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Outono combina … Com SOPA!
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Introdução

O consumo de sopa teve origem na pré-história, existem

registos que consideram a sopa como o prato mais antigo

do mundo, anterior à descoberta do fogo (1,6 milhões de

anos).

Os Portugueses são os maiores consumidores de sopa a

nível Europeu e os terceiros a nível Mundial, depois da

China e do Vietname.

O consumo da tradicional sopa de “legumes” tem

benefícios para a saúde, uma vez que parece existir uma

associação entre o reduzido consumo de hortofrutícolas e

o aparecimento de cancro gastrointestinal, de doença

cardiovascular isquémica e de enfartes do miocárdio.

Além disso, o consumo regular de sopa diminui o risco de

obesidade em adultos portugueses, revelou um estudo de

2005, da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação

da Universidade do Porto (FCNAUP).



Composição da sopa

Diz respeito a uma preparação culinária que resulta da ebulição de um 

conjunto variável de alimentos em água, idealmente hortícolas, leguminosas, 

cereais ou seus derivados ou tubérculos, aos quais se adiciona uma pequena 

quantidade de azeite.



A sopa tem uma enorme importância na nossa alimentação não só pela variedade

dos nutrientes que nos fornece mas também pelos benefícios que apresenta,

nomeadamente:

 Facilita a digestão;

 Promove a saciedade;

 Regula o apetite;

 Melhora o trânsito intestinal;

 Contribui para a regulação dos níveis de colesterol

sanguíneo;

 Para além de apresentar um baixo valor calórico, fornece

grandes quantidades de fibras alimentares, vitaminas, sais

minerais, antioxidantes, entre outros compostos benéficos

ao nosso organismo.

Benefícios da sopa



Cada prato de sopa de 250ml (cerca de 2 conchas de sopa) 

contém, em média, 100g de hortícolas, o que significa que a 

ingestão de dois pratos de sopa por dia associado ao 

consumo de três peças de fruta, permite satisfazer a 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

para o consumo de 400g/dia de hortofrutícolas por dia. 

Que quantidade de sopa devo comer por dia?



A ordem pela qual a sopa deve ser servida na refeição é

importante.

Alguns estudos demonstraram que a ingestão de sopa de

legumes no início da refeição, promove a saciedade,

contribuindo assim para que não se cometam excessos na

ingestão de alimentos no prato principal, tornando a totalidade

da refeição menos calórica, ajudando assim ao controlo do

peso.

Sopa no início ou depois do prato principal?



Creme de alho francês- 5 pessoas

Receitas de sopa

Ingredientes

 3 alhos franceses

 1 cebola

 2 dentes de alho

 4/5 batatas grandes

 1 molho de coentros

Preparação

1. Cortar os alhos franceses, a cebola e os dentes de alho em fatias e

colocar numa panela com um pouco de azeite.

2. Juntar as batatas também em rodelas e os coentros. Juntar água até

cobrir e deixar cozer.

3. Passar tudo com a varinha mágica.



Creme de abóbora- 5 pessoas

Receitas de sopa

Ingredientes

 800g de abóbora limpa de sementes e fios e sem casca

 1 batata

 3 alho francês (apenas a parte branca)

 2 cenouras

 1 tomate

 4 colheres de sopa de azeite

 Sal q.b.

Preparação

1. Colocar numa panela, a abóbora, o alho francês lavado e cortado em

pedaços, a batata descascada e cortada, o tomate e as cenouras

descascadas e cortadas também.

2. Cobrir com água e deixar cozer até a cenoura estar cozinhada.

Nessa altura, passar com a varinha mágica.

3. Adicionar água, para que a sopa adquira a espessura que preferir.

Acrescentar o azeite e o sal.



Sopa de bróculos- 5 pessoas

Receitas de sopa

Ingredientes

 1 cebola

 2 dentes de alho

 1 nabo

 1 courgette

 Talos dos brócolos

 Talos da couve flor

 3 colheres de sopa de azeite

 sal q.b.

Preparação

1. Cobrir tudo com água e levar ao lume até que os legumes estejam 

cozidos. Enquanto isso separar a couve flor e os brócolos em pequenos 

bouquets.

2. Triturar a base da sopa com a varinha mágica, juntar mais água se 

necessário e juntar os bouquets, deixando cozer mais 10 minutos.

3, Retificar os temperos e juntar o azeite.



Creme de cenoura- 5 pessoas

Receitas de sopa

Ingredientes

 2 cenouras

 1 courgette

 2 batatas médias

 1 cebola

 1 dente de alho

 3 colheres de sopa de Azeite

 1 litro de água

 Sal q.b.

Preparação

1. Aquecer água numa panela. Quando ferver juntar os legumes e as 

batatas e temperar com sal. Quando estiverem bem cozidos triturar 

tudo.

2. Verificar o tempero e quando ferver retirar. Adicionar o azeite, mexer 

bem e servir.



Sopa de espinafres- 5 pessoas

Receitas de sopa

Ingredientes

 300 g cenouras

 1 courgette grande

 4 batatas médias

 2 cebolas médias

 Sal q.b.

 4 colheres de sopa de azeite

 1 molho de espinafres

Preparação

1. Cortar as batatas, as cenouras, as cebolas e a courgette em pedaços 

pequenos.

2. Levar a cozer em água com sal.

3. Quando os legumes estiverem cozidos, triturar a sopa em puré e levar 

novamente ao lume.

4.Juntar as folhas de espinafre lavadas e deixar cozer bem.



Sopas enriquecidas 

Uma vez que é muito comum problemas relacionados com a alimentação na

população com Paralisia Cerebral (PC), há necessidade de adotar estratégias

para a prevenção e tratamento da desnutrição.

A maioria dos indivíduos apresentam dificuldades na mastigação e carências

proteicas, pois não conseguem ingerir a quantidade necessária por dia.

Devido aos problemas alimentares, é muito frequente recorrerem a sopa

enriquecida pobre em proteína, porque adicionam a carne, peixe ou ovo em

quantidades inferiores ao recomendado.

Uma boa opção é confecionar a base da sopa de legumes para várias

refeições e adicionar no momento da refeição a porção proteica (carne, peixe

ou ovo).

Desta forma consegue-se variar mais a proteína e controlar a quantidade. 



Exemplo de uma base da sopa – 1 

panela (5 refeições)

Dois passos.

Rápido e fácil. 

Receitas de sopa enriquecida

Ingredientes

 2 cebolas 

 2 brócolos com talos 

½ abóbora 

 1 molho de couves

 4 batatas médias

 2 cenouras grandes

 2 dentes de alho

 2 alhos francês

 1 courgette

Obs: deve variar os legumes a adicionar à base, é importante a 

base da sopa não ser sempre a mesma.

Preparação

1. Na panela, por as batatas e os legumes cortados em pedaços, tapar 

com água e levar a ferver.

2. Quando as batatas estiverem cozidas triturar tudo e adicionar a água 

até ficar com um creme. 



Sopa de ovo 

É importante colocar a proteína (carne, peixe ou ovo) no momento da 

refeição. Onde cada prato deve conter cerca de 50g de proteína.

Sopa de frango Sopa de pescada

Colocar:

 1 ovo inteiro 

cozido 

 Base da sopa

Colocar:

 50g de frango 

cozido

 Base da sopa

Colocar:

 50g de pescada 

cozida

 Base da sopa



Dicas de confeção 

o Utilize pouco sal;

o Utilize pouco azeite (uma colher de chá por pessoa);

o Se adicionar azeite, faça-o apenas no final da confeção, para que este não perca 

as suas propriedades quando submetido às temperaturas elevadas da fervura;

o Escolha ingredientes de diferentes cores (3 a 4 hortícolas). Assim conseguirá 

obter uma grande variedade de nutrientes;

o Opte por deixar algumas verduras por inteiro na sopa. Assim irá tirar proveito de 

todos os benefícios da sopa, nomeadamente os provenientes da presença de 

fibra;

o Inclua algumas leguminosas na sopa, como por exemplo ervilhas, feijão, grão, 

etc.
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