
 

 
 



 

 

 

Comunicado de Imprensa 

dezembro 2021 

 

“Let’s Talk About Pork From Europe” 

 

Influencers propõem receitas para os dias de festas 
 

A época das festas natalícias está repleta de tradições mas este ano a ceia vai ser surpresa. 
Cative os seus convidados com as deliciosas propostas com carne de porco dos nossos 
influencers. Marco Costa, Fábio Bernardino, Healthy Bites, Joana Costa Roque ou Arco Íris 
na Cozinha são alguns dos nomes que propõem receitas que vão cativar miúdos e graúdos, 
para que este Natal o sabor seja mais rico que nunca! 

 

Inspirados na época festiva que se aproxima, os nossos influencers criaram e recriaram receitas que 
vão desde um entrecosto de porco com molho barbecue ao bolo rei salgado. Nomes como Marco 
Costa, Fábio Bernardino, Healthy Bites, Joana Costa Roque ou Arco Íris na Cozinha são alguns dos 
influencers que prepararam várias propostas com carne de porco, de simples confeção, mas repletas 
de muito sabor, para que possa deliciar todos os seus convidados. 

As receitas são publicadas em cada página do respetivo influencer, ao longo das próximas duas 
semanas, com partilha em @letstalkabouteupork_pt 

Mesmo que não seja um às na cozinha, este ano prepare-se surpreender desde os mais pequenos 
aos mais gourmet. Não deixe também de partilhar as receitas com os seus amigos e mostrar os 
resultados nas redes sociais: #letstalkaboutporkfromeurope #letstalkabouteupork 
#letstalkaboutpork 

 

Bolo Rei com enchidos e presunto por Marco Costa 

Ingredientes:  

1 kg de farinha  

200 g de margarina para bolo-rei  
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150 g de açúcar  

10 g de sal  

15 g de fermento de pão seco  

5 ovos  

50 g de bagaço  

50 g de vinho do Porto  

200 g de água  

Presunto a gosto  

Fiambre a gosto  

Bacon a gosto  

Chouriços a gosto 

 

Preparação: 

Coloque todos os ingredientes numa tigela, reservando parte do bacon. Com a batedeira e gancho, 
amasse até ficar com uma consistência elástica. Deixe repousar por 30 minutos. Pese bocados de 
massa com 500 gramas, estique com o rolo e recheie com os enchidos. Enrole as pontas e deixe levedar 
até dobrar o tamanho. Pincele com ovo batido e decore com o bacon à volta. Leve a massa ao forno a 
200º C durante 25 minutos. 

 

 



 

 

 

 

 

Para mais informações, contacte: 

Gabinete de Imprensa – Portugal 

Sandra Maurício 

Sandra.mauricio@letstalkaboutpork.com 

Tel. 910648857 

 

Sobre a campanha Let’s Talk About Pork From Europe: 

Num mundo onde abundam as mensagens contraditórias, é cada vez mais difícil saber quando é que 

uma informação é verdadeira ou falsa. A iniciativa “Let’s Talk About Pork From Europe” esclarece, de 

forma séria e transparente, o modelo de produção europeu de carne de porco, demonstrando que os 

padrões de qualidade e segurança alimentar da União Europeia são os mais elevados do mundo e os 

mais exigentes em termos de bem-estar animal, biossegurança e ambiente. A campanha de 

esclarecimento “Let’s Talk About Pork From Europe” arrancou em julho de 2020 e decorre até julho 

de 2022, em Portugal, Espanha e França, dirigindo-se essencialmente a públicos jovens entre os 18 e 

os 30 anos.  

Saiba mais em: http://letstalkabouteupork.com/ 
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