ZIELONA ZUPA / GREEN SOUP

To danie przygotowała
restauracja PORTUCALE
This dish was prepared
by the restaurant
PORTUCALE

Składniki: 300 g włoskiej kapusty, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 500 g ziemniaków, 3 łyżki oliwy, 150 g kiełbasy chouriço, sól, pieprz.
Kapustę myjemy i kroimy w paseczki. Obraną cebulę oraz czosnek siekamy, a ziemniaki kroimy w kostkę. W dużym garnku rozgrzewamy oliwę, na której
podsmażamy czosnek i cebulę oraz ziemniaki, aż się lekko przyrumienią. Dolewamy wody, tak by przykryła składniki i gotujemy 25 minut na małym ogniu.
Kiedy ziemniaki będą miękkie, zdejmujemy je z ognia i rozgniatamy. W międzyczasie na patelni podsmażamy pokrojoną w plastry kiełbasę. Odlewamy
wytopiony tłuszcz i wkładamy ją do garnka z ziemniakami. Zupę zagotowujemy ponownie, doprawiamy do smaku i dodajemy kapustę. Całość gotujemy
jeszcze 5 minut.
Ingredients: 300 g of green cabbage, 1 onion, 2 cloves of garlic, 500 g of potatoes, 3 tablespoonfuls of oil, 150 g of chouriço
sausage, salt, pepper.
Wash the cabbage and cut it in strips. Chop up the peeled onion and garlic and cut the potatoes in blocks. Heat the oil in a large pan, fry the garlic, onion
and potatoes until they are slightly golden. Add enough water to cover all the ingredients and cook for 25 minutes on low ﬁre. When the potatoes are soft,
remove from the ﬁre and mash. In the meantime, fry the sausage cut in slices in a pan. Pour the fat out and place the sausage in the pot with potatoes.
Bring the soup to boil once again, season and add the cabbage. Cook everything for 5 more minutes.

Beiras

Beiras
Region znajduje się w centralnej części kraju pomiędzy rzekami Douro i Tagiem. Słynie z wyśmienitego sera produkowanego
w górach Serra do Estrela, dojrzewających szynek oraz pysznego miodu. Wyśmienita kuchnia, urzekające plaże i zabytki z czasów
rzymskich sprawiają, że region jest stałym punktem na mapie turystów. Piękno i estetykę portugalskiej architektury odczujemy
przebywając w jednym z najważniejszych miast regionu – Coimbrze. Miasto pełniło rolę stolicy kraju (do 1255 r.). Słynie
z najstarszego w Portugalii uniwersytetu – Universidade de Coimbra, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Beiras
The region is situated in the central part of the country, between the Douro and Tagus rivers. Beiras is known for its excellent
cheese from the Serra do Estrela mountains as well as its matured ham and delicious honey. Excellent cuisine, charming
beaches and historic sites dating back to Roman times make the region a must for domestic and foreign tourists. Coimbra, one
of the most important cities in the region, is the place to fully admire the beauty and distinctiveness of Portuguese architecture
at its best. Coimbra used to be the capital of the country until 1255. It is home to Universidade de Coimbra – the oldest university
in Portugal. It is also a UNESCO World Heritage Site.
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Bacalhau à Lagareiro

To danie przygotowała
restauracja PORTUCALE
This dish was prepared
by the restaurant
PORTUCALE

DORSZ À LAGAREIRO / LAGAREIRO COD FISH
Składniki: 200 g ﬁleta z suszonego dorsza, 150 g młodych ziemniaków, 50 g cebuli, 3 ząbki czosnku, oliwa z oliwek, sól, pieprz
Dorsza umieszczamy na blasze do pieczenia. Na wierzchu kładziemy cebulę pokrojoną w cienkie plasterki oraz czosnek. Polewamy oliwą z oliwek.
Obok ryby umieszczamy podgotowane ziemniaki, doprawione pieprzem i solą. Pieczemy ok. 20 min w temperaturze 180°C.
Ingredients: 200 g of dried cod ﬁllet, 150 g of young potatoes, 50 g of onion, 3 cloves of garlic, olive oil, salt and pepper.
Place the cod on a tray to bake and top with onion cut into thin slices, garlic cloves and olive oil. Place the potatoes, previously cooked and seasoned with
salt and pepper, on the same board. Bake about 20 min in 180°C.

Trás-os-Montes & Minho

Douro

Trás-os-Montes & Minho
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Bacalhau à Zé do Pipo
DORSZ À LA ZÉ DO PIPO / ZE DO PIPO COD FISH

To danie przygotowała
restauracja PORTUCALE
This dish was prepared
by the restaurant
PORTUCALE

Składniki: 1 kg suszonego dorsza, 1 l mleka, 2 średnie cebule, 4 łyżki oliwy z oliwek, 1 liść laurowy, 1 kg ziemniaków, 100 g majonezu,
sól, pieprz.
Dorsza moczymy 24 godziny w zimnej wodzie, zmieniając wodę 4-krotnie. Następnie kroimy go na ﬁlety i gotujemy z oliwą z oliwek i mlekiem.
W międzyczasie kroimy cebulę w kostkę i wrzucamy na patelnię razem z oliwą z oliwek, liściem laurowym, solą i pieprzem. Dodajemy 100 ml wody
z mlekiem od gotowania dorsza. Ważne, aby cebula nie zarumieniła się – ma pozostać biała i miękka. Po zagotowaniu dorsza odcedzamy go i wykładamy
na gliniany talerz. Przykrywamy go cebulą i majonezem, dekorujemy na brzegach purée ziemniaczanym i wstawiamy do piekarnika na 25 min.
Przed podaniem dekorujemy czarnymi oliwkami.
Ingredients: 1 kg of dry cod, 1 l of milk, 2 medium onions, 4 spoons of olive oil, 1 bay leaf, 1 kg of potatoes, 100 g of mayonnaise,
salt, pepper.
After soaking the cod in cold water for 24 hours (change the water 4 times), cut it into ﬁllets and boil with olive oil and milk. In the meantime, cut the onion
into cubes and put it in a pan together with olive oil, the bay leaf, salt and pepper. Add 100 ml of water with milk, left after the previous cooking. Make sure
that the onion does not brown, it has to remain white and soft. After the cod boils, it has to be strained and put on a clay plate. Cover the cod with the onions
and mayonnaise and mashed potatoes around it. Put it in the oven and bake 25 min. Before serving, garnish with black olives.

Ribatejo

Ribatejo
Ten nizinny region położony jest w centralnej części Portugalii nad rzeką Tag. Można nazwać go „świętym” przez niezliczoną ilość
kościołów w mieście Santarém oraz najczęściej odwiedzane miejsce w regionie – Sanktuarium w Fatimie. Warto jednak pójść
o krok dalej, by zobaczyć piękny, wyrzeźbiony przez rzekę krajobraz z malowniczymi wioskami rybackimi. Tamtejsza kuchnia, choć
bardzo kaloryczna, warta jest grzechu. Wśród regionalnych dań znajdziemy specjały mięsne i rybne, ale przede wszystkim treściwe
zupy. Do najbardziej znanych należy zupa z kamienia (port. sopa da pedra) z wędzoną szynką, chlebem i kapustą. Słodkich
przysmaków, głównie na bazie jajek i cukru, jest co nie miara.

Ribatejo
Ribatejo is a lowland region situated in central Portugal, on the Tagus River. The most visited place in the region – the Sanctuary
of Fatima as well as the town of Santarém – with its countless churches, make it a truly ‘holy’ region. However, it is worthwhile
to go one step further and see the beautiful, river-made landscape with its picturesque ﬁshermen villages. Although sinfully rich
in calories, the local meat and ﬁsh dishes and above all the region’s heavy soups, are deﬁnitely worth trying. The most popular
among the latter is the ‘stone’ soup (sopa da pedra) made with smoked ham, bread and cabbage. Also, you will soon lose count
of the sweet delights based on eggs and sugar.
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Caldeirada de bacalhau
CALDEIRADA Z DORSZA / COD FISH STEW

To danie przygotowała
restauracja PORTUCALE
This dish was prepared
by the restaurant
PORTUCALE

Składniki: 2 duże cebule pokrojone w plasterki, 4–6 ząbków czosnku pokrojonych w plasterki, 4–6 ziemniaków obranych i pokrojonych
w plasterki, 500 g dojrzałych pomidorków pokrojonych w plasterki, oliwa z oliwek Pingo Doce, po pół zielonej, czerwonej i żółtej
papryki pokrojonych w paski, rozmrożone poprzedniego dnia 500 g ﬁletów z dorsza Bacalhau, pęczek związanych ziół (kolendra,
pietruszka, liść laurowy), sól, świeżo zmielony pieprz.
W garnku układamy warstwami (w tej kolejności) cebulę i czosnek, ziemniaki, pomidory i paprykę oraz rozdrobnionego dorsza. Każdą warstwę podlewamy
oliwą i doprawiamy szczyptą soli oraz świeżo zmielonym pieprzem. Powtarzamy aż do wyczerpania składników, kończąc na warstwie ziemniaków. Dodajemy
pęczek ziół, przykrywamy pokrywką i gotujemy na małym ogniu przez 30 – 40 minut, aż ziemniaki będą miękkie. Podczas gotowania wstrząsamy czasami
garnkiem, ale nie mieszamy.
Ingredients: 500 g Cod Fish, 1 Cup Seafood Broth, 3 Tablespoons Olive Oil, 3 Tablespoons Wine, 2 Cloves Garlic, 2 Onions, 4 Potatoes,
4 Tomatoes, 1/2 Green Pepper, 1/2 Yellow Pepper, 1 Pinch Salt, 1 Pinch Pepper, 1 Pinch Paprika.
Desalt the cod ﬁsh by placing it in cold water for a 24 hour period, changing the water 4 times. Cut the cod ﬁsh into small pieces. Cut the onions, potatoes
and garlic and place them in a pan. Add the green and yellow peppers, tomatoes and cod ﬁsh. Add salt, crushed pepper and paprica. Add olive oil, wine
and seafood broth. Cook for 45-60 minutes on low heat stirring occasionally.

Estremadura

Estremadura
Region położony w środkowo – zachodniej Portugalii, co roku przyciąga niezliczoną ilość turystów. Urwiste skały i piaszczyste plaże
to charakterystyczny krajobraz. Wspaniałe zabytki, dawne królewskie siedziby, klasztory w Batalhii czy Alcobasie przypominają,
jak ważną rolę w historii kraju odegrała Estremadura. Óbidos – miasto leżące kilka kilometrów od brzegu Atlantyku jest jedną
z głównych atrakcji turystycznych. Co roku odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Czekolady. U stóp jednego z siedmiu cudów
Portugalii – średniowiecznego zamku Castelo de Óbidos, można podziwiać czekoladowe rzeźby i spróbować rozmaitych specjałów.
Małe miasteczka, tak charakterystyczne dla regionu, przenoszą nas do krainy niczym z bajki Disneya. Sintra – wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, podziwiana jest przede wszystkim za zapierającym dech w piersiach pałace i ogrody.

Estremadura
This central-west part of Portugal attracts great numbers of tourists every year. Steep rocks and sandy beaches prevail in the pristine
landscapes of the region. Great monuments, former royal seats, abbeys of Batalha and Alcobaça recall Estremadura’s important
role in the history of Portugal. Óbidos – the city located a few kilometers from the Atlantic shore is among main tourist attractions.
The International Chocolate Festival is held here every year where tourists can admire chocolate sculptures and relish a host
of chocolate specialties. The festival’s venue is in the vicinity of the medieval castle of Obidos (Castelo de Óbidos) which is cited
among the seven wonders of Portugal. Small towns, so very characteristic of the region, bring you to a Disney-like fairytale world.
The town of Sintra, another UNESCO World Heritage Site, is admired primarily for its breathtaking palaces and gardens.
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Frango na púcara

To danie przygotowała
restauracja PORTUCALE
This dish was prepared
by the restaurant
PORTUCALE

KURCZAK W WINIE PO PORTUGALSKU / PORTUGUESE CHICKEN

Składniki: 1 kurczak (około 1 kg), 100 g szynki, 4 dojrzałe pomidory, 10 szalotek, 2 łyżki margaryny, 1 łyżka musztardy, 2 ząbki
czosnku, 1 kieliszek Porto, 100 ml białego wina, sól, biały pieprz.
Kurczaka myjemy i oczyszczamy, a następnie osuszamy papierowym ręcznikiem. Doprawiamy białym winem, solą oraz pieprzem i kroimy na kawałki. Szalotki
i pomidory obieramy, z pomidorów wykrawamy gniazda nasienne, a miąższ kroimy na kawałki. Czosnek miażdżymy, a szynkę kroimy w kostkę. Kurczaka
umieszczamy w specjalnym glinianym garnku, zwanym púcara, wraz ze wszystkimi składnikami, przykrywamy go wieczkiem i wstawiamy do piekarnika
rozgrzanego do 200°C. Po około godzinie, gdy kurczak będzie upieczony, zdejmujemy pokrywkę, aby skóra się zarumieniła. Podajemy z ziemniakami albo
ryżem.
Ingredients: 1 chicken (about 1 kg), 100 g ham, 4 ripe tomatoes, 10 scallions, 2 tablespoons margarine, 1 tablespoon mustard, 2 garlic
cloves, 1 glass Port wine, 100 ml white wine, salt, white pepper.
Wash and clean the chicken, then dry it with a paper towel. Season the chicken with white wine, salt and pepper and cut it into pieces. Peel the scallions
and tomatoes. Remove the pulp from the tomatoes and cut them into pieces. Squeeze the garlic and chop the ham into cubes. Place chicken in a special
clay pot, called púcara, with all ingredients. Cover, it and place in a preheated oven at 200°C. After about one hour, when the chicken is baked, remove
the cover from the clay pot to brown the skin. Serve with potatoes or rice.

Alentejo

Alentejo
Malowniczy krajobraz tego południowego regionu tworzą rozległe łąki, winnice i pola pszenicy. Alentejo zajmuje prawie jedną
trzecią całej powierzchni kraju. Małe miasteczka i wioski z domami bielonymi wapnem są charakterystyczne dla tego regionu.
Stolicą jest pełna zabytków Évora, w której znajdziemy kaplicę kości „Capela dos Ossos”, rzymską świątynię, czy gotycką katedrę
wpisaną przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa.
Przysmakiem regionu są przede wszystkim oliwki. Kuchnia Alentejo zdecydowanie różni się od reszty kraju. Do regionalnych
specjałów należą tutaj sycące dania mięsne. Najbardziej popularna jest potrawa z wieprzowiny carne de porco à alentejana oraz
pieczony królik – coelho no forno.

Alentejo
The picturesque landscapes of this southern region display vast meadows, vineyards and wheat ﬁelds. Alentejo occupies almost one
third of the country’s territory. Small towns and villages with their white-painted houses are a typical feature of local architecture.
The region’s capital is Évora, the city where you can admire the chapel of bones (Capela dos Ossos), a Roman temple and
the Gothic Cathedral of Évora – still another UNESCO World Heritage Site.
The delicacy of the region are olives in the ﬁrst place. Alentejo cuisine is distinctly different from what you can ﬁnd in other regions.
The regional specialties include substantial and ﬁlling meat dishes. The most famous among them being a pork dish called carne
de porco à alentejana and the rabbit roast known as coelho no forno.
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To danie przygotowała
restauracja PORTUCALE
This dish was prepared
by the restaurant
PORTUCALE

Carne de porco à Alentejana
POLĘDWICA WIEPRZOWA Z BIAŁYMI MAŁŻAMI /
FILLET OF PORK WITH WHOTE CLAMS
Składniki: 200 ml białego wina, 800 g mięsa wieprzowego, 800 g małży, 3 ząbki czosnku, 2 łyżki papryki w proszku, cytryna, gałązka
kolendry, 2 listki laurowe, smalec, sól i pieprz.
Mięso kroimy w kostkę i przyprawiamy papryką, rozgniecionym czosnkiem, listkami laurowymi, solą, pieprzem oraz białym winem. Marynujemy
przez 4 godziny. W międzyczasie małże zalewamy wodą z solą i moczymy przez 2 godziny, aby pozbyć się piasku. Następnie płuczemy je pod bieżącą wodą.
Na dużej patelni rozgrzewamy smalec i rumienimy na nim mięso. Wlewamy marynatę i dusimy przez 2 minuty, po czym dodajemy małże. Kiedy małże
otworzą się, dodajemy posiekaną kolendrę. Wszystko dobrze mieszamy i od razu podajemy z cząstkami cytryny oraz gotowanymi ziemniakami lub frytkami.
Ingredients: 200 ml white wine, 800 g pork, 800 g clams, 3 garlic cloves, 2 tablespoons paprika, lemon, sprig of coriander, 2 bay
leaves, lard, salt and pepper.
Cut the meat cut into cubes and season with pepper, crushed garlic, bay leaves, salt, pepper and white wine. Marinate for about 4 hours. Meanwhile, soak
clams for 2 hours in salted water, to remove sand and then rinse well with tap water. In a large skillet, heat the lard, lay off the drained meat and cook,
occasionally stirring, until golden. Pour the marinade and cook for 2 minutes, then add the clams. When the clams open up, add the chopped coriander.
Mix all well and serve immediately with the lemon parts and boiled potatoes or chips.

Algarve

Algarve
Nazwa Algarve pochodzi od arabskiego określenia al-Gharb („zachód”), ale w rzeczywistości ten nadatlantycki pas górzystego
wybrzeża leży na południu Portugalii. Rozpalona słońcem kraina słynie przede wszystkim z cudownych plaż o białym piasku
i nadmorskiej kuchni. Nie brakuje też niezwykłych zabytków. Region znany jest z niezmiernie bogatej i dobrze zachowanej
mauretańskiej architektury. Z latarni morskiej położonej na wysokim czerwonym kliﬁe, widać odległe tereny, a przy dobrej
widoczności nawet brzegi Afryki. Wszystko to sprawia, że Algarve jest najchętniej odwiedzaną częścią kraju. Charakterystycznym
elementem kuchni Algarve są słodycze – odwiedzając południe powinniśmy spróbować tradycyjnych ciastek jajecznych Dom
Rodrigo i ciastek migdałowych morgadinhos.

Algarve
The name of Algarve comes from the Arabic word al-Gharb (“west”), but in fact this stretch of mountainous Atlantic shore
is situated in the south of Portugal. The sun-drenched land is best known for its white sandy beaches and coastal cuisine.
There are also some extraordinary historic monuments there too. The region is famous for its immensely magniﬁcent and wellpreserved Moorish architecture. A lighthouse on a high red cliff offers a vast view of the surroundings so much so that on a clear
day you can see as far as the shores of Africa. All this makes Algarve perhaps the most visited part of the country. The cuisine of
Algarve is known for its sweets, such as Dom Rodrigo, made with sugar and eggs, and morgadinhos – almond cookies.
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Cataplana

To danie przygotowała
restauracja PORTUCALE
This dish was prepared
by the restaurant
PORTUCALE

Składniki: 300 g muli, 100 g pomidorów z puszki, 250 g krewetek, 150 g makaronu penne, 50 ml oliwy z oliwek, sól, pieprz,
50 g czosnku, 100 g cebuli, 20 g soku z cytryny, 20 ml białego wina,100 g portugalskiej kiełbasy chouriço.
Makaron wsypujemy do wrzącej wody na dosłownie dwie minuty (w wodzie powinna być odrobina oleju, aby makaron się nie kleił). Odcedzamy i płuczemy
zimną wodą. W międzyczasie do naczynia zwanego cataplana (od którego potrawa ta wzięła swoją nazwę), stojącego już na palniku, wlewamy oliwę
z oliwek, dokładamy czosnek i cebulę oraz pokrojoną w plasterki kiełbasę. Następnie dodajemy pomidory, krewetki, mule, makaron, wino, sok z cytryny
oraz przyprawy. Tak przygotowaną cataplanę zamykamy. Danie gotujemy przez 15 minut.
Ingredients: 300 g mussels, 100 g canned tomatoes, 250 g shrimps, 150 g penne pasta, 50 ml olive oil, salt, pepper, 50 g garlic,
100 g onion, 20 g lemon juice, 20 ml white wine, 100 g Portuguese chouriço sausage.
Place the pasta in boiling water for two minutes (add a little oil to the water to prevent the pasta from sticking). Drain and pour cold water over pasta.
Place the pan called cataplana (from which the dish took its name) on ﬁre, add olive oil, garlic and onion and the chouriço sausage cut in slices. Next add
tomatoes, shrimps, mussels, pasta, wine, lemon juice and seasonings. Cover the cataplana and cook for 15 minutes.

Madeira

Madera
Urzekający archipelag na Oceanie Atlantyckim złożony jest z czterech wysp: Madery, Porto Santo, Desertas i Selvagens. Dwie ostatnie
są niezamieszkałe. Stolica regionu – Funchal – jest znana na całym świecie z karnawału oraz zapierających dech sylwestrowych
pokazów sztucznych ogni. Przyjazny klimat wysp sprawia jednak, że cieszą się one popularnością wśród turystów przez cały rok.
Tutejsze restauracje oferują znakomite dania z owoców morza i świeżych ryb. Ośmiornice, krewetki czy stek z tuńczyka, to tylko
niektóre ze specjałów, które muszą znaleźć się na naszym talerzu. Warto spróbować też regionalnego przysmaku – espetada –
wołowiny grillowanej na szpikulcach z liści laurowych. Śródziemnomorski klimat i egzotyczna roślinność sprawiają, że Madera
określana jest „wyspą wiecznej wiosny”.

Madeira
This alluring, magniﬁcent archipelago situated in the Atlantic Ocean includes four islands: Madeira, Porto Santo, Desertas
and Selvagens, with the last two being uninhabited. The capital of the region – Funchal – is known all over the world for its
breathtaking New Year’s ﬁreworks and Carnival. Its friendly climate makes the archipelago a popular destination all year long.
The local restaurants serve excellent fresh shellﬁsh and ﬁsh dishes. Octopus, shrimps and tuna steaks are just some of the specialties
that are a must for the discerning gourmand. One must not omit espetada of beef grilled on laurel skewers either. Madeira
is described as a “land of never ending spring” for of its Mediterranean climate and exotic vegetation.
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Espetada à madeirense
SZASZŁYK PO MADERSKU /
MADEIRA STYLE SHISH-KA-BOB
Składniki: 1 kg polędwicy wołowej, 2 cebule, 2 główki czosnku, 5-7 listków laurowych, sól gruboziarnista.
Do moździerza kuchennego wkładamy ząbki czosnku oraz listki laurowe i miażdżymy je wszystkie razem. Mięso kroimy na średniej wielkości kawałki,
nadziewamy na patyki z drzewa laurowego na zmianę z kawałkami pokrojonej wcześniej cebuli i przyprawiamy utłuczonym z listkami laurowymi czosnkiem.
Następnie posypujemy gruboziarnistą solą i pieczemy na grillu z dwóch stron. Po zdjęciu z rusztu pozbywamy się nadmiaru soli, uderzając jednym
szaszłykiem
o drugi. Podajemy z polentą i czerwonym winem.
Ingredients: 1 kg of sirloin, 2 onions, 2 garlic heads, 5-7 bay leaves, coarse salt.
Put the garlic cloves and bay leaves into a mortar and smash completely. Cut the meat into cubes and stick it alternately with the previously cut onion onto
a laurel tree stick. Season it with the smashed garlic and bay leaves. Next, sprinkle the meat with the salt and roast it on both sides. When it is ready, remove
the excess salt by hitting one shish-ka-bob against the other. Serve with polenta and red wine.
To danie przygotowała
restauracja PORTUCALE
This dish was prepared
by the restaurant
PORTUCALE

Azores

Azory
Archipelag dziewięciu wysp położony na Oceanie Atlantyckim pozostający nieprzerwanie celem podróży miłośników sportów
wodnych, pieszych wędrówek oraz wielbicieli dzikiej przyrody. Śródziemnomorski klimat, wulkaniczny krajobraz, różnorodność
ryb i owoców morza – to wszystko czyni Azory rajem na ziemi. Tutaj znajdziemy również wyśmienite sery queijo de lapas da ilha,
które wspaniale komponują się z lekkim wytrwanym białym winem z Terceiry. Terceira to trzecia z wysp archipelagu odkryta przez
Portugalczyków. Stolicą wyspy jest Angra do Heroísmo. Spacer jej wąskimi ulicami, pośród białych domów przykrytych czerwoną
dachówką, jest pełnym uroku relaksem.

Azores
Comprising nine islands, this picturesque archipelago is located in the Atlantic Ocean and remains an unceasing destination
for aquatic sports, hiking, active leisure and wildlife enthusiasts. Its Mediterranean climate, volcanic landscape and a huge variety
of ﬁsh and shellﬁsh make Azores a veritable “paradise on earth”. Here you can enjoy a number of delicious cheeses queijo
de lapas da ilha, which go perfectly well with the light, dry white wine produced in Terceira. Terceira is the third of the islands
of the archipelago discovered by the Portuguese. The capital of the island is Angra do Heroísmo. Walking through its narrow
streets, surrounded by white houses covered with red roof tiles, is a delightful experience.
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Polvo guisado
POTRAWKA Z OŚMIORNICY / OCTOPUS STEW

To danie przygotowała
restauracja PORTUCALE
This dish was prepared
by the restaurant
PORTUCALE

Składniki: 1,5-2 kg ośmiornicy, 1 średnia cebula, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka oleju, 1 łyżka oliwy, 200 ml czerwonego wina, 500 g ziemniaków,
1 papryczka piri piri, 1 łyżeczka słodkiej papryki, sól, pieprz.
Małe ośmiornice kroimy na kawałki i odstawiamy do odsączenia (duże lub średnie rozbijamy wcześniej na płaskiej powierzchni narzędziem o zaokrąglonym
końcu). Posiekaną cebulę i czosnek podsmażamy na oliwie z olejem, kiedy się zeszklą dodaj ośmiornicę. Kiedy woda odparuje, dodajemy paprykę, sól oraz
pieprz i dusimy, dolewając stopniowo wino. Ilość wina oraz czas gotowania zależą od rodzaju ośmiornic. Kiedy mięso będzie miękkie, dodajemy pokrojone
w ćwiartki ziemniaki i gotujemy do miękkości. Ziemniaki można zastąpić białym ryżem.
Ingredients: 1.5 – 2 kg of octopus,1 medium onion, 2 cloves of garlic, 1 spoon of oil, 1 spoon of olive oil, 200 ml of red wine,
500 g of potatoes, 1 piri piri pepper, 1 teaspoon of sweet pepper, salt, pepper.
Cut the octopus into pieces and leave it to drain. It is preferable to use small octopuses – the big ones, after arranged and cleaned, should be beaten on
the ﬂat surface with a round-shaped stick. Fry chopped onions in oil and when they become brown, add the octopus. When the liquid evaporates, gradually
pour wine and add salt, sweet and black pepper. The quantity of wine and cooking time depends on the quality of octopus. When the octopus becomes
tender, add potatoes cut in quarters and leave everything on heat until it boils. Potatoes may be substituted with white rice.

António Alexandre
Hotel Marriott, Lizbona/
Lisbon Marriott Hotel
Mariusz Jeznach
Hotel InterContinental Warszawa/
InterContinental Warsaw Hotel
Jeden z najbardziej cenionych polskich kucharzy.
Pracuje w zawodzie od ponad 20 lat, zdobywając
doświadczenie w 5-gwiazdkowych hotelach
i ekskluzywnych restauracjach. Od 15 lat związany
jest z Hotelem InterContinental, gdzie od 2014
roku jest głównym szefem kuchni.
He is among Poland’s most praised chefs. Over the past 20 years he has
perfected his skills in 5-star hotels and top restaurants. He has worked at the
InterContinental Hotel for 15 years and has been its executive chef since 2014.

Manuel Alexandre
Hotel Pestana Cidadela, Cascais/
Pestana Cidadela, Cascais
Manuel Alexandre rozpoczął karierę kucharza
w Niemczech w 1987 roku. Po ukończeniu studiów
przez następne 10 lat pracował w różnych krajach
w Europie. Od 1998 do 2001 objął stanowisko
szefa kuchni na Dominikanie. W 2001 roku
wrócił do Portugalii. Do 2004 pracował w Porto,
po czym podpisał kontrakt z Pestana Group,
największą portugalską siecią hoteli. Przez krótki
czas pracował także w Tróia Resort, po czym
wrócił do Pestana Group pracując jako szef
kuchni w Cascais i Sintrze. Pełni tę funkcję do dziś
w hotelu Pestana Cidadela w Cascais.
Manuel Alexandre started his career in cooking in Germany in 1987. After
graduation, he worked in several European countries throughout the next
ten years. In 1998 to 2001 he settled down in Dominican Republic working
as a Head Chef there. In 2001 Manuel Alexandre returned to Portugal,
to Oporto, where he worked till 2004 and then joined Pestana Group,
the biggest Portuguese Hotel Group. After a brief spell with the Tróia Resort he
decided to come back to the Pestana Group as Executive Head Chef in Cascais
and Sintra. He´s been with Pestana Cidadela hotel in Cascais since then.
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Po 28 latach pracy w kraju i za granicą,
António Alexandre opisuje swoją kuchnię jako
doświadczenie tekstur, emocji, kontrastów
i namiętności. Był jednym z mentorów pierwszej
i drugiej edycji programu telewizyjnego „Chefs
Academy” oraz członkiem jury konkursu
„A Mesa dos Portugueses” w latach 2013 i 2014.
Zdobył tytuł „Kucharza Roku 2012” sieci hoteli
Marriott w Europie. Aktualnie pełni obowiązki
szefa kuchni w hotelu Marriott w Lizbonie.
With over 28 years of national and international experience, António
Alexandre deﬁnes his cuisine as an experience of textures, emotions,
contrasts and passions. He was one of the teachers of the ﬁrst and second
editions of the TV program “Chefs Academy” and a member of the jury
of the contest “A Mesa dos Portugueses” in 2013 and 2014. He was also
awarded as “Chef of the Year 2012” of the Marriott chain to the European
continent. He is currently the executive chef at the Marriott Lisbon Hotel.

Pedro Marques
Hotel Pestana Palace, Lizbona/
Pestana Palace Hotel, Lisbon
Ponad 25-letnie doświadczenie zdobywał
w licznych restauracjach w całej Portugalii. Miał
również okazję poznać sekrety kuchni japońskiej
odbywając staż w prestiżowych hotelach Kraju
Kwitnącej Wiśni. Restauracja O Carloto, której
jest właścicielem, została wyróżniona nagrodą
Portugalskiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji.
Od 2010 roku pełni funkcję szefa kuchni
w holetu Pestana Palace w Lizbnonie.
He has gained over 25 years of experience in numerous restaurants
in Portugal. He also had an opportunity to uncover the secrets of Japanese
cuisine during an apprenticeship in prestigious hotels of the Land of
Cherry Blossom. O Carloto, the restaurant that he owns, received the prize
of Portuguese Hotels and Restaurants Association. Since 2010 has been
the executive chef of Pestana Palace Hotel in Lisbon.

Degustacje portugalskich win i produktów regionalnych
30 i 31 maja 2017, w godz. 17:00 – 19:00
Sala Hemisphere, poziom -1
Hotel InterContinental Warszawa
Rejestracja: tydzienportugalski@art-media.com.pl

Degustations of Portuguese wines and regional products
30th and 31st of May 2017, from 5:00 PM to 7:00 PM
Hemisphere room, level -1
InterContinental Warsaw Hotel
Registration: tydzienportugalski@art-media.com.pl

Kolacje regionalne
29 maja – 2 czerwca 2017, w godz. 19:00 – 23:00
Restauracja DownTown
Hotel InterContinental Warszawa
Cena: 160 PLN/os.
(Cena obejmuje kolację w formie bufetu, napoje bezalkoholowe
oraz kawę i herbatę. Wino i alkohol dodatkowo płatne.)

Regional Dinners
29th of May – 2nd of June 2017, 7:00 PM – 11:00 PM
DownTown Restaurant
InterContinental Warsaw Hotel
Price: 160 PLN per person
(The price includes buffet dinner, soft drinks, tea and coffee.
Wine and other alcohol are charged separately.)

Rezerwacje
tel.: +48 22 328 8710
e-mail: ReservationsFB@ihg.com

Booking
phone: +48 22 328 8710
e-mail: ReservationsFB@ihg.com

