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Receitas para o seu coração
Para vivermos mais e melhor, precisamos de um coração saudável.
Por isso, é importante cuidar bem dele. Caso contrário, corremos
o risco de não desfrutar da vida em pleno. Porque as “doenças do
coração” não acontecem só aos outros.

DULCE RICARDO
Coordenadora técnica alimentar

Licenciada em Engenharia Agro-industrial pelo Instituto Superior
de Agronomia. Começou o seu percurso na DECO PROTESTE em fevereiro de 1997, como gestora de projetos técnicos na área alimentar, nomeadamente no âmbito da nutrição e da segurança alimentar.
É representante da DECO na Aliança
Portuguesa para a Preservação do
Antibiótico, que funciona no âmbito
da DGS, e no BEUC (Organização Europeia dos Consumidores), na área
da Segurança Alimentar.
Atualmente, desempenha funções
de coordenadora técnica no departamento Alimentação e Saúde.

Os problemas cardiovasculares são a principal causa de morte em
Portugal e de incapacidade no mundo. Apesar de uma ligeira redução nos últimos anos, estas doenças ainda são responsáveis por
30% dos óbitos registados no nosso país.
Para diminuir estes números, é essencial atuarmos ao nível da
prevenção. Se adotarmos um estilo de vida saudável, e agirmos a
tempo sobre os principais factores de risco, podemos evitar alguns
dos acidentes cardiovasculares mortais.
A hipertensão arterial, o colestrol elevado, a diabetes mellitus, o sedentarismo, o tabagismo, a obesidade e o stresse contribuem para
o seu aparecimento ou agravamento.
Trata-se dos chamados factores de
risco modificáveis. Há outros, como a Receitas para
hereditariedade, o sexo e a idade, que cozinhar com
não podem ser alterados.

e para o coração

A chave para cuidar da sua saúde car- de toda a família
diovascular é seguir uma alimentação
saudável, praticar exercício físico com
regularidade, não fumar e ter uma vida calma, sem stresse.

A pensar em si e na sua saúde, elaborámos 56 saborosas receitas,
com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Hipertensão.
Dê novos sabores, cores e aromas aos seus pratos. Renove-os e
surpreenda a sua família. Porque uma alimentação saudável não é
só cozidos e grelhados.
Na elaboração das receitas tivemos em conta o seu equlíbrio, com
particular destaque para o teor em sal e gordura. Propomos a utilização de ervas aromáticas para reduzir a quantidade do primeiro e
dar ainda mais sabor aos seus pratos.
Estas saborosas receitas são compostas por alimentos ricos em
fibra, vitaminas, minerais e ácidos gordos ómega 3, que ajudam a
reduzir o risco cardiovascular. Para tratar do seu coração com o cuidado que merece.

SEMANA 1
ALMOÇO

PLANO SEMANAL
SEGUNDA
TERÇA
Sopa de feijão-verde

QUARTA
QUINTA
Creme de cenoura

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO
Gaspacho
à alentejana

Bifes de atum
em cebolada

Bife da vazia
com molho de alho
e ervas

Sopa juliana

SOPA

PRATO

SOBREMESA

Tagliatelle frango
e cogumelos

Carapau grelhado
com molho verde

Salada de abacate
e fiambre de peru

Laranja

Maçã

Manga

Lombos de pescada Costeletas de porco
aromatizados
com molho
de citrinos
Salada de fruta
fresca

Banana

Pera

Mousse
de manga

JANTAR
Sopa de feijão-verde

Sopa juliana

Creme de cenoura

Gaspacho
à alentejana

SOPA

PRATO

SOBREMESA

Lombinhos
Postas de perca em
ervas aromáticas de porco com molho
de limão

Pera

Frutos silvestres

Choquinhos
no forno

Coelho assado
com molho
de laranja

Massada
de salmão

Coxas de frango
com cogumelos

Ratatouille
de legumes

Uvas

Maçã

Quivi

Ameixa

Maçã

SEMANA 2
ALMOÇO

SEGUNDA
TERÇA
Sopa de legumes

QUARTA
QUINTA
Creme de alho-francês

SEXTA
SÁBADO
Creme de curgete

DOMINGO
Caldo verde

SOPA
Bifes de peru
com natas
e cogumelos

Pescada assada
no forno

Lombo grelhado
com limão e laranja

Arroz de cavala

PRATO

Espetadas de lula
com camarão
e abacaxi

Coxas de frango
com laranja

Linguíni preto com
frutos do mar

SOBREMESA

Uvas

Pera

Morangos

Maçã

Ameixa

Laranja

Iogurte grego com
morangos e granola

JANTAR
Sopa de legumes

Creme de alho-francês

Creme de curgete

Caldo verde

SOPA

PRATO

SOBREMESA

Curgetes
recheadas

Espadarte
grelhado

Costeletas de porco
com lentilhas

Pregado assado
com ervas
aromáticas

Panado de frango
sem fritura

Salmão grelhado
com brócolos

Coelho
com cebolada
e tomilho

Quivi

Maçã

Manga

Banana

Tangerina

Abacaxi

Ameixa

SEMANA 3
ALMOÇO

SEGUNDA
TERÇA
Sopa de feijão-vermelho

QUARTA
QUINTA
Creme de cenoura com leite coco

SEXTA
SÁBADO
Sopa de feijão-verde

DOMINGO
Sopa de grão-de-bico

SOPA
Frango de caril

Choquinhos
à algarvia

Coelho
na caçarola

Salada de abacate
e salmão

Peru salteado

Pescada no forno

Morangos

Laranja

Abacaxi

Ameixa

Quivi

Tangerina

PRATO

SOBREMESA

Lombo de porco
à alentejana

Salada de fruta
fresca

JANTAR
Sopa de feijão-vermelho

Creme de cenoura com leite coco

Sopa de feijão-verde

Sopa de grão-de-bico

SOPA

PRATO

SOBREMESA

Tortilhas
de atum

Massada
de cogumelos
e peru

Espetadas
de cavala

Lombo com natas
e pimenta

Arroz de polvo

Frango com mel
e limão

Salada de cavala
à portuguesa

Maçã

Banana

Frutos vermelhos

Pera

Maçã

Manga

Salada de fruta
fresca

sopa

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
1 litro de água
3 batatas grandes
1 cebola grande
3 dentes de alho
1 colher de sopa de azeite
250 g de feijão-verde
1 colher café de sal

Sopa de feijão-verde
PREPARAÇÃO
• Coza as batatas, a cebola, os alhos em água com o azeite
• Corte o feijão-verde em tiras finas
• Reduza a sopa a puré e leve novamente ao lume

NUTRIÇÃO
O baixo teor em sal é essencial para
a saúde cardiovascular.

• Deixe levantar fervura e junte o feijão-verde
• Tempere com sal e sirva

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

98 kcal

Proteínas

2g

4 PESSOAS

Gordura

4g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 1,20 (€ 0,30/pessoa)

Sal

14 g
0,5 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
1 cebola
2 dentes de alho
1 batata grande
2 cenouras
1 alho-francês
1/4 couve galega ou lombarda
100 g de ervilhas
1 colher de sopa de azeite
1 litro de água
1 colher café de sal
Coetros q.b. (opcional)

Sopa juliana
PREPARAÇÃO
• Pique a cebola e o alho grosseiramente
• Corte os restantes legumes em cubos pequenos
• Coloque o azeite, o alho e a cebola num tacho e leve ao lume brando
• Junte os restantes legumes e deixe suar um pouco

NUTRIÇÃO
Depois de colocar a sopa no prato,
pode polvilhar com coentros
picados.

• Junte a água e deixe cozer
• Tempere com sal

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

70 kcal

Proteínas

2g

4 PESSOAS

Gordura

2g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

11 g

PREÇO: € 0,80 (€ 0,20/pessoa)

Sal

0,5 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
250 g de cenoura
100 g de aipo
2 curgetes médias
1 cebola grande
3 dentes de alho
1 colher café de sal
Água q.b.
3 colheres sopa de azeite

Sopa de legumes
PREPARAÇÃO
• Descasque e corte a cebola e os legumes em meias-luas
• Lave os legumes
• Coloque o azeite, a cebola e o alho num tacho e cozinhe em lume brando
• Junte os restantes legumes cortados e deixe suar um pouco

NUTRIÇÃO
Pode substituir o sal por ervas
aromática frescas. Pique-as e
coloque em cima da sopa, no prato
de servir.

• Cubra com água fria e deixe cozinhar em lume brando, durante 30 minutos
• Passe com a varinha mágica e adicione o sal, se necessário

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

104 kcal

Proteínas

4g

4 PESSOAS

Gordura

6g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

9g

PREÇO: € 1,20 (€ 0,30/pessoa)

Sal

0,7 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 dentes de alho
1 cebola
1 colher de sopa de azeite
150 g de alho-francês
200 g de batatas
100 g de curgetes
500 g de cenoura
1 colher café de sal
1 litro de água
Cebolinho fresco picado q.b.

Creme de cenoura
PREPARAÇÃO
• Pique a cebola e o alho
• Coloque o azeite numa panela, junte a cebola e o alho e leve ao lume brando
• Corte o alho-francês, a curgete, a batata e as cenouras em meias-luas
e adicione ao refogado. Junte a água

NUTRIÇÃO
O cebolinho dá sabor à sopa e
permite reduzir a quantidade de sal.

• Tempere com sal e deixe cozer cerca de 30 minutos
• Passe tudo com a varinha
• Retire a sopa, salpique com cebolinho picado e sirva.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

83 Kcal

Proteínas

2g

4 PESSOAS

Gordura

11 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 30 minutos

Hidratos de carbono

4g

PREÇO: € 0,80 (€ 0,20/pessoa)

Sal

0,5 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
250 g de alho-francês
150 g de batata
100 g de curgete
1 colher sopa de azeite virgem
3 dentes de alho
100 g de cenoura
50 g de cebola
1 colher café de sal
1 litro de água
Segurelha q.b.

Creme de alho-francês
PREPARAÇÃO
• Descasque a batata, a cebola, o alho-francês, o alho e metade da curgete
e corte em cubos
• Coloque estes ingriedientes numa panela com um litros de água
e leve ao lume
• Quando estiver cozido, passe com a varinha

NUTRIÇÃO
A batata é rica em sais minerais,
sobretudo potássio, e vitaminas do
grupo B.

• Tempere com sal e junte a restante curgete e as cenouras, cortadas
em cubos pequenos, e deixe cozer até ponto desejado
• Retire do lume e decore com folhas de segurelha

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

89 kcal

Proteínas

3g

4 PESSOAS

Gordura

3g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 0,80 (€ 0,20/pessoa)

Sal

12 g
0,5 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
300 g de grão-de-bico cozido
2 cebolas
3 dentes de alho
200 g de batata
1 colher sopa de azeite
1 colher café de sal
Água e hortelã q.b.

Sopa de grão-de-bico
PREPARAÇÃO
• Descasque as cebolas, o alho e as batatas e corte em cubos
• Coloque o azeite numa panela e leve ao lume com a cebola, o alho, a batata.
Acrescente a água e deixe cozinhar cerca de 25 minutos
• Passe com a varinha até reduzir a puré

NUTRIÇÃO
O grão é rico em proteínas
vegetais e tem um teor elevado em
cálcio, ferro, fibras e vitaminas do
grupo B.

• Leve novamente ao lume e junte o grão-de-bico cozido
• Tempere com sal
• Retire a sopa e adicione as folhas de hortelã

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

160 kcal

Proteínas

8g

4 PESSOAS

Gordura

4g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

23 g

PREÇO: € 0,80 (€ 0,20/pessoa)

Sal

0,7 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
1 cebola
700 g de curgete
200 g de alho-francês
1 colher sopa de azeite
800 ml de água
1 colher de café de sal
Coentros picados q.b.

Creme de curgete
PREPARAÇÃO
• Corte a curgete, o alho-francês e a cebola em cubos
• Coloque o azeite numa panela com os legumes cortados e leve a suar
em lume brando
• Junte a água com o sal

NUTRIÇÃO
Escolha curgetes rijas, pesadas e
sem manchas. Este legume pode ser
usado com ou sem pele.

• Leve ao lume durante 30 minutos
• Passe com a varinha até reduzir a puré
• Polvilhe com coentros picados

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

55 kcal

Proteínas

2g

4 PESSOAS

Gordura

4g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

5g

PREÇO: € 1 (€ 0,25/pessoa)

Sal

0,5 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
3 dentes de alho
1 colher de azeite
3 colheres de sopa de vinagre
1/2 pepino
2 tomates maduros
1 pimento verde
100 g de pão duro
1 litro de água gelada
Orégãos q.b.

Gaspacho à alentejana
PREPARAÇÃO
•Pise os dentes de alho num almofariz, até se obter uma pasta
•Coloque esta pasta no fundo de uma terrina e regue com o azeite,
o vinagre e os orégãos
•Reduza o tomate a puré e deite-o também na terrina

NUTRIÇÃO
Para atenuar o sabor amargo do
pimento verde, mergulhe-o em água
a ferver durante alguns segundos.

•Corte o pepino e o pimento em quadradinhos pequenos e junte
ao preparado anterior
•Regue com um litro de água gelada
•Na altura de servir, junte o pão cortado em cubos pequenos

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

85 kcal

Proteínas

2g

4 PESSOAS

Gordura

4g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

11 g

PREÇO: € 1,28(€ 0,32/pessoa)

Sal

0,7 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
1 lata pequena de feijão-vermelho
100 g de batatas
1 cebola
2 cenouras
1 colher café de sal
1 colher de sopa de azeite
1 couve portuguesa
1 litro de água

Sopa de feijão-vermelho
PREPARAÇÃO
•Leve 1 litro de água ao lume
•Corte a cebola e a batata em quadradose as cenouras às rodelas.
Junte estes legumes à água
• Adicione o sal, o azeite e deixe cozer cerca de 15 minutos

NUTRIÇÃO
As couves são hortaliças de baixo
valor energético, ricas em fibra,
cálcio e vitaminas B e C.

•Passe com a varinha até reduzir a puré
•Leve novamente ao lume, junte o feijão e a couve cortada em tiras finas
•Deixe cozinhar até ao ponto desejado

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

172 kcal

Proteínas

11 g

4 PESSOAS

Gordura

4g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

23 g

PREÇO: € 0,68 (€ 0,17/pessoa)

Sal

0,7 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 batatas
1 cebola
2 dentes de alho
1 litro de água
250 g de couve galega
1 colher de sopa de azeite
1 colher de chá de sal

Caldo verde
PREPARAÇÃO
• Descasque as batatas, a cebola e os alhos e corte em bocados
• Leve a cozer em água temperada com sal

NUTRIÇÃO

• Reduza a puré e leve novamente ao lume

A couve galega é dos vegetais mais
ricos em cálcio.

• Deixe levantar fervura e junte a couve cortada em tiras finas
• Deixe cozer com a panela destapada
• Fora do lume, regue com o azeite

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

105 kcal

Proteínas

3g

4 PESSOAS

Gordura

4g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 1,40 (€ 0,35/pessoa)

Sal

13 g
0,5 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
900 g de cenoura
1,2 litros de água
2 cebolas
1 colher chá de coentros picados
1 colher de café de cominhos em pó
1 colher de café de canela em pó
200 ml de leite de coco
1 colher de café de sal
Pimenta acabada de moer q.b.

Creme de cenoura com leite de coco
PREPARAÇÃO
• Raspe as cenouras, corte-as às rodelas e leve-as a cozer durante
30 minutos em água com sal
• Retire do lume, junte as cebolas cortadas em rodelas finas e o leite de coco
• Passe com a varinha

NUTRIÇÃO
A mistura de ervas aromáticas
e especiarias dá um sabor diferente
e bastante agradável ao creme
de cenoura.

• Leve mais um pouco a lume brando para ligar
• Salpique com coentros, cominhos, canela e pimenta

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

129 kcal

Proteínas

2g

4 PESSOAS

Gordura

9g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 30 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 1,40 (€ 0,35/pessoa)

Sal

12 g
0,7 g

vegetariano

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
1 curgete
2 beringelas
1 pimento vermelho
1 pimento verde
100 g de cogumelos
150 g de cenoura
3 dentes de alho picados
780 g de tomate maduro picado
2 colheres de sopa de salsa picada
2 colheres de sopa de azeite
10 dl de vinho branco
1 colher de café de sal
140 g arroz
Pimenta q.b.

Ratatouille de legumes
PREPARAÇÃO
• Lave e corte os legumes em cubos pequenos, à exceção do tomate
e dos cogumelos

NUTRIÇÃO

• Aqueça o azeite num tacho e leve os legumes a refogar um pouco

O tomate é rico em licopeno,
um antioxidante com benefícios
para a saúde.

• Adicione o tomate picado e os cogumelos
• Refresque com o vinho branco e deixe refogar cerca de 15 minutos
em lume brando
•Tempere com sal e pimenta e polvilhe com salsa picada
Acompanhamento: arroz branco.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

243 kcal

Proteínas

3g

4 PESSOAS

Gordura

12 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

32 g

PREÇO: € 3,20 (€ 0,80/pessoa)

Sal

1,3 g

carne

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
250 g de massa tagliatelle
600 g de peito de frango
150 g de cogumelos
3 colheres de sopa de azeite
2 dentes de alho
2 colheres de café de sal
1 sumo de limão
Pimenta acabada da moer q.b.
Orégãos frescos q.b.

Tagliatelle de frango e cogumelos
PREPARAÇÃO
• Coza a massa em água abundante com uma colher de café de sal,
durante aproximadamente 6 minutos
• Lamine os peitos de frango em tiras e tempere com pouco sal,
pimenta e sumo de limão
• Numa frigideira antiaderente, coloque metade do azeite e junte
os dentes de alho picado

NUTRIÇÃO
O orégão é uma erva aromática
com um cheiro muito ativo. Seca,
pode conservar-se todo o ano.

• Adicione as tiras de frango e os cogumelos igualmente laminados
• Deixe alourar o frango durante cerca de 12 minutos
• Junte a massa e deixe saltear
• Regue com o restante azeite e retifique os temperos

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa

• Salpique com orégãos frescos

Energia

391 kcal

Proteínas

34 g

4 PESSOAS

Gordura

8g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

44 g

PREÇO: € 5,40 (€ 1,35/pessoa)

Sal

0,7 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g de lombinhos de porco
1 colher de sopa de azeite
3 limões para sumo
2 colheres de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebola picada
1 cabeça de alho
2 folhas de Louro
1/2 colher de café de sal
120 g arroz
240 g brócolos
Pimenta acabada de moer q.b.

Lombinhos de porco com molho de limão
PREPARAÇÃO
• Coloque o azeite num tacho de fundo grosso e aloure os lombinhos
cortados em medalhões. Retire a carne e reserve
• No mesmo tacho, junte o alho laminado, as folhas de louro, a salsa e a cebola
picadas e deixar alourar
• Ponha a carne sobre este molho e deixe alourar durante 5 minutos

NUTRIÇÃO
O alho tem um aroma forte
característico, permitindo a redução
do sal. A pimenta e o limão
aromatizam a carne.

• Regar com o sumo dos limões
•Tempere com pimenta acabada de moer e sal

Acompanhamento: arroz branco e brócolos cozidos

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

281 kcal

Proteínas

27 g

4 PESSOAS

Gordura

6g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

29 g

PREÇO: € 1,28 (€ 0,32/pessoa)

Sal

1,2 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
520 g de coxas de frango
200 g de cogumelos
100 g de cebola
4 colheres de sopa de azeite
20 cl de vinho branco
1 colher de café de sal
2 limões para sumo
1 colher de chá de pimenta acabada
de moer
160 g de arroz
200 g de mistura de legumes
Salsa picada q.b.
Cebolinho picado q.b.

Coxas de frango com cogumelos
PREPARAÇÃO
• Tempere as coxas de frango com o limão, pimenta moída e 1 colher de azeite

NUTRIÇÃO

• Coloque 3 colheres de azeite e a cebola num tacho a alourar

Incluir vários vegetais e fruta na
culinária é uma boa estratégia
para atingir a quantidade diária
recomendada pela Organização
Mundial de Saúde: 5 peças de
fruta e 5 doses de vegetais
por dia.

• Adicione o frango e deixe estufar lentamente
• Adicione os cogumelos, refresque com o vinho branco e deixar apurar
• Polvilhe com salsa e cebolinho
Acompanhamento: arroz de legumes

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

463 kcal

Proteínas

30 g

4 PESSOAS

Gordura

23 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 45 minutos

Hidratos de carbono

34 g

PREÇO: € 4,80 (€ 1,20/pessoa)

Sal

0,8 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
600 g de bifes de vitela
1 folha de louro
1 cabeça de alho
4 colheres de sopa de azeite
1 colher de café de Sal
3 dl de vinho branco
1 limão
400 g de batata doce
200 g de tomate
Salsa, cebolinho e pimenta acabada
de moer q.b.

Bife da vazia com molho de alho e ervas
PREPARAÇÃO
• Frite os bifes num pouco de azeite, até atingir o ponto desejado.
Retire e reserve
• Junte o alho laminado ou esmagado, a folha de louro e o restante azeite
à gordura que ficou na frigideira
• Deixe alourar, refresque com vinho branco, tempere com sal e termine
com o sumo de limão

NUTRIÇÃO
Um acompanhamento de legumes,
em qualquer prato, ajuda a saciar
com menos calorias.

• Lave as batatas, corte-as em rodelas grossas e frite-as
• Tempere com pimenta acabada de moer
• Aqueça o molho, junte os bifes e salpique com a salsa e o cebolinho picados

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa

Acompanhamento: salada de tomate

Energia

403 kcal

Proteínas

33 g

4 PESSOAS

Gordura

17 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

30 g

PREÇO: € 6 (€ 1,50/pessoa)

Sal

0,8 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 costeletas de porco
2 limões
1 laranja
2 colheres de sopa de azeite
2 alfaces
2 tomates
1 pepino
1 cebola
1 beterraba cozida
1 colher de chá de sal fino
Pimenta acabada de moer q.b.

Costeletas de porco com molho de citrinos
PREPARAÇÃO
NUTRIÇÃO

• Prepare o grelhador ou uma frigideira antiaderente grossa
• Pincele as costeletas com uma colher de azeite e leve a grelhar
• Quando a carne estiver dourada de ambos os lados, tempere com um pouco
de sal e pimenta acabada de moer
• Retire as costeletas e tempere-as com o sumo de limão e de laranja
• Acompanhe com uma salada mista de alface, tomate, pepino, cebola,
beterraba cozida, temperada com um pouco de sal, sumo de limão
e uma colher de azeite

A desidratação é frequente
na população portuguesa. Para
evitar os sintomas que provoca,
como dores de cabeça, urina de cor
intensa, má disposição, cansaço
e perda de capacidade
de concentração e memória,
beba 1,5 a 2 litros de líquidos
por dia.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

392 kcal

Proteínas

31 g

4 PESSOAS

Gordura

29 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 4 (€ 1/pessoa)

Sal

2g
0,9 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 coxas de frango
2 cebolas
2 colheres de sopa de azeite
2 dentes de alho
1/2 pimento vermelho
1 colher de café de sal
1 ramo de salsa
2 folhas de louro
3 laranjas para sumo
160 g de arroz
200 g de mistura de legumes
Pimenta q.b.

Coxas de frango com laranja
PREPARAÇÃO
• Coloque as coxas de frango num tabuleiro, regue com o sumo das laranjas
e deixe repousar 3 horas
• Escorra as coxas de frango e reserve o sumo
• Numa tabuleiro de ir ao forno, faça uma cama com a cebola e meio pimento
laminados, a salsa, os dentes de lho e as folhas de louro

NUTRIÇÃO
Antes de confecionar carne de
aves, como frango e peru, retire a
pele. A maior parte da gordura
encontra-se nesta.

• Coloque as coxas de frango sobre esta cama
• Tempere com sal e pimenta e regue com o azeite
• Leve ao forno pré-aquecido (180 graus), durante 15 minutos
• Retire, regue com o sumo das laranjas e leve ao forno mais 30 minutos

VALOR NUTRICIONAL
Acompanhamento: arroz de legumes

por pessoa
Energia

557 kcal

Proteínas

39 g

4 PESSOAS

Gordura

29 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 45 minutos

Hidratos de carbono

34 g

PREÇO: € 4,92 (€ 1,23/pessoa)

Sal

1,4 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g de lombo de porco do cachaço
4 dentes de alho
3 colheres de sopa de massa de
pimentão
3 colheres de sopa de margarina
vegetal
720 g batata
1 limão
Coentros picados q.b. (opcional)

Lombo de porco à alentejana
PREPARAÇÃO
• Pise o alho até obter uma pasta
• Esfregue o lombo com a pasta de alho e a massa de pimentão.
Reserve durante, pelo menos, 2 horas
• Corte o lombo em cubos regulares
• Leve a margarina ao lume e coloque os cubos da carne a fritar

NUTRIÇÃO
A massa de pimentão
industrial tem um elevado teor
de sal. O melhor é fazê-la em
casa, triturando 500 g de pimento
escaldo e escorrido com uma
cabeça de alho e duas colheres
de sopa de azeite.

Acompanhamento: batata a murro e gomos de limão (pode polvilhar
com coentros)

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

354 Kcal

Proteínas

27 g

4 PESSOAS

Gordura

11 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

35 g

PREÇO: € 2,92 (€ 0,73/pessoa)

Sal

1,3 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g bifes de peru
1 cebola média
2 dl de natas light
1 limão
2 colheres de sopa de azeite
3 dentes de alho picados
200 g de cogumelos laminados
120 g arroz
Salsa picada e pimenta preta q.b.

Bifes de peru com natas e cogumelos
PREPARAÇÃO
•Tempere os bifes com pimenta preta e sumo de limão
• Frite a carne em azeite. Junte, de seguida, o alho e a cebola picada
e deixe fritar até ficar translúcida
• Adicione os cogumelos e ligue com as natas
• Polvilhe com a salsa picada

NUTRIÇÃO
É preferível optar por carne
magra, como coelho, frango
e peru. A ingestão de teores
elevados de gordura está associada
ao aumento do nível de colesterol
no sangue.

Acompanhamento: arroz branco

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

297 Kcal

Proteínas

26 g

4 PESSOAS

Gordura

8g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 3,68 (€ 0,92/pessoa)

Sal

29 g
0,9 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 curgetes
100 g de queijo Emmental ralado
300 g de carne de porco moída
80 g de chouriço de colorau moído
1 cebola
2 dentes de alho
4 colheres de sopa de azeite
2,5 dl de vinho branco
200 g de tomate maduro em cubos
Pimenta q.b.

Curgetes recheadas
PREPARAÇÃO
• Pique o alho e a cebola
• Coloque o azeite a cebola e o alho num tacho e leve ao lume brando
• Escalde as curgetes em água fervente durante aproximadamente
10 minutos
• Abra as curgetes ao meio, retire a polpa e reserve

NUTRIÇÃO
Os produtos de charcutaria e
carnes fumadas, tradicionalmente,
são ricas em gordura saturada e sal,
pelo que o seu consumo deverá ser
esporádico.

• Junte o tomate, o vinho e a carne picada com o chouriço ao refogado
•Tempere com pimenta e deixe cozinhar cerca de 8 minutos
• Recheie as curgetes com a mistura da carne
•Polvilhe o recheio com o queijo Emmental

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

375 Kcal

Proteínas

28 g

4 PESSOAS

Gordura

27 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 30 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 3,80 (€ 0,95/pessoa)

Sal

7g
1,1 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 coxas de frango
2 cebolas picadas
3 dentes de alho picados
1 litro de leite magro
3 colheres de sopa de azeite
4 colheres de sopa de caril
1/2 colher de café de sal
120 g arroz
Salsa picada q.b.

Frango de caril
PREPARAÇÃO
• Faça um refogado com a cebola, o alho e o azeite
• Junte as coxas de frango, deixe alourar um pouco e adicione o leite
• Deixe cozinhar cerca de 15 minutos
• Acrescente o caril e tempere com sal

NUTRIÇÃO
O caril é uma especiaria com
algum picante, que realça de forma
agradável o sabor de alguns pratos.

• Atingido o ponto de cozedura desejado, salpique com salsa picada
Acompanhamento: arroz branco

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

500 Kcal

Proteínas

41 g

4 PESSOAS

Gordura

24 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

28 g

PREÇO: € 4,76 (€ 1,19/pessoa)

Sal

1,3 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
700 g de coelho
3 colheres de sopa de azeite
2 cebolas
4 dentes de alho
2 cenouras
2 dl de vinho branco
3 colheres de sopa de tomate picado
3 dl de água
1 colher de café de sal
Salsa e pimenta acabada de moer q.b.

Coelho na caçarola
PREPARAÇÃO
• Corte o coelho em pedaços
• Coloque o azeite num tacho, leve ao lume, junte a carne e deixe corar
• Adicione as cebolas e os alhos picados e deixe corar
• Acrescente as cenouras cortadas

NUTRIÇÃO
O coelho é uma carne branca
de fácil digestão e pobre em
gorduras, o que beneficia a saúde
cardiovascular.

• Refresque com vinho branco e junte o tomate e a salsa
• Deixe cozinhar cerca de 25 minutos. Durante a cozedura, vá acrescentando
água aos poucos
• Tempere com sal e pimenta acabada de moer

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa

Acompanhamento: salada de tomate, alface e cebola

Energia

316 Kcal

Proteínas

36 g

4 PESSOAS

Gordura

17 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 50 minutos

Hidratos de carbono

2g

PREÇO: € 3,76 (€ 0,94/pessoa)

Sal

0,8 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 pernas de coelho
5 colheres de sopa de azeite
50 g farinha
4 dentes de alho
2 cebolas
1 dl de vinho branco
1 ramo de tomilho
2 folhas de louro
1 colher café de sal
400 g de batata nova

Coelho com cebolada e tomilho
PREPARAÇÃO
•Tempere a carne com o sal, alho picado, tomilho, louro e vinho.
Deixe marinar cerca de 2 horas

NUTRIÇÃO

•Descasque a cebola, corte-a em rodelas e aloure-a no azeite

O tomilho aromatiza os pratos
e estimula a digestão.

•Tire o coelho da marinada, passe pela farinha e doure numa frigideira
com azeite
•Junte a cebola, acrescente a marinada e um pouco mais de tomilho
•Tape e deixe estufar

Acompanhamento: batata cozida

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

462 Kcal

Proteínas

38 g

4 PESSOAS

Gordura

22 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 50 minutos

Hidratos de carbono

24 g

PREÇO: € 3,80 (€ 0,95/pessoa)

Sal

0,8 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g de peito de peru
1/2 colher de café de sal
3 colheres de sopa de azeite
2 dl de vinho branco
1 limão para sumo
1/2 Pimento vermelho
1/2 Pimento verde
100 g de cogumelos laminados
1 colher de sopa de tomilho picado
Pimenta acabada de moer q.b.

Peru salteado
PREPARAÇÃO
• Corte o peito de peru em cubos e tempere com sal, pimenta e sumo de limão

NUTRIÇÃO
A carne de peru é magra.
Sem pele, tem apenas 1%
de gordura. Do ponto de vista
nutricional, assemelha-se à de
frango.

• Corte os pimentos em pequenos cubos
• Aqueça 2 colheres de azeite numa frigideira antiaderente
• Salteie os cubos de peru e deixe cozinhar cerca de 12 minutos, mexendo
de vez em quando. Regue com vinho.
•Noutra frigideira, salteie os cogumelos e os pimentos numa colher de azeite
e deixe cozinhar
•Misture tudo e salpique com tomilho

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

180 Kcal

Proteínas

24 g

4 PESSOAS

Gordura

9g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

1g

PREÇO: € 4,24 (€ 1,06/pessoa)

Sal

0,4 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
700 g coelho
4 colheres de sopa de azeite
20 ml de Vinho branco
20 ml de sumo de laranja natural
5 dentes de alho amassados
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebola picada
1/2 ramo de alecrim
1 colher de sopa de manjericão
140 g arroz
Pimenta q.b.

Coelho assado com molho de laranja
PREPARAÇÃO
• Lave e corte o coelho
• Coloque os bocados do coelho num tabuleiro e junte todos os condimentos

NUTRIÇÃO

• Mexa bem, para que o tempero igualmente repartido

Dê preferência às carnes pobres
em ácidos gordos saturados,
como as de aves e coelho.

•Leve ao forno cerca da 45 minutos. Virar os pedaços de carne e deixe mais
cerca de 30 minutos para dourar

Acompanhamento: arroz branco

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

484 Kcal

Proteínas

38 g

4 PESSOAS

Gordura

20 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 90 minutos

Hidratos de carbono

35 g

PREÇO: € 3,20 (€ 0,80/pessoa)

Sal

0,7 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g de peito de frango
1/2 colher de café de sal
2 dentes de alho picados
1 limão para sumo
1 clara de ovo
1 chávena de farinha de milho
1 colher de sopa de azeite
140 g de arroz branco
150 g de alface

Panado de frango sem fritura
PREPARAÇÃO
•Tempere os bifes com sal, alho e limão
• Passe os bifes pela clara batida e depois pela farinha de milho
• Coloque os bifes num tabuleiro pincelado com azeite
• Leve ao forno (180 graus) cerca de 20 minutos

NUTRIÇÃO
O peito de frango apresenta baixo
teor em gordura.

• Vire e deixe mais 10 minutos

Acompanhamento: arroz branco e salada de alface

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

378 Kcal

Proteínas

33 g

4 PESSOAS

Gordura

11 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 45 minutos

Hidratos de carbono

34 g

PREÇO: € 3,20 (€ 0,80/pessoa)

Sal

1,4 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 peitos de frango
1/2 colher de sopa de molho de soja
1 colher de sopa de mel
1 colher de sopa de azeite
1 colher de chá de sumo de limão
2 dentes de alho picado
150 g de alface
1 tomate

Frango com mel e limão
PREPARAÇÃO
• Numa taça, misture o mel, o azeite, o sumo de limão, o alho picado
e o molho de soja
• Coloque os peitos de frango neste molho e deixe marinar durante
30 minutos

NUTRIÇÃO
O limão, tal como a laranja e o quivi,
é rico em vitamina C.

• Grelhe a carne (bem escorrida) a uma temperatura alta

Acompanhamento: salada de tomate e alface

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

243 Kcal

Proteínas

30 g

4 PESSOAS

Gordura

11 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 30 minutos

Hidratos de carbono

5g

PREÇO: € 2,80 (€ 0,70/pessoa)

Sal

1,2 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 bifes de lombo
1 cebola pequena
2 colheres de chá de pimenta em grão
5 cl de vinho branco
2 colheres de sopa de azeite
10 cl de natas light

Lombo com natas e pimenta
PREPARAÇÃO
• Pique a cebola
• Esmague a pimenta e passe-a nos bifes de ambos os lados
• Unte a carne com azeite e leve-os a corar numa frigideira antiaderente,
aproximadamente 5 minutos de cada lado

NUTRIÇÃO
Sempre que possível, opte por
laticínios light ou magros. Compare
os rótulos e escolha o que indicar
maior redução de gordura.

• Refogue a cebola no restante azeite
• Adicione o vinho branco e ligue com as natas
• Disponha os bifes no molho

VALOR NUTRICIONAL

Acompanhamento: legumes cozidos

por pessoa
Energia

206 Kcal

Proteínas

26 g

4 PESSOAS

Gordura

11 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 3,10 (€ 0,77/pessoa)

Sal

1g
0,2 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
300 g de peru em tiras
250 g de fusilli
200 g de cogumelos laminados
150 g de cebola picada
4 dentes de alho laminados
4 colheres de sopa de azeite
1 limão para sumo
1 colher de sopa de salsa
1 colher de sopa de orégãos
1/2 colher de chá de sal
Pimenta acabada de moer q.b.

Massada de cogumelos e peru
PREPARAÇÃO
• Coza o fusilli com sal, conforme as instruções da embalagem
• Numa frigideira, aqueça o azeite
• Junte a cebola e o alho e deixe refogar um pouco
• Adicione as tiras de peru e os cogumelos laminados e deixe confecionar
cerca de 15 minutos. Tempere com o sumo de limão e a pimenta

NUTRIÇÃO
A carne de peru é magra e pouco
calórica.

• Acrescente a massa e envolva tudo
• Polvilhe com os orégãos e a salsa.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

413 Kcal

Proteínas

28 g

4 PESSOAS

Gordura

13 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

45 g

PREÇO: € 4,30 (€ 1,07/pessoa)

Sal

0,7 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 bifes de lombo de porco
8 dentes de alho picado
1 limão para sumo
1 laranja para sumo
1 colher de sopa de azeite
Acompanhamento
200 g de tomate
1 cebola
140 g de arroz
Orégãos frescos q.b.

Lombo grelhado com limão e laranja
PREPARAÇÃO
• Aqueça uma frigideira antiaderente em lume médio/alto
• Unte os bifes com azeite e leve a grelhar de ambos os lados
• Tempere com o alho picado e orégãos
•Regue com o sumo de limão e laranja

NUTRIÇÃO
Não é necessário excluir a carne
de porco da alimentação. As peças
magras são mais saudáveis.

Acompanhamento: arroz branco e salada de tomate.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

305 Kcal

Proteínas

29 g

4 PESSOAS

Gordura

9g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 30 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 3,60 (€ 0,90/pessoa)

Sal

27 g
0,6 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
1 alface
1 abacate
2 tomates
1 cebola
1 limão
3 colheres de sopa de azeite
1 iogurte natural
4 fatias grossas de fiambre
de peru
Pimenta acabada de moer q.b.

Salada de abacate e fiambre de peru
PREPARAÇÃO
• Lave e prepare a alface, abra o abacate e corte-o em pequenos cubos
• Corte o tomate e o fiambre em cubos
• Pique a cebola
• Prepare o molho com o azeite, o sumo de limão, o Iogurte natural

NUTRIÇÃO
Apesar do seu elevado teor
calórico, devido à elevada
quantidade de gordura, o abacate
é rico em vitamina E, gorduras
monoinsaturadas, sais minerais
e substâncias antioxidantes.

• Tempere com pimenta acabada de moer
• Mexa até obter um molho cremoso
• Faça uma cama com a alface, abacate, tomate, cebola e fiambre de peru
• Regue com o molho

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

210 Kcal

Proteínas

8g

4 PESSOAS

Gordura

16 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 10 minutos

Hidratos de carbono

10 g

PREÇO: € 5,60 (€ 1,40/pessoa)

Sal

0,8 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
480 g costeletas de porco
200 g de lentilhas
3 dentes de alho
1 limão para sumo
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de café de sal
1 cenoura às rodelas
1 alho-francês às rodelas
1 pimento vermelho em cubos

Costeletas de porco com lentilhas
PREPARAÇÃO
• Tempere as costeletas com os dentes de alho laminados, o sal e o sumo
de limão
• Coloque as lentilhas numa taça, cubra com água tépida e deixe demolhar
cerca de 20 minutos
• Coza as lentilhas em água durante 15 minutos
• Ponha azeite num tacho e leve ao lume

SUGESTÃO
DE NUTRIÇÃO
As lentilhas pertencem ao grupo
das leguminosas, tal como o feijão
e o grão. Dada importância
destes alimentos na dieta,
o ano de 2016 foi declarado Ano
Internacional das Leguminosas
pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas.

• Junte os legumes cortados e deixe cozinhar durante aproximadamente
8 minutos
• Acrescente as Lentilhas escorridas aos legumes estufados e cozinhe
mais 5 minutos

VALOR NUTRICIONAL

• Grelhe as costeletas temperadas

por pessoa
Energia

450 Kcal

Proteínas

35 g

4 PESSOAS

Gordura

23 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

25 g

PREÇO: € 2,80 (€ 0,70/pessoa)

Sal

0,8 g

peixe

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
320 g de salmão sem pele
nem espinhas
300 g de macarronete riscado
ou massa penne
1 colher de sopa de coentros picados
100 g de tomate de lata cortado
em cubos
1 cebola picada
4 dentes de alho
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de sal
Pimenta e água q.b.

Massada de salmão
PREPARAÇÃO
• Num tacho, coloque duas colheres de sopa de azeite, o alho
e a cebola picada
• Deixe alourar bem e adicione o tomate
• Tempere com sal e pimenta
• Adicione àgua e deixe ferver 5 minutos

NUTRIÇÃO
Os peixes gordos, como salmão,
atum, cavala e sardinha, são
excelentes fontes de ácidos gordos
omega-3 e vitamina D.

• Acrescente o salmão cortado em cubos e deixar cozer 10 minutos
• Retire o salmão
• Coza a massa durante 7 minutos neste caldo de peixe
• Junte o salmão e polvilhe com coentros picados

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

550 Kcal

Proteínas

24 g

4 PESSOAS

Gordura

25 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

55 g

PREÇO: € 4 (€ 1/pessoa)

Sal

0,6 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
480 g de postas de perca
12 dentes de alho
2 colheres de sopa de azeite
5 colheres de sopa de salsa picada
2 colheres de sopa de coentros
picados
1 colher de café de sal fino
2 limão, um para sumo
500 g de batata nova
3 tomates de salada
1 cebola grande
Água e pimenta acabada de moer q.b.

Postas de perca em ervas aromáticas
PREPARAÇÃO
• Lave as batatas e coza-as em água com sal

NUTRIÇÃO

• Escorra-as e reserve
• Aqueça uma frigideira antiaderente ou um grelhador e grelhe as postas
de perca. Use lume forte para que o peixe fique suculento
• Coloque uma colher de azeite na frigideira e aloure as batatas

A fruta e os vegetais são boas
fontes de vitaminas e minerais.
Os produtos da região
e da época serão mais económicos
e nutricionalmente mais ricos.

• Para o molho, misture 1 colher de sopa de azeite, 6 dentes de alho picados,
2 colheres de sopa de salsa picada, 1 colher de sopa de coentros picados,
sumo de um limão. Tempere com pimenta.
• Disponha o peixe e a batata num prato e regue com o molho
Acompanhamento: salada de tomate.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

301 Kcal

Proteínas

26 g

4 PESSOAS

Gordura

9g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 30 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 10,30 (€ 2,58/pessoa)

Sal

27 g
0,7 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
500 g de lombos de pescada
1 colher de café de sal
4 dentes de alho
2 colheres de sopa de azeite
2 limões
1 cebola média
2 pacotes de natas light
2 colheres de sopa de salsa picada
400 g de batatas novas
Pimenta acabada de moer q.b.

Lombos de pescada aromatizados
PREPARAÇÃO
•Tempere os lombos com sal, pimenta e sumo de limão
• Pique o alho e a cebola, junte duas colheres de sopa de azeite e coloque
no fundo de uma assadeira para levar ao forno
• Ponha os lombos de pescada sobre esta cama
• Cubra com 2 pacotes de natas e polvilhe com salsa

NUTRIÇÃO
Opte por produtos lácteos, como
natas, queijo e manteiga, magros
ou light. Estes apresentam menos
gordura.

• Acrescente as batatas ligeiramente cozidas e sem pele
• Polvilhe com pimenta
• Leve ao forno (200 graus) cerca de 20 minutos

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

272 Kcal

Proteínas

25 g

4 PESSOAS

Gordura

10 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 45 minutos

Hidratos de carbono

21 g

PREÇO: € 4,40 (€ 1,10/pessoa)

Sal

0,9 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 Carapaus grandes
1 cebola média
4 dentes de alho
10 dl de vinagre
5 dl de azeite
1 ramo de salsa
700 g de batata
200 g de tomate

Carapau grelhado com molho verde
PREPARAÇÃO
• Grelhe os carapaus de ambos os lados
• Pique a cebola, os alhos e a salsa e junte o vinagre e o azeite
• Regue os carapaus com o molho

Acompanhamento: batata cozida e uma salada de tomate

NUTRIÇÃO
Não adicione sal na cozedura das
batatas. Em vez deste, acrescente
um dente de alho e uma folha de
louro. Obterá um prato saboroso
com apenas meia grama de sal,
proveniente dos ingredientes.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

474 Kcal

Proteínas

52 g

4 PESSOAS

Gordura

19 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 30 minutos

Hidratos de carbono

22 g

PREÇO: € 3,20 (€ 0,80/pessoa)

Sal

0,5 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g de lulas limpas
8 camarões
1 pimento vermelho
1 pimento verde
1/4 de abacaxi
4 colheres de sopa de azeite
1 cebola
1 limão para sumo
120 g de arroz
Sal, salsa e coentros q.b.

Espetadas de lula com camarão e abacaxi
PREPARAÇÃO
• Descongele as lulas, descasque os camarões, deixando a cabeça e a cauda.
Tempere com uma pitada de sal e parte do sumo de limão
• Corte os pimentos e o abacaxi em tiras largas
• Descasque a cebola e corte-a em quartos

NUTRIÇÃO
Uma infusão de gengibre e canela
sem açúcar à refeição poderá ser
uma boa forma de se hidratar.

• Grelhe as lulas, os camarões e os legumes. Passe o abacaxi pelo grelhador
• Num espeto, intercale o abacaxi, as lulas, o camarão, o pimento e a cebola
• Faça o molho, misturando o azeite e o restante sumo de limão.
Junte salsa e coentros. Se gostar, pode acrescentar picante
• Leve as espetadas um pouco ao grelhador

VALOR NUTRICIONAL

• Retire as espetadas e regue com o molho
Acompanhamento: arroz branco

por pessoa
Energia

324 Kcal

Proteínas

29 g

4 PESSOAS

Gordura

12 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

25 g

PREÇO: € 6 (€ 1,50/pessoa)

Sal

1,3 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
600 g de chocos
1 cabeça de alho
2 folhas de louro
4 colheres de sopa
de vinho branco
4 colheres de sopa de azeite
2 limões para sumo
720 g de batata
200 g de tomate
100 g de alface
Piri-piri em pó, pimenta acabada de
moer e coentros q.b.

Choquinhos à algarvia
PREPARAÇÃO
• Coloque o azeite numa frigedeira. Adicione os dentes de alho esmagados,
as folhas de louro e um pouco de piri-piri

NUTRIÇÃO

• Adicione os chocos e deixe-os dourar em lume brando. Junte um pouco
de vinho branco para refrescar o molho. Tape e deixe refogar cerca
de 10 minutos

Compre chocos pequeninos,
congelados e já limpos.

• Destape e deixe evaporar parte do líquido
• Retire do lume, adicione coentros picados, pimenta e sumo de limão
Acompanhamento: batata cozida e uma salada mista

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

374 Kcal

Proteínas

34 g

4 PESSOAS

Gordura

11 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

35 g

PREÇO: € 5,60 (€ 1,40/pessoa)

Sal

1,3 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 postas de espadarte
4 dentes de alho
2 colheres de sopa de salsa picada
4 colheres de sopa de azeite
1 limão para sumo
500 g de batata
280 g brócolos
50 g Tomate
80 g espargos
40 g cogumelos
1 colher de café de sal
Pimenta q.b.

Espadarte grelhado
PREPARAÇÃO
• Para o molho, pique o alho, misture com salsa , o azeite e o sumo de limão
• Unte as postas de espadarte com azeite, tempere com sal e pimenta
e leve a grelhar
• Regue o peixe com o molho

NUTRIÇÃO
Prefira os legumes frescos ou
congelados. Os produtos enlatados
têm conservantes, como o sal.
Ao consumi-los, pode ingerir sal
sem se dar conta.

Acompanhamento: batata cozida e legumes salteados

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

364 Kcal

Proteínas

34 g

4 PESSOAS

Gordura

15 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 30 minutos

Hidratos de carbono

22 g

PREÇO: € 12,80 (€ 3,20/pessoa)

Sal

0,8 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g de postas de pescada
para assar
2 cebolas grandes
1 alho-francês
1 ramo de salsa
4 colheres de sopa de azeite
1 folha de louro
1 limão
200 g de tomate maduro
em cubos
20 dl de vinho branco
Pimenta acabada de moer e sal q.b.

Pescada assada no forno
PREPARAÇÃO
• Tempere as postas de pescada com pimenta, sumo de limão
e um pouquinho de sal
• Descasque as cebolas e corte-as em meias-luas
• Corte o alho-francês em meias-luas

NUTRIÇÃO
A pesacada é um peixe magro
com baixo valor calórico e de fácil
digestão.

• Aqueça o forno a 180 graus
• Num tabuleiro, faça uma cama com o azeite, a cebola, o alho-francês
e o louro
• Coloque a pescada e o tomate sobre a cama de legumes
• Regue com vinho branco

VALOR NUTRICIONAL

• Leve ao forno aproximadamente 20 minutos

por pessoa
Energia

292 Kcal

Proteínas

20 g

4 PESSOAS

Gordura

15 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 30 minutos

Hidratos de carbono

18 g

PREÇO: € 3,60 (€ 0,90/pessoa)

Sal

0,6 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g de linguíni preto
200 g miolo de mexilhão
300 g de miolo de camarão
3 dentes de alho picado
1 colher de sopa de azeite
Pimenta e cebolinho picado q.b.

Linguíni preto com frutos do mar
PREPARAÇÃO
• Cozinhe a massa conforme as instruções da embalagem, sem sal
• Pique e salteieos alhos numa frigideira com azeite

NUTRIÇÃO
O mexilhão necessita de pouco
tempo de preparação. Quando
demasiado cozido adquire
consistência “de borracha”.

• Junte o camarão e o miolo de mexilhão. Deixe cozinhar cerca de 5 minutos
• Adicione a massa cozida e salteie
• Polvilhe tudo com cebolinho e retifique os temperos

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

470 Kcal

Proteínas

31 g

4 PESSOAS

Gordura

6g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

71 g

PREÇO: € 6,60 (€ 1,90/pessoa)

Sal

1,1 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 postas de salmão
1 limão para sumo
1 colher de sopa de azeite
600 g de brócolos
1/2 colher de café de sal

Salmão grelhado com brócolos
PREPARAÇÃO
• Aqueça uma frigideira de fundo grosso ou um grelhador
• Unte ligeiramente as postas de salmão com azeite e grelhe
• Coza os brócolos em água abundante com sal
• Tempere com sumo de limão e um pouco de azeite

NUTRIÇÃO
Prolongue o tempo de cozedura
dos brócolos, se tiver problemas de
digestão.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

382 Kcal

Proteínas

25 g

4 PESSOAS

Gordura

30 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 6 (€ 1,50/pessoa)

Sal

2g
0,4 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
1 kg de choquinhos limpos congelados
1 tomate grande maduro
2 cenouras médias
2 cebolas médias
4 colheres de sopa de azeite
3 dentes de alho
120 g de arroz

Choquinhos no forno
PREPARAÇÃO
• Descongele os chocos
• Corte as cenouras em meias-luas, pele o tomate e corte-o em cubos.
Faça o mesmo à cebola e junte o alho
• Num tabuleiro de levar ao forno, faça uma cama com os legumes

NUTRIÇÃO
A cenoura é um alimento rico em
betacaroteno, importante, por
exemplo, para a saúde dos olhos.

• Coloque os choquinhos sobre a cama e regue com azeite
• Leve ao forno (180 graus) cerca 15 minutos
• Verifique a cozedura. Sirva logo que retire do forno
Acompanhamento: arroz branco

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

348 Kcal

Proteínas

40 g

4 PESSOAS

Gordura

11 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

22 g

PREÇO: € 6,40 (€ 1,60/pessoa)

Sal

1,2 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
2 latas de atum ao natural
2 cenouras raladas
2 iogurtes sólidos naturais magros
4 tortilhas
8 folhas de alface
1 colher de chá de cebolinho picado
2 colheres de sopa de azeite
2 tomates para salada

Tortilhas de atum
PREPARAÇÃO
• Escorra o atum muito bem e misture-o com a cenoura ralada
• Misture o iogurte com o cebolinho picado
• Junte o molho de iogurte ao atum e à cenoura
• Cubra a tortilha com uma folha de alface e barre a pasta de atum.
Termine com outra folha de alface e enrole

NUTRIÇÃO
Corte o cebolinho com uma
tesoura. Se o fizer com uma faca,
oxida mais facilmente.

Acompanhamento: salada de tomate temperada com azeite.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

360 Kcal

Proteínas

20 g

4 PESSOAS

Gordura

25 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

14 g

PREÇO: € 4,40 (€ 1,10/pessoa)

Sal

1,2 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g de cavala em filetes
100 g de linguiça
200 g de cebola
200 g de pimento
2 limões para sumo
50 ml de vinho branco
2 colheres de sopa de azeite
300 g de batata-doce
1 molho de coentros
1 pau de canela
Pimenta q.b.

Espetadas de cavala
PREPARAÇÃO
• Tempere os filetes de cavala com o sumo de limão e enrole-os
• Corte a linguiça às rodelas e o pimento e a cebola, aos cubos
• Monte as espetadas com peixe, linguiça, pimento e cebola

NUTRIÇÃO
A batata-doce é rica em vitaminas
A e C, cálcio e fibra. O modo mais
saudável de a ingerir é cozida.

• Coza a batata-doce com o pau de canela,
• Descasque a batata, esmague com um garfo e tempere com pimenta
e coentros picados
• Grelhe as espetadas untadas com azeite
• Tempere com sumo de limão e vinho branco

VALOR NUTRICIONAL

• Coloque o puré de batata-doce no prato e a espetada sobre este

por pessoa
Energia

321 Kcal

Proteínas

21 g

4 PESSOAS

Gordura

15 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

24 g

PREÇO: € 4,40 (€ 1,10/pessoa)

Sal

0,7 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
1 alface grande
2 maças
1 manga
1 laranja
1 abacaxi
300 g de salmão fumado
2 colheres de sopa de azeite
1 limão para sumo
Coentros frescos q.b.

Salada de abacate e salmao
PREPARAÇÃO
• Arranje a alface e disponha-a em cama
• Corte a fruta em gomos e coloque-a sobre a cama

NUTRIÇÃO

• Ponha as fatias finas de salmão sobre o preparado

Para tornar a receita mais saudável,
substitua o salmão fumado por
salmão natural cozido.

• Tempere com azeite e sumo de limão
• Salpique com coentros frescos picados

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

365 Kcal

Proteínas

17 g

4 PESSOAS

Gordura

27 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 15 minutos

Hidratos de carbono

12 g

PREÇO: € 5,60 (€ 1,40/pessoa)

Sal

0,1 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 cavala
1 alface
4 tomates
1 pepino grande
1 colher de sopa de azeite
Vinagre balsâmico e orégãos
secos q.b.

Salada de cavala à portuguesa
PREPARAÇÃO
• Coza ligeiramente as cavalas e reserve
• Lave a alface e o tomate. Ripe a alface e corte o tomate em fatias finas
• Descasque o pepino e corte-o em fatias finas
• Numa travessa, coloque as ripas de alface, as fatias de tomate e de pepino

NUTRIÇÃO
O azeite é a gordura de eleição
da dieta mediterrânea. Os seus
benefícios, quando consumido com
moderação, incluem a prevenção
de doenças cardiovasculares.

• Lasque a cavala sobre a salada
• Tempere com azeite e vinagre
• Polvilhe com orégãos secos

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

260 Kcal

Proteínas

22 g

4 PESSOAS

Gordura

19 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 4,40 (€ 1,10/pessoa)

Sal

2g
0,8 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
600 g de polvo cozido
2 cebolas médias
3 dentes de alho
2 folhas de louro
0,5 dl de vinho tinto
100 g de tomate maduro
2 colheres de sopa de salsa picada
140 g de arroz agulha
6 colheres de sopa de azeite

Arroz de polvo
PREPARAÇÃO
• Coza o polvo com a cebola e o vinho tinto
• Cortar o polvo em pedaços e reserve o líquido da cozedura
• Refogue a cebola e o alho picados em azeite
• Junte o louro e o tomate em cubos. Deixe refogar 10 minutos

NUTRIÇÃO
Não adicione sal à água de
cozedura do polvo, para evitar que
fique rijo.

• Acrescene o polvo
• Adicione a água da cozedura do polvo e deixe ferver
• Junte o arroz e deixe cozinhar aproximadamente 15 minutos.
Se necessário, adicione água
• Polvilhar com salsa picada e sirva caldoso

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

375 Kcal

Proteínas

26 g

4 PESSOAS

Gordura

17 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

29 g

PREÇO: € 6 (€ 1,50/pessoa)

Sal

1g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
400 g de postas de pescada
5 colheres de sopa de azeite
1 molho de coentros
1 pimento vermelho
1 cebola em rodelas
1 tomate maduro
10 dl de vinho branco
1 limão
3 dentes de alho
1 colher de café de sal
700 g de batatas
200 g de feijao-verde

Pescada no forno
PREPARAÇÃO
• Tempere a pescada com sumo de limão e um pouco de sal
• Num tabuleiro, coloque a cebola em rodelas, o pimento em tiras, os coentros,
o tomate em cubos, os dentes de alho
• Coloque as postas de pescada sobre os legumes
• Regue com azeite. Junte o vinho e leve ao forno pré-aquecido (180 graus)
durante 20 minutos

NUTRIÇÃO
Além de pouco calórico, o
pimento é rico em vitamina C.
Contém ainda vitaminas A, E e do
grupo B. Os pimentos verdes são
mais amargos, os vermelhos, mais
adocicados, e amarelados, mais
aromáticos e pouco doces.

Acompanhamento: Batata cozida e legumes cozidos.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

366 Kcal

Proteínas

23 g

4 PESSOAS

Gordura

14 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

36 g

PREÇO: € 4,40 (€ 1,10/pessoa)

Sal

0,8 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
800 g de Cavala
1 lata de tomate maduro
em cubos
2 cebolas médias picadas
1 pimento verde picado
4 dentes de alho picados
4 colheres de sopa de azeite
1 molho de coentros picados
1 colher de café de sal
1 malagueta
1 limão para sumo
160 g de arroz
Água para cozer o arroz

Arroz de cavala
PREPARAÇÃO
• Amanhe as cavalas e tire as cabeças
• Corte-as em bocados e tempere com sal e sumo de limão

NUTRIÇÃO

• Refogue a cebola, o alho e o pimento verde em azeite com malagueta

Os coentros ajudam na digestão.
Guarde-os no frigorífico,
num recipiente fechado.

• Acrescente o tomate em cubos e a água. Deixe ferver
• Junte as cabeças do peixe para aromatizar o caldo. Retire depois de cozidas
• Acrescente água (suficiente para cozer o arroz) e junte o arroz.
Deixe cozer 10 minutos
• Acrescentar o peixe e deixar cozer mais uns 8 minutos
• Polvilhe com coentros picados

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

577 Kcal

Proteínas

42 g

4 PESSOAS

Gordura

29 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 25 minutos

Hidratos de carbono

33 g

PREÇO: € 3,20 (€ 0,80/pessoa)

Sal

0,9 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
800 g de pregado
5 colheres de sopa de azeite
4 dentes de alho
1 colher de sopa de coentros picados
1 colher de chá de basílio picado
1 limão para sumo
1/2 colher de café de sal
720 g batata
200 g grelos
1 dente alho
Pimenta acabada de moer q.b.

Pregado assado com ervas aromáticas
PREPARAÇÃO
• Amanhe o peixe e faça-lhe 3 cortes transversais no dorso
• Tempere com alho, sumo de limão, sal, pimenta e alho picado
• Coloque o peixe num tabuleiro de levar ao forno, regue com o azeite
e asse durante 10 minutos, a 180 graus

NUTRIÇÃO
O uso de ervas aromáticas permite
reduzir o teor em sal. Pode substituir
o pregado por rodovalho ou solha.

• Retire do forno e polvilhe com as ervas aromáticas
Acompanhamento: batata e legumes salteados em azeite e alho.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

473 Kcal

Proteínas

38 g

4 PESSOAS

Gordura

19 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 35 minutos

Hidratos de carbono

35 g

PREÇO: € 8,80 (€ 2,20/pessoa)

Sal

1,1 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
600 g de bifes de atum
2 cebolas grandes
3 colheres de sopa de azeite
20 dl de vinho branco
150 g de tomate cherry
150 g de pimento vermelho
em cubos
200 g de cenoura em cubos

Bifes de atum em cebolada
PREPARAÇÃO
• Corte a cebola às rodelas
• Leve o azeite ao lume brando. Junte a cebola e deixar refogar
• Adicione a cenoura e o pimento e deixe refogar durante 15 minutos
• Refresque com vinho branco e adicione a água, mexendo bem.
Deixe apurar, em lume brando, mais 12 minutos

NUTRIÇÃO
Feita a cebolada, pode escorrer-se a
gordura. A riqueza em omega 3 do
atum faz dele um aliado na saúde
cardiovascular.

•Adicione os bifes e cozinhe 8 minutos
•Antes de retirar, adicionar o tomates cherry e salpique com salsa

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

265 Kcal

Proteínas

38 g

4 PESSOAS

Gordura

11 g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 40 minutos

Hidratos de carbono

5g

PREÇO: € 7,60 (€ 1,90/pessoa)

Sal

0,3 g

sobremesa

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
4 iogurte grego naturais magros
250 g de morangos cortados
Granola q.b.

Iogurte grego com morangos e granola
PREPARAÇÃO
• Distribua o iogurte grego por 4 taças
• Junte morangos e a granola

NUTRIÇÃO
O iogurte é rico em proteínas,
cálcio e fósforo. Escolha iogurtes
magros e sem açúcar adicionado.
Estes incluem menos calorias e
menor quantidade de gordura
saturada, o que favorece a saúde
cardiovascular.

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

101 Kcal

Proteínas

7g

4 PESSOAS

Gordura

3g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 10 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 2,80 (€ 0,70/pessoa)

Sal

10 g
0,3 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
1 manga grande, descascada
e cortada em pedaços
2 iogurtes sólidos naturais,
sem adição de açúcar
2 folhas de gelatina

Mousse de manga
PREPARAÇÃO
• Coloque as folhas de gelatina em água fria a demolhar
• Coloque a manga numa picadora ou numa liquidificadora.
Pique até ficar desfeita
• Passe por um coador de rede fina, para remover as fibras da fruta

NUTRIÇÃO
Se coar a manga desfeita, perde
alguma fibra da fruta, mas a mousse
torna-se mais macia.

• Misture a manga com o iogurte
• Esprema as folhas de gelatina e leve ao micro-ondas 10 segundos
de cada vez, até derreterem
• Junte a gelatina à mistura de manga
• Divida a mousse em 4 copinhos e leve ao frigorífico a solidificar

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

48 Kcal

Proteínas

7g

4 PESSOAS

Gordura

3g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 20 minutos

Hidratos de carbono

PREÇO: € 1,60 (€ 0,40/pessoa)

Sal

10 g
0,3 g

CARDIOVASCULAR

INGREDIENTES
200 g de morangos
1 maça
1 pêssego
1 manga
1/2 abacaxi
1 laranja para sumo
1 limão para sumo

Salada de fruta fresca
PREPARAÇÃO
• Descasque a fruta
• Corte em cubos

NUTRIÇÃO
A hortelã acrescenta
um sabor fresco à salada.

• Deite em taças, junte o sumo de laranja e umas gotas de limão

VALOR NUTRICIONAL
por pessoa
Energia

88 Kcal

Proteínas

1g

4 PESSOAS

Gordura

1g

TEMPO DE CONFEÇÃO: 15 minutos

Hidratos de carbono

19 g

PREÇO: € 2,60 (€ 0,65/pessoa)

Sal

0,1 g

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL por pessoa
Energia (Kcal)

Proteínas (g)

Gordura (g)

Hidratos
de carbono (g)

Sal (g)

Sopa de feijão-verde

98

2

4

14

0,5

Sopa juliana

70

2

2

11

0,5

Sopa de legumes

95

1

2

5

0,5

Creme de cenoura

83

2

4

11

0,5

Creme de alho-francês

89

3

3

12

0,5

Sopa de grão-de-bico

160

8

4

23

0,7

Creme de curgete

55

2

4

5

0,5

Gaspacho à alentejana

85

2

4

11

0,7

Sopa de feijão-vermelho

172

11

4

23

0,7

Caldo verde

105

3

4

13

0,5

Creme de cenoura com leite de coco

129

2

9

12

0,7

243

3

12

32

1,3

Tagliatelle de frango e cogumelos

391

34

8

44

0,7

Lombinhos de porco com molho de limão

281

27

6

29

1,2

Coxas de frango com cogumelos

463

30

23

34

0,8

Bife da vazia com molho de alho e ervas

403

33

17

30

0,8

Costeletas de porco com molho de citrinos

392

31

29

2

0,9

Coxas de frango com laranja

557

39

29

34

1,4

Lombo de porco à alentejana

354

27

11

35

1,3

Bifes de peru com natas e cogumelos

297

26

8

29

0,9

Curgetes recheadas

375

28

27

7

1,1

Frango de caril

500

41

24

28

1,3

Coelho na caçarola

316

36

17

2

0,8

Coelho com cebolada e tomilho

462

38

22

24

0,8

Peru salteado

180

24

9

1

0,4

Coelho assado com molho de laranja

484

38

20

35

0,7

Panado de frango sem fritura

378

33

11

34

1,4

SOPAS

VEGETARIANO
Ratatouille de legumes

CARNE

Energia (Kcal)

Proteínas (g)

Gordura (g)

Hidratos
de carbono (g)

Sal (g)

Frango com mel e limão

243

30

11

5

1,2

Lombo com natas e pimenta

206

26

11

1

0,2

Massada de cogumelos e peru

413

28

13

45

0,7

Lombo grelhado com limão e laranja

305

29

9

27

0,6

Salada abacate e fiambre de peru

210

8

16

10

0,8

Costeletas de porco com lentilhas

450

35

23

25

0,8

Massada de salmão

550

24

25

55

0,6

Postas de perca em ervas aromáticas

301

26

9

27

0,7

Lombos de pescada aromatizados

272

25

10

21

0,9

Carapau grelhado com molho verde

474

52

19

22

0,5

Espetadas de lulas com camarão e abacaxi

324

29

12

25

1,3

Choquinhos à algarvia

374

34

11

35

1,3

Espadarte grelhado

364

34

15

22

0,8

Pescada assada no forno

292

20

15

18

0,6

Linguíni preto com frutos do mar

470

31

6

71

1,1

Salmão grelhado com brócolos

382

25

30

2

0,4

Choquinhos no forno

348

40

11

22

1,2

Tortilhas de atum

360

20

25

14

1,2

Espetadas de cavala

321

21

15

24

0,7

Salada de abacate e salmão

365

17

27

12

0,1

Salada de cavala à portuguesa

260

22

19

2

0,8

Arroz de polvo

375

26

17

29

1,0

Pescada no forno

366

23

14

36

0,8

Arroz de cavala

577

42

29

33

0,9

Pregado assado com ervas aromáticas

473

38

19

35

1,1

Bifes de atum em cebolada

265

38

11

5

0,3

Iogurte grego com morangos e granola

101

7

3

10

0,3

Mousse de manga

48

2

1

7

0,1

Salada de fruta fresca

88

1

1

19

0,1

CARNE

PEIXE

SOBREMESA

