Novembro

Mês da Castanha e não só...

Mês da Castanha

Castanha
Fruto versátil, nutritivo e com
muita tradição !
Composição nutricional:
Este fruto possui grande valor energético por ser bastante rico em hidratos de carbono!
Para além do seu poder saciante, representa uma fonte de fibras alimentares.
Tem um teor de Vitamina C (51mg) idêntico ao limão.

Para variar a sua alimentação:

Composição nutricional por
100 g:
•Valor energético: 185 kcal
•Proteína: 3,1g
•Gordura: 1,1 g

• Experimente usar as castanhas como acompanhamento da refeição, em alternativa •Hidratos de carbono: 39,8 g
ao arroz, massa ou batata.

• Como sugestão: experimente preparar um puré de castanhas!
Nesta época de S. Martinho é tradição o consumo de castanhas assadas! Tente não exagerar
nas quantidades, pois estas têm alto valor energético.

Receita CASTANHAS ASSADAS COM
LEGUMES

Ingredientes:
•500g de castanhas;

Preparação:

•3 cenouras pequenas cortadas em palitos;
•Abóbora cortada em cubos;

•Golpeie previamente as castanhas e coza-as durante 10

•Couve-roxa às rodelas;

minutos.

•Azeite q.b.;

•Numa assadeira coloque as cebolas às rodelas, o azeite, o

•Água q.b.;

alecrim, a água e as castanhas descascadas.

•Pimenta preta moída q.b.;

•Tempere com um preparado de água, alho, pimenta e sal.

•Alho picado;

•Leve ao forno durante uns minutos e depois acrescente os

•Alecrim;

legumes até dourarem.

•Sal q.b.

•Está pronto!

Novembro

Mês da Romã

Romã
Fruto vulgar no mediterrâneo
Oriental e médio Oriente
• Tanto na casca como nas sementes da romã podemos encontrar
compostos químicos de alto valor biológico.

• Os compostos fenólicos da romã têm influência sobre vários fatores
biológicos, tal como a atenuação de fatores aterogénicos, modulação
das respostas anti-inflamatórias e de enzimas do sistema de defesa
antioxidante endógeno.

• Estes aspetos conferem propriedades potencialmente terapêuticas à
romã, onde se inclui a prevenção de diversos tipos de cancro,
doenças cardiovasculares, Alzheimer, doenças inflamatórias, doenças
bucais e de pele, obesidade e diarreia.

Composição nutricional por 100 g:
Energia: 50 kcal
Água: 83,3 g
Proteína: 0,4 g
Gordura: 0,4 g
Hidratos de carbono: 12 g

Receita Chá de Romã e Canela
Ingredientes:
•Água: 1,5 l
•Mel: 4 Colheres de sopa
•Canela: 2 Paus
•Cravo da Índia: 3
•Romãs maduras: 4

Preparação:
•Misture a água com a casca da romã (sem a parte
branca), a canela e o cravo da Índia e leve ao lume;
•Deixe ferver por dois minutos;
•Desligue o lume;
•Filtre o chá com a ajuda de um passador, retirando
as cascas, a canela e os cravos da Índia. Junte o mel e
reserve;
•Separe os bagos das romãs, junte ao chá e misture.

Novembro

Mês do Dióspiro

Dióspiro
Fruto típico do Outono,
originário do Oriente
ü À semelhança da maior parte dos frutos o dióspiro é constituído essencialmente
por água.

Composição nutricional por
100 g:
Energia: 58 kcal

ü Os dióspiros são uma boa fonte de vitamina A, carotenos e fibra. Fornecem ainda
quantidades moderadas de potássio.

Proteína: 0,6
Hidratos de carbono: 14,8
Lípidos: 0,0

ü Os carotenos depois de absorvidos pelo organismo são transformados em
vitamina A, que é um componente dos pigmentos visuais responsáveis pela receção
de luz na retina dos olhos. Para além disso, é essencial nos processos de
crescimento, de desenvolvimento ósseo e para a reprodução.

Receita

Dióspiros com noz e canela

Ingredientes:
•4 dióspiros

Preparação:

•2 nozes picadas

•Lave os diópiros;
•Pele-os cuidadosamente;
•Polvilhe com as nozes picadas e
com a canela, a gosto.

•Canela em pó: qb

Novembro

Mês do Marmelo

Marmelos
Fruta rica em nutrientes e baixa em
calorias, quando consumida ao natural
ü Ao contrário da tradicional marmelada, o marmelo não tem elevado
aporte calórico;

ü Uma das principais propriedades do marmelo é o alto conteúdo de
fibras, especialmente pectina e a mucilagem;

ü Os marmelos têm um alto conteúdo de ácido málico, ideal para
combater níveis elevados de ácido úrico;

ü Rico em vitamina C, potássio, ferro, cobre e magnésio, o marmelo ajuda
a reduzir o risco de doenças cardíacas, controlando os níveis de
colesterol e de tensão arterial.

Composição nutricional por 100
g:
Energia: 39 kcal
Proteína: 0,3 g
Hidratos de carbono: 9,3 g
Lípidos: 0,2 g

Receita

Quartos de marmelos assados
com laranja e canela

Embora a tradição se centre em receitas de marmelada, poderá fazer muito mais…

Ingredientes:
ü3 marmelos;
üSumo e fios de casca de
uma laranja;
ü2 Colheres de sopa de
açúcar amarelo;
üCanela;
ü5 colheres de sopa de
água;
üNozes picadas.

Preparação:
• Descascar e cortar os marmelos aos
quartos;
• Polvilhar com açúcar amarelo, canela e
fios de casca de laranjas;
• Regar com o sumo de laranja e cinco
colheres de sopa de água;
• Levar ao forno a assar. Durante a
cozedura regar os marmelos com o
molho;
• Servir ainda mornos com nozes
picadas.

Mês dos Frutos Secos

Frutos Secos
Frutos ricos em gordura saudável
(gordura mono e polinsaturada)
ü Podem ser classificados em frutos desidratados (passas, ameixas, alperces) e
oleaginosos (nozes, amêndoas, avelãs, pinhões, pistácios);

ü Pela sua riqueza em hidratos de carbono, constituem uma excelente fonte de
energia;

ü São excelentes fontes de fibra, muito benéfica na função intestinal;
ü Fornecem quantidades apreciáveis de gordura mono e polinsaturada,
benéfica em situações de doença cardiovascular, colesterol e triglicéridos
aumentados;

ü Por serem muito calóricos não estão indicados em situações de
obesidade e excesso de peso.

Composição nutricional da
noz por 100 g:
Energia: 689 kcal
Proteína: 16,2 g
Hidratos de carbono: 3,6 g
Lípidos: 67,5 g

Pequeno-almoço delicioso
Ingredientes:
ü flocos de aveia q.b
ü flocos de trigo q.b
ü flocos de centeio q.b
ü nozes picadas q.b
ü pinhões q.b
ü castanhas de caju
ü passas de uva q.b
ü quadradinhos de papaia desidratada q.b
ü quadradinhos de ananás desidratado q.b
ü avelãs q.b
ü 1 iogurte ou leite meio gordo
ü 1 colher de sopa de mel

Preparação:
§Misture todos os cereais e frutos secos.
§Deite numa tigela por esta ordem: o iogurte
ou leite, 2 ou 3 colheres de sopa da mistura de
cereais e o mel.
§Sugestão: Pode fazer a mistura de cereais e
frutos secos em grandes quantidades e guardar
em frascos. Depois, em cada manhã, é só
juntar o iogurte ou o leite e o mel.

Receita
Ingredientes:
ü4 Peitos de frango (400g)
ü3 Dentes de alho laminado
ü50g cebola picada, 50g alho francês em
rodelas
ü1dl vinho branco
ü4 colheres de sopa de azeite
ü50g miolo de avelã torrado
üq.b. sal e pimenta
üGuarnições
ü500g Batatinhas
ü400g alface
üq.b. pó de avelã
üq.b. vinagre de vinho tinto
üq.b. sal, pimenta, salsa

Frango com avelãs e salada
Preparação:
§Coloque os peitos de frango num tabuleiro,
sobre uma camada de cebola, alho e alho-francês.
§Regue com o vinho e 2 colheres sopa de azeite.
Guarneça com avelãs e tempere com sal e
pimenta.
§Leve a assar em forno aquecido a 180º, durante
cerca de 30 minutos. Desfie o frango.
§Com a varinha mágica, emulsione o líquido e os
legumes que ficaram no tabuleiro do assado.
Misture com o frango desfiado e guarneça com
folhas de salsa.
§Entretanto coza as batatinhas com casca e leve a
saltear no restante azeite.
§Sirva o frango e as batatinhas com um colorido
bouquet de alfaces, temperado com vinagre.

Informação produzida pelas
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