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SEMANA GASTRONÓMICA DO MEL E MEDRONHO NO CONCELHO DE ODEMIRA 
 
 
O Município de Odemira vai promover uma Semana Gastronómica do Mel e Medronho, entre os dias 10 e 
16 de novembro, com a participação de vários restaurantes locais que terão nas suas ementas pratos e 
doces à base destes dois produtos de excelência e de grande produção no concelho. 
 
O mel produzido na região odemirense é considerado pelos entendidos como um mel de elevada qualidade 
e pureza. A sua utilização na doçaria é uma tradição antiga, existindo várias receitas de doces e bolos à base 
de mel. É essa utilização, associada a outro produto local de qualidade – o medronho, que se pretende 
enaltecer e promover com esta semana gastronómica.  
 
Poderão ser apreciados pratos e doces à base de mel e medronho nos restaurantes “O Jaime” (Boavista dos 
Pinheiros), ”O Escondidinho do Poço” (Odemira), “Flôr do Campo” (Sabóia), “Mar e Sol” e “Porto das 
Barcas” (Vila Nova de Milfontes) e na cervejaria-marisqueira “I” (Zambujeira do Mar).  
  
Serão várias as propostas nas ementas dos restaurantes participantes: salmão grelhado ou lombo de porco 
com mel e limão, entrecosto assado no forno com mel e alecrim, perna de peru assada no forno com 
laranja e mel, lombinhos de porco com gengibre e mel, borrego frito com molho de medronho, mel e 
hortelã ou até a linguiça assada no medronho. Nas sobremesas os destaques serão para o semifrio de 
medronhos, broa de milho com mel, bolo de mel e noz, torta de mel, pudim de mel ou fatias douradas com 
mel.  
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