Alimentos frescos
para dias quentes…

SUMÁRIO




ENTRADAS:





Bruschettas de tomate

PRATOS PRINCIPAIS:


Cuscuz com legumes e atum



Salada de atum e feijão frade





Salada Caprese

Massa de polvo e grão

SOBREMESAS:



Gelado de manga com iogurte
Espetadas de Fruta

REFRESCOS:


Granizado de melancia

ENTRADAS

Salada Caprese (3 doses)
Ingredientes:


500 g de tomate



2 colheres de chá de azeite




2 queijos frescos

folhas de manjericão

Informação nutricional (uma dose)
Energia (kcal)

Proteína (g)

124,7

5,5

Hidratos de
Carbono (g)
12,4

Lípidos (g)
5,9

Modo de preparação:




Corte o tomate em fatias, de seguida corte ou desfaça em pequenos pedaços
o queijo fresco.
Tempere com azeite e, para finalizar, decore a salada com folhas de
manjericão cortadas em juliana (no momento).

Bruschettas de Tomate (5 doses)
Ingredientes:



1 pão saloio cortado em fatias grossas (cerca de 2 cm)



2 colheres de sopa de azeite






3 tomates de rama maduros, cortados em cubinhos
2 dentes de alho
½ cebola

1 colher de chá de alecrim
Informação nutricional (uma dose)
Energia (kcal)

Proteína (g)

43,6

0,8

Hidratos de
Carbono (g)
2,9

Lípidos (g)
3,2

Modo de preparação:


Comece por tostar as fatias de pão.



Tempere com azeite.




Numa taça misture os cubos de tomate, o alho e a cebola picados, e o alecrim.
Cubra as tostas com o preparado de tomate.

PRATOS PRINCIPAIS

Cuscuz com legumes e atum (4 doses)
Ingredientes:


1 chávena de chá de cuscuz



½ pimentão verde










1 cenoura média
½ cebola roxa

1 chávena de chá de tomates cherry
sumo de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de hortelã picada
2 latas de atum

Energia
(kcal)
196,4

Informação nutricional (uma dose)
Proteína (g)
13,1

Hidratos de
Carbono (g)
17,1

Lípidos (g)
8,4

Modo de Preparação:








Lave bem os legumes sob água corrente.

Numa tábua, corte a cenoura, o pimentão e a cebola em cubinhos e corte os
tomates ao meio. Reserve.
Numa panela pequena coloque água e leve ao fogo. Quando ferver,
acrescente os legumes e deixe cozinhar durante 5 minutos.

Numa tigela grande, coloque os couscous e verta a água de cozedura dos
legumes. Tape a tigela com um prato e deixe os couscous cozinharem no
vapor. Quando arrefecer, solte o couscous com um garfo. Adicione os legumes,
o atum bem escorrido e os ingredientes restantes e misture bem.
Sirva à temperatura ambiente ou leve ao frigorífico uns minutos antes de
servir.

Sugestão: em vez de atum, pode optar por ovo cozido.

Massa de polvo e grão (2 doses)
Ingredientes:



70 g de massa espiral



½ tomate pequeno







1 lata de polvo em conserva
½ pepino

80 g de grão

alface ou rúcula q.b.

2 colheres de chá de azeite
Informação nutricional (1 dose)
Energia (kcal)

Proteína (g)

194,5

17,8

Hidratos de
Carbono (g)
15,3

Lípidos (g)
6,9

Modo de preparação:








Coloque ao lume um tacho com água e deixe ferver. Quando ferver, junte a
massa e deixe cozer durante 10 minutos. Quando cozida, escorra a massa e
deixe arrefecer.

Numa panela à parte cozinhe o grão previamente demolhado. No final, deixe
arrefecer.
Corte o pepino aos cubinhos e o tomate às rodelas.

Quando a massa e o grão tiverem arrefecido, coloque-os numa taça grande e
adicione o polvo escorrido e os restantes ingredientes.
Misture tudo e tempere com o azeite.

Salada de atum e feijão frade (2 doses)
Ingredientes:


½ cebola



1 ovo cozido






80 g de feijão frade
1 lata de atum

2 colheres de chá de azeite
Salsa q.b.

Informação nutricional (uma dose)
Energia (kcal)

Proteína (g)

255,3

21,6

Hidratos de
Carbono (g)
7,8

Lípidos (g)
15,3

Modo de preparação:







Leve a cozer o ovo e o feijão frade, previamente demolhado, durante uns
minutos.
Depois de cozidos, deixe arrefecer e corte o ovo às rodelas.
Descasque e pique a cebola.

Junte os ingredientes num recipiente e adicione o atum bem escorrido.
Misture todos os ingredientes.

De seguida, corte a salsa aos bocadinhos e acrescente à mistura. Tempere
com um fio de azeite.

SOBREMESAS

Espetadas de fruta (3 doses)
Ingredientes:


espetos de madeira



1 maçã







1 banana

1 rodela de abacaxi (ou ananás)
gomos de laranja q.b.
1 kiwi

bagos de uva q.b.
Informação nutricional (uma dose)
Energia (kcal)

Proteína (g)

87,7

1,1

Hidratos de
Carbono (g)
19,7

Lípidos (g)
0,5

Modo de preparação:


Lave muito bem a maçã e corte-a aos pedacinhos.



Corte a banana e o ananás em rodelas e o kiwi em pedaços pequenos.





Descasque a laranja e corte em cubos.
Lave as uvas e coloque-as no espeto.

Espete os pedaços de fruta no espeto até este ficar cheio.

Gelado de manga com iogurte (6 doses)
Ingredientes:



1 manga madura



½ colher de café de açúcar



2 iogurtes naturais sem açúcar

Informação nutricional (umadose)
Energia (kcal)

Proteína (g)

35,7

1,8

Hidratos de
Carbono (g)
5,2

Lípidos (g)
0,79

Modo de preparação:








Separe 6 copos descartáveis com capacidade de 150 ml e 6 palitos de madeira
para gelado.
Descasque e corte a manga em pedaços grandes e descarte o caroço. Coloque
a manga no liquidificador e junte os iogurtes e o açúcar. Bata tudo até ficar
uma mistura homogénea.
Verta a mistura pelos 6 copos descartáveis e espete um palito no centro de
cada copo e leve ao congelador. Deixe estar no congelador pelo menos 4
horas.
Na hora de servir, retire os gelados do congelador e rasgue os copos para
desenformar.

REFRESCOS

Granizado de melancia (6 doses)
Ingredientes:



800 g de melancia



sumo de ½ limão




1 colher de sopa rasa de açúcar amarelo
folhas de hortelã q.b.

Informação nutricional (uma dose)
Energia (kcal)

Proteína (g)

38,7

0,5

Hidratos de
Carbono (g)
8,5

Lípidos (g)
0,3

Modo de preparação:





Retire a casca e as sementes à melancia e corte a polpa em pedaços.

Coloque a melancia juntamente com o açúcar e o sumo de limão num
liquidificador e triture. Junte algumas folhas de hortelã e triture de novo.

Verta o puré obtido num tabuleiro e leve ao congelador durante 1 hora, ou
até ganhar consistência e começar a cristalizar. Nessa altura mexa com um
garfo e sirva decorado com folhas frescas de hortelã.
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