
Receita: Lombo de gamo com doce de mirtilos 

Dificuldade: Fácil Tempo: 
Confecção: 
45min 

Custo: Médio 
Nº 
pessoas 

4-6 

Ingredientes 

Lombo de gamo:     1/1,5kg 

Alho:   3 dentes  
Louro: 2 folhas 

Cogumelos: 1 lata média de champignons, ou uma embalagem de míscaros, frades, ou 
outros cogumelos a gosto. 

Azeite: 0,5 dl 
Vinho branco: 2 dl  
Sal, Pimenta: qb (a pimenta pode ser substituída par uma malagueta de piripiri moída)

Preparação 

Só se põe sal na carne antes de ir para a mesa. Evita-se que fique seca. 
Corta-se o lombo de gamo em fatias de 5 ou 6 cm. 
Aquecem-se 5 a 6 colheres de azeite numa frigideira. 
Cortam-se 3 dentes de alho e fritam-se ligeiramente para o azeite tomar o gosto, juntamente com duas ou 
três folhas de louro. 
Quando o azeite está bem quente, frita-se rapidamente cada naco de lombo virando-a de todos os lados 
para a selar e não ficar seca. Retira-se da frigideira e reserva-se. Repete-se o processo com todos os 
nacos. Fritando-os um a um é mais fácil de controlar o estado da carne. 
Quando estão todos fritos, baixa-se o lume, põe-se todos na frigideira e tapa-se por 3 a 4 minutos. 
Retiram-se e reservam-se. 
Na frigideira deita-se um copo de vinho branco para descolar os sumos todos que ficaram na frigideira. 
Deita-se uma lata de cogumelos fatiados e escorridos (ou míscaros, frades ou outros cogumelos partidos 
aos bocados) na frigideira, deixa-se levantar fervura e deixam-se estufar com a frigideira tapada por 4 a 
5 minutos, dependendo de como gostam dos cogumelos. 
Deitam-se de seguida duas ou três boas colheres de sobremesa de doce de mirtilos (o do IKEA é óptimo) 
mexe-se até o molho engrossar um bocadinho.  
Corrigem-se os temperos (sal e pimenta ou melhor, gindungo) e vai para a mesa acompanhado de arroz 
branco solto. Antes de ir para a mesa deitar um pouco de sal, ou flor de sal sobre os nacos de lombo.  
Se quiserem uma variante ao arroz, deitem na frigideira uma embalagem de castanhas congeladas e quando 
estas estiverem descongeladas juntem os cogumelos. Quando as castanhas estiverem cozidas mas sem se 
desfazerem junta-se o doce e rectificam-se os temperos. 
 
Receita de José Franco. 
 
  


