
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção Regional de Educação 

Compilação das receitas do concurso Nutrichefe 

1.ª edição | novembro 2021 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção Regional de Educação 

Compilação das receitas do concurso Nutrichefe 

1.ª edição | novembro 2021 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nutrichefe 
 

 Ficha Técnica 
Título: Nutrichefe - Receitas 2020-2021 
Autor:  Direção Regional de Educação 
Edição: 1.ª edição  
Data: novembro 2021 
Compilação e revisão: Equipa de Nutrição 
Divisão de Gestão de Projetos (DGP)  
Design gráfico: Divisão de Apoio  
Técnico (DAT) 
Fotografia: Pixabay, Pexels, Flickr e alunos 
Propriedade: Direção Regional de Educação  
Sede: Direção Regional de Educação  
Rua D. João n.º 57 | 9054 - 510 Funchal 
Tel.: + 351 291 705 860 
Sítio: www.madeira.gov.pt/dre 
Email: dre@edu.madeira.gov.pt 
 



 

Índice 
Introdução ________________________________________________________________________________ 
Escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis ______________________________________ 
Substituições saudáveis _________________________________________________________________ 
Vantagens de cozinhar em casa ________________________________________________________ 
Nutrichefe – Vencedores 2021 _________________________________________________________ 
Receitas ____________________________________________________________________________________ 

 
Receitas | A. Pratos Principais 
01 - Crumble de batata-doce com legumes e cogumelos __________________________ 

02 - Filete de chicharro com urtigas salteadas _______________________________________ 

03 - Salada de bacalhau com grão-de-bico ___________________________________________ 

04 - Almôndegas de salmão ____________________________________________________________ 

05 - Pescada com feijão preto _________________________________________________________ 

06 - Sabores da terra ___________________________________________________________________ 

07 - Massa à moda do Francisco ______________________________________________________ 

08 - Legumes no forno com frango ___________________________________________________ 

09 - Tomates recheados e bodião grelhado _________________________________________ 

10 - Espada com banana ________________________________________________________________ 

11 - Salada de cevadinha _______________________________________________________________ 

12 - Naco de atum grelhado sobre arroz de grelos e salada de algas ____________ 

13 - Salmão grelhado com batatas e brócolos _______________________________________ 

14 - Milho madeirense __________________________________________________________________ 

15 - Arroz à moda da Sara ______________________________________________________________ 

16 - Caldo verde __________________________________________________________________________ 

17 - Batatinhas da Rita __________________________________________________________________ 

18 - Pizza vegetariana ___________________________________________________________________ 

19 - Lasanha de curgete _________________________________________________________________ 

20 - Filete de espada, batata-doce e alho francês com compota de anona _____ 

21 - Salada de grão-de-bico _____________________________________________________________ 

22 - Filete de robalo com arroz negro _________________________________________________ 

23 - Bolinhos de batata __________________________________________________________________ 

24 - Peito de frango com ervas, inhame grelhado e cuscuz de couve-flor e nozes __ 
25 - Risoto de cogumelos com lombo de salmão e bimis __________________________ 
26 - Guisado de massa de milho, com carne _________________________________________ 
27 - Salada César _______________________________________________________________________ 
28 - Espetada de atum ___________________________________________________________________ 
 
 

06 
07 
08 
09 
10 
12 
 
 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
 
 



 
Receitas | B.  Lanches e Snacks Saudáveis 
01 - Snacks de aveia _____________________________________________________________________ 

02 - Salada de fruta ______________________________________________________________________ 

03 - Bolo de laranja sem glúten com bocadinhos de chocolate ___________________ 

04 - Bolo de Iogurte ______________________________________________________________________ 

05 - Panquecas de banana e aveia _____________________________________________________ 

06 - Sanduíche lendária _________________________________________________________________ 
07 - Cestinhas de cenoura ______________________________________________________________ 
08 - Barras de cereais caseira __________________________________________________________ 

09 - Pão de banana ______________________________________________________________________ 

10 - Quiche de frango e legumes ______________________________________________________ 

11 - Lanche com sabores da quinta ___________________________________________________ 

12 - Pote de 4 delícias ___________________________________________________________________ 
13 - Batido up imunidade _______________________________________________________________  
14 - Espetada de fruta ___________________________________________________________________ 

15 - Rolinhos de requeijão com salmão fumado ____________________________________ 

16 - Panquecas de banana saudáveis _________________________________________________ 

17 - Tarte de limão merengada ________________________________________________________ 

18 - Bolo preto ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
65 

 
 
 



 

                                                                                           | 6 | 

Introdução 
 

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da 

Direção Regional de Educação, organiza, desde 2016, o concurso 

Nutrichefe, que promove a participação ativa dos alunos na 

preparação e confeção dos alimentos. 

No ano letivo 2020/2021, o concurso foi readaptado para o formato 

digital e realizado no domicílio de cada aluno, devido à implementação 

de atividades não presenciais impostas pela pandemia. Mas este 

constrangimento também trouxe vantagens, destacando-se um maior 

envolvimento por parte das famílias e de um maior número de grupos 

participantes.  

O ambiente familiar e os alimentos que estão disponíveis em casa 

exercem uma influência marcante nos hábitos alimentares das 
crianças e dos jovens. Assim, sempre que possível, devem ser 

aproveitados para envolver as crianças e jovens ao longo de todo o 
processo alimentar: desde a produção, ou pelo menos aquisição, dos 
alimentos até à confeção dos mesmos.  

Quando as crianças e os jovens afirmam não gostar de determinado 
alimento, uma das estratégias usadas para incentivar a 
experimentação é associar a comida a um momento de prazer, de 

brincadeira e de diversão.  
Sendo a cozinha um local de aprendizagem onde crianças e jovens 

podem adquirir não só competências de culinária saudável e cuidados 

de higiene, bem como culturais e sociais, escolher, preparar e cozinhar 
alimentos podem ser grandes estímulos para que venham a fazer 

melhores escolhas alimentares no futuro. Assim, quando o prato for 

apresentado à criança ou ao jovem, a aceitação e a escolha tenderão 

a ser mais conscientes depois de conhecer os alimentos, os seus 

benefícios e os processos por que passaram até chegarem ao prato. 

Esta atividade dinâmica possibilita ainda a partilha de experiências e 

saberes entre as diversas gerações da comunidade educativa das 

escolas participantes. 

No ano letivo 2020/2021, procedeu-se à compilação das receitas 

apresentadas a concurso neste documento, de modo a serem 

partilhadas pelas escolas.  
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Escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis 
Recomendações: 

 

 Optar por ingredientes simples, cozinhados de forma simples; 

 
Escolher produtos produzidos localmente, frescos e da época. Ao escolher hortofrutícolas 
da época, comprar os mais baratos, mais frescos e nutricionalmente mais ricos; 

 Consumir pescado nacional, conforme a época e com o tamanho mínimo exigido pela lei; 

 
Comprar à medida das necessidades e, sempre que houver, congelar ou reaproveitar as 
sobras; 

 
Ocupar ¾ do prato com alimentos de origem vegetal. Limitar a ¼ do prato os alimentos 
de origem animal; 

 
Aumentar o consumo diário de leguminosas e usar como substituto da carne, pescado ou 
ovos em algumas refeições da semana; 

 
Reduzir o desperdício na preparação e confeção dos alimentos, consumindo os alimentos 
na sua totalidade (do talo à raiz) e utilizando utensílios que minimizem o desperdício 
(descascador em vez de faca por exemplo); 

 
Sempre que possível, aproveitar a água de cozedura dos alimentos para outros 
preparados; 

 Utilizar o azeite como principal fonte de gordura; 

 Utilizar ervas aromáticas para temperar e reduzir a quantidade de sal; 

 
Utilizar utensílios adequados para servir as refeições (colheres doseadoras, facas afiadas, 
entre outros); 

 
Servir as porções em função da Roda da Alimentação Mediterrânica e em conformidade 
com as necessidades energéticas e nutricionais de cada indivíduo. 
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Substituições saudáveis 
Por vezes, as receitas apresentam passos, elementos ou 

ingredientes que são menos saudáveis do que o desejado.                     

A solução passa por fazer pequenas alterações e/ou 

substituições que permitam continuar a consumir os produtos 

que integram a receita sem menosprezar a saúde e a 

importância de um padrão alimentar saudável. 

Estas alterações/substituições podem ser bastante simples, 

não modificam significativamente a receita, não acarretam 

custos e não alteram o tempo de preparação. Por vezes, basta 

apenas retirar um ingrediente, substituí-lo por uma alternativa 

mais natural ou caseira ou confecioná-lo de outro modo. 
 

Como reduzir o sal, o açúcar e a gordura  
 

Ü Sal 
- Substituir o sal por ervas aromáticas e/ou pequenas porções de especiarias que garantam o sabor 

aos cozinhados; 
- Evitar alimentos ricos em sal (produtos de charcutaria, queijos curados, aperitivos e outros snacks 

salgados, algumas conservas, entre outros); 

- Preparar marinadas para temperar carne/peixe; 
- Cozinhar em pouca água ou a vapor (apurando o sabor natural dos alimentos); 

- Demolhar muito bem os alimentos salgados. 
 

Ü Gordura  
- Usar pequenas quantidades de gordura na confeção dos alimentos;  

- Evitar produtos processados que contenham “gordura vegetal hidrogenada” ou “trans” na sua 

composição; 
- Retirar gorduras visíveis de carnes e peixes; 

- Na hora de grelhar, utilizar uma grelha que permita libertar a gordura dos alimentos, aquecer 

bem a grelha/placa, dispensando assim a adição de gordura ao alimento; 
- Evitar fritos, refogados e assados com gordura; 

- Na confeção de sobremesas e molhos, substituir natas/leite condensado por leite magro 
engrossado com farinha, iogurtes magros e ainda queijo do tipo quark com 0% de gordura. 

 

Ü Açúcar  

- Diminuir a sua quantidade e/ou substituir por puré de tâmaras, de maçã ou de cenoura são boas 

alternativas, sem esquecer a banana bem madura esmagada. 
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Vantagens de cozinhar em casa 
 
 1- Maior controlo na escolha dos ingredientes 

Ao cozinhar, é possível controlar a escolha dos ingredientes, escolher os produtos mais frescos 

(maior conteúdo nutricional), com melhores características organoléticas (cor e textura), produtos 
nacionais/regionais e da época, e fazer substituições mais saudáveis. 

 

2- Maior controlo das quantidades utilizadas 
Ao cozinhar em casa, é possível controlar as quantidades recorrendo, sempre que possível, a 
medidas como colheres e chávenas e tendo especial cuidado com as quantidades de sal, açúcar e 

gordura. 

 
3- Estímulo de criatividade 

Cozinhar pode ser uma excelente oportunidade para ser criativo! Há uma grande variedade de 
combinações diferentes com os alimentos assim como muitos sabores, texturas, cores e formas. 

 

4- Poupança 

Preparar refeições em casa é muitas vezes mais barato do que comprar refeições pré-

confecionadas ou produtos ultra-processados. 

 

5- Aquisição de competências 

Cozinhar ensina a criança a trabalhar em grupo e desperta a curiosidade em provar o resultado do 
seu trabalho, o que favorece o consumo de alimentos outrora recusados. 

E porque acreditamos na valorização dos bons comportamentos, na extrema importância do 

reforço positivo e que este concurso representa uma verdadeira conquista para a prática de uma 
alimentação saudável, partilhamos aqui todas as receitas dos nossos Nutrichefes. 
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Escola: EB1/PE do Areeiro  
e Lombada – 1.º Ciclo 

Docente: Maria Freitas  
Aluno: Rafael Ferreira Sargo 
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A. Vencedores | Pratos Principais 
 

Pré-Escolar 
“Crumble de batata-doce com legumes e cogumelos” 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – Pré-Escolar 
Docente: Maria Freitas | Aluno: Maria Clara Ramos Lopes 

1.º Ciclo 
“Filete de chicharro com urtigas salteadas” 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – 1.º Ciclo 
Docente: Maria Freitas | Aluno: Rafael Ferreira Sargo 

2.º Ciclo 
“Espetada de atum” 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana - 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Alícia Marques Gouveia Freitas 

3.º Ciclo e 
Secundário 

“Assado de filete de espada, batata-doce e alho francês com compota 
de anona” 
Escola: EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, Camacha – 3.º Ciclo 
Docente: Rita Pontes | Aluno: António Manuel Branco Alves 

 

 

B. Vencedores | Lanches e Snacks Saudáveis 
 

Pré-Escolar 
“Panquecas de banana e aveia” 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – Pré-escolar 
Docente: Maria Freitas | Aluno: Duarte Serrão de Magalhães 

1.º Ciclo 
“Barras de cereais caseiras” 
Escola: EB1/PE/C de Santana – 1.º Ciclo 

Docente: Sofia Santos | Aluno: Helena dos Santos Freitas 

2.º Ciclo 
“Rolinhos de requeijão com salmão fumado” 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana - 2.º Ciclo 

Docente: Rui Santos | Aluno: Matias Gouveia Brites 

3.º Ciclo e 
Secundário 

“Batido up imunidade!” 
Escola: EBS da Ponta do Sol – Secundário 

Docente: Ana Villas Boas | Aluno: Sara Isabel Silva Teixeira 
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Receitas 
 

As receitas aqui apresentadas foram facultadas pelas escolas que aderiram ao concurso Nutrichefe 

2021.  
A maioria dos participantes implementou, na preparação dos seus pratos, práticas de alimentação 

saudável, seguindo recomendações das entidades de saúde, das quais se destacam: 
 

1. Preferência de receitas incluindo hortofrutícolas 

2. Uso ponderado de açúcares, gorduras e sal  

3. Opção por produtos alimentares regionais/locais e da época 

4. Predileção por azeite em vez de outra gordura, com moderação 

5. Escolha de métodos de confeção mais adequados (assados, cozidos em água ou a 

vapor, estufados, grelhados) 

 

A preocupação com a decoração dos pratos tornou-os atrativos estimulando a curiosidade pela 

sua experimentação.  
Recomenda-se que algumas receitas sejam usadas apenas ocasionalmente em momentos festivos 

(aniversários, festas, entre outros) como é o caso dos bolos. 

Muitas das receitas podem ser facilmente elaboradas pelas crianças e pelos jovens, sempre sob 
supervisão de adultos. 
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01. Crumble de batata-doce com legumes e cogumelos 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – Pré-Escolar  
Docente: Maria Freitas | Aluno: Maria Clara Ramos Lopes 

Ingredientes Modo de preparação 

• 3 dentes de alho (regional) 
• Azeite (Portugal) 
• 450 g de cenouras raspadas 

(regional)  
• 200 g de soca de funcho 

(regional) 
• 750 g de couve (regional) 
• 1,5 kg de batata-doce (regional) 
• 1 kg de batata (regional) 
• 1,3 kg de cogumelos frescos 

portugueses (poderá ser feito 
com cogumelos ostra 
regionais)  

• 3 ovos (regional) 
• Sal q.b. 
• 50 g de pão ralado 

Raspar a cenoura e cortar todos os alimentos em pedaços 
pequenos. Temperar a batata-doce e a batata (semilha) 
com um pouco de azeite e levar ao forno a 180°C. Passado 
alguns minutos, adicionar, às batatas, a soca de funcho, 
dois dentes de alho e deixar cozinhar até ficarem quase 
assadas. Entretanto, no wok, colocar as couves e ir 
mexendo. A meio da cozedura, juntar a cenoura raspada. 
Numa frigideira, saltear os cogumelos com um dente de 
alho. Uma vez todos os alimentos cozinhados, juntar às 
batatas os legumes e os cogumelos. Num processador ou 
robot de cozinha, triturar pedaços de broa e pão secos de 
modo a obter um granulado grosso e reservar.  
Em seguida, bater 3 ovos inteiros. Colocar o granulado de 
pão e os três ovos batidos por cima do preparado. Os ovos 
batidos irão unir todos os alimentos.  Levar ao forno a 
200°C durante aproximadamente 10 a 15 min.  

 

 

Considerações:  
Esta é uma receita saudável e apelativa. Reúne condições 
para constituir uma refeição saudável, que usa 
maioritariamente produtos alimentares em natureza, 
locais e da época. Inclui uma fonte de proteínas, acessível, 
económica, local e com alto valor biológico (ovos), uma 
fonte de lípidos saudável e rica em ácidos gordos 
monoinsaturados (azeite), uma fonte de hidratos de 
carbono complexos igualmente acessível e em natureza 
(batata), e fontes de outros nutrientes importantes, 
vitaminas, sais minerais e fibras (cogumelos, couves, 
cenoura, alho). 
Utiliza métodos de confeção saudáveis (assar, estufar), 
pelo que se sugere, apenas, saltear os cogumelos num 
tacho antiaderente. O uso de plantas aromáticas, que 
incitam a redução do sal, enriquece este prato. 
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02. 

Filete de chicharro com urtigas salteadas 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – 1.º Ciclo  
Docente: Maria Freitas | Aluno: Rafael Ferreira Sargo 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 chicharro  
• 1 cebola  
• 1 dente de alho  
• 300 g brócolos  
• 2 tomates pequenos  
• Pimentos q.b.  
• 1 batata-doce  
• Orégãos q.b.  
• Azeite q.b.  
• Sal q.b.  
• Folhas de urtigas q.b.  
• Capuchinhas q.b.  

Os legumes são salteados, a batata-doce assada e os 
filetes de chicharro grelhados. 

 
 

 

 

Considerações:  
Esta é uma receita saudável e apelativa. Reúne condições 
para constituir uma refeição saudável, que usa 
maioritariamente produtos alimentares em natureza, 
locais e da época. Inclui uma fonte de proteínas, acessível, 
económica, e com alto valor biológico (chicharros), uma 
fonte de lípidos saudável, rica em ácidos gordos 
monoinsaturados (azeite), uma fonte de hidratos de 
carbono complexos igualmente acessível e em natureza 
(batata), e fontes de vitaminas, sais minerais e fibras 
(tomate, pimentos, alho, cebola). 
Utiliza métodos de confeção saudáveis (grelhar, estufar, 
assar), pelo que se sugere, apenas, evitar o uso de 
gordura ou usar recipientes antiaderentes, aquecendo-
os bem previamente para não pegar. Esta receita inclui 
plantas aromáticas que incitam a redução do sal e 
enriquecem este prato. A criatividade esteve presente 
com a introdução de flores comestíveis, urtigas (Urtica 
membranacea) e capuchinha (Tropaeolum majus L.), 
cujas cores embelezaram o prato, tornando-o mais 
atrativo, para além de fornecerem mais fontes de 
hidratação, de compostos fenólicos e até ácidos gordos 
essenciais. 
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03. 

Salada de bacalhau com grão-de-bico 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – Pré-Escolar  
Docente: Maria Freitas | Aluno: Íris Gabriela Ferreira Sargo 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 posta de bacalhau (200g) 
• 300 g de grão-de-bico 
• 3 ovos 
• 2 tomates pequenos 
• 1 pepino 
• 4 folhas de alface 
• 40 g pimento vermelho 
• 40 g pimento verde 
• Salsa q.b. 
• Rúcula q.b. 
• Agrião a q.b. 

O bacalhau, os ovos e o grão-de-bico foram cozidos. Todos 

os outros ingredientes são crus. 

 

 

Considerações:  
Esta é uma receita saudável e apelativa. Reúne condições 
para constituir uma refeição saudável, que integra muitos 
produtos alimentares em natureza, locais e da época. Inclui 
uma fonte de proteínas, acessível, económica, e com alto 
valor biológico (ovo) e outra igualmente de alto valor 
biológico embora mais cara (bacalhau). Sugere-se 
moderação no consumo destas fontes proteicas: no 
respeitante à quantidade de fonte proteica recomendada 
para cada pessoa, dividir a dose pelos dois ou optar apenas 
por uma. A fonte de lípidos é saudável, rica em ácidos 
gordos monoinsaturados (azeite). A utilização de uma 
leguminosa como fonte de hidratos de carbono complexos 
e também de proteínas de origem vegetal é uma excelente 
opção. Este prato reúne um grupo abundante de alimentos 
vegetais contendo boas fontes de vitaminas, sais minerais e 
fibras (rúcula, agrião, tomate, alface, pepino, pimentos). 
Utiliza um método de confeção saudável (cozido). Inclui 
plantas aromáticas que incitam a redução do sal e 
enriquecem este prato. 



 

                                                                                           | 17 | 

  

04. 

Almôndegas de salmão 
Escola:  EB1/PE/C Eng.º Luís Santos Costa (Machico) – 1.º ciclo  
Docente: Sílvia Silva | Aluno: Maria Vitória Spínola Franco 

Ingredientes Modo de preparação 

• 350 g de salmão  
• 1 cebola  
• 2 dentes de alho  
• 1 ramo de salsa (100 g) 
• 2 colheres de sopa de pão 

ralado  
• 2 colheres de sopa de azeite  
• Sal e pimenta q.b. 
 

Colocar a cebola cortada em pedaços grandes com os dentes 
de alho e a salsa na trituradora e picar durante 20 segundos.  
Adicionar o salmão cortado aos cubos e picar durante 10 
segundos. Colocar o preparado numa taça. 
Juntar o pão ralado e temperar com o sal e a pimenta a 
gosto. Mexer. Formar pequenas bolinhas com a massa. 
Dispor as almôndegas num tabuleiro de forno previamente 
untado com uma colher de sopa de azeite. Regar as 
almondegas com o restante azeite. Levar ao forno pré-
aquecido a 180°C durante aproximadamente 15 a 20 min. 
Servir as almôndegas a gosto. 

Sugestão Nutrichefe 
Acompanhar as almôndegas com brócolos cozidos e cuscuz. 

 

 

Considerações:  
Esta receita tem condições para fazer parte uma refeição 
saudável, usa alguns produtos alimentares em natureza. 
Inclui uma fonte de proteínas, com alto valor biológico, 
dando preferência ao pescado (salmão), caro e pouco 
sustentável, pelo que se sugere recorrer a um pescado local 
(atum, espada, chicharro ou outro) de modo a tornar a 
receita mais sustentável do ponto de vista ambiental e 
contribuir para a economia local.  A fonte de lípidos utilizada 
é saudável, rica em ácidos gordos monoinsaturados (azeite), 
no entanto, sugere-se reduzir a sua quantidade.  
Recomenda-se ainda, como método de confeção saudável, 
assar as almôndegas no forno. Este prato poderá ser uma 
alternativa para o consumo de pescado por parte de crianças 
e jovens que rejeitem este alimento. O preparado 
apresentado contém alguns alimentos vegetais fontes de 
vitaminas, sais minerais e fibras (alho, cebola e salsa). A salsa 
é uma planta aromática que incita a redução do sal e 
enriquece este prato. 
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05. 

Pescada com feijão preto 
Escola:  EB1/PE/C de Santana – 1.º Ciclo  
Docente: Ana Santos | Aluno:  Lara Margarida Cassiano Faria 

Ingredientes Modo de preparação 

Pescada:  
• 4 postas de pescada 
• 2 dentes de alho bem 

picados  
• 2 colheres de sopa de 

azeite  
• 1 colher de sopa de salsa 
• Sal q.b. 
• 1 limão 
 
Feijão: 
• 1 cebola média bem picada 
• 2 dentes de alho bem 

picados 
• 1 colher de sopa  

de orégãos  
• 2 colheres de sopa  

de azeite  
• Sal q.b. 
• 410 g de feijão preto pré-

cozido 
 
Arroz: 
• 1 chávena de arroz basmati 
• Sal q.b. 
• 3 colheres de sopa  

de azeite  
• 2 chávenas água a ferver 
 
Legumes: 
• Brócolos q.b. 
• 1 cenoura  
• Sal q.b.  
• 1 dente de alho  
• 1 fio de azeite  
• Beterraba (crua) 

Pescada:   
Num recipiente para o forno, deitar o azeite, o alho, o sal e a 
salsa. Misturar muito bem. Juntar a pescada e envolver muito 
bem. Tapar com uma folha de papel de alumínio. Levar ao 
forno a 180°C durante aproximadamente 30 min. Regar com 
sumo de limão. 
 
Feijão:  
Numa frigideira, em lume brando, deitar o azeite, a cebola e 
o alho. Caramelizar a cebola durante aproximadamente 5 a 
10 min, mexendo sempre com uma colher para não queimar. 
Adicionar o feijão. Envolver tudo. Por fim, juntar os orégãos, 
misturar muito bem e desligar o fogão. Deixar repousar um 
pouco para apurar o sabor.  
 
Nota: Pode substituir o feijão pré-cozido pelo feijão-seco. 
Demolhar o mesmo num recipiente com água durante 45 a 
60 min. Cozer o feijão numa panela de pressão. 
 
Arroz:  
Numa panela, deitar o azeite, o arroz e o sal. Mexer sempre 
em lume brando, durante aproximadamente 5 min. Juntar a 
água a ferver. Com o lume alto, mexer bem e deixar cozinhar. 
Quando a água evaporar (sem colar o arroz no fundo), 
desligar o fogão, tapar a panela e deixar repousar 5 min antes 
de servir. 
 
Legumes:  
Numa panela com água a ferver juntar o sal, o alho, os 
brócolos e a cenoura cortada a gosto. Cozinhar durante 
aproximadamente 5 min. Escorrer a água e regar com um fio 
de azeite. 
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Considerações:  
Pescada com feijão preto e arroz é uma receita completa que 
reúne os requisitos de uma refeição saudável. Esta receita 
recorre maioritariamente um método de confeção saudável 
(cozido), devendo apenas evitar-se refogar em azeite  o arroz 
e o feijão antes de deitar a água, e de preferência temperar 
com o azeite no fim, em cru, que fica igualmente saboroso. 
Recorre a uma fonte de lípidos saudável, rica em ácidos 
gordos monoinsaturados (azeite), no entanto sugere-se 
reduzir a sua quantidade. Inclui uma fonte de proteínas com 
alto valor biológico (pescada) e outra fonte de proteínas de 
origem vegetal (feijão). Deve ser dada preferência ao feijão 
seco e demolhado ao invés de enlatado, que contém uma 
fonte de sódio (sal). A utilização desta leguminosa como fonte 
proteica e de hidratos de carbono complexos é uma excelente 
opção e, por este motivo, as quantidades de pescada e de 
arroz deverão ser reduzidas. Este prato inclui alimentos 
vegetais contendo boas fontes de vitaminas, sais minerais e 
fibras (brócolos, cenoura, beterraba, alho, cebola). 
Inclui também plantas aromáticas e condimentos (orégãos, 
alho, limão), que dão sabor ao preparado e incitam a redução 
do sal. 
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06. 

Sabores da terra 
Escola: EB1/PE/C de Santana – 1.º Ciclo  
Docente: Ana Santos | Aluno: Maria Beatriz Luís Silva 

Ingredientes Modo de preparação 

• 2 batatas  
• 100 g de brócolos 
• 2 ovos 
• 1 limão 
• 2 morangos 
• Orégãos 
• Sal q.b. 
• Azeite q.b. 

Cortar as batatas em rodelas, juntar a raspa do limão, os 
orégãos, uma colher de chá de sal e azeite q.b. e levar ao 
forno a 180 °C durante 35 min. Cozer dois ovos durante 10 
min e cortar em rodelas. Cozer os brócolos 5 min, juntando 
uma colher de chá de sal.  
 
Empratamento: 
Empratar e decorar com morangos. 

 

 

Considerações:  
Esta é uma receita saudável que recorre a alimentos em 
natureza e métodos de confeção adequados (assado, 
cozido). Recorre a uma fonte de lípidos saudável, rica em 
ácidos gordos monoinsaturados (azeite). Inclui uma fonte 
de proteínas com alto valor biológico, acessível e económica 
(ovos) e apresenta os brócolos, como alimento vegetal, uma 
boa fonte de vitaminas, sais minerais e fibras, devendo, no 
entanto, ser complementada com outro vegetal (abóbora 
verde, cenoura ou outro). O uso de orégãos e limão dá sabor 
ao preparado e influencia na redução do sal.  A inclusão da 
fruta enaltece o prato, incentiva a provar e aderir ao 
consumo de fruta, garantindo um aporte de nutrientes 
importantes como as vitaminas, os sais minerais e a fibra, 
devendo optar-se pela fruta da época. A época habitual do 
morango em Portugal é entre abril e agosto. 
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07. 

Massa à moda do Francisco 
Escola: EB23 dos Louros – 3.º Ciclo 
Docente: Susana Brandão | Aluno: Francisco Freitas Ornelas 

Ingrdientes Modo de preparação 

• 200 g de queijo Feta 

• 500 g de massa 

• 500 g de tomate cereja 

• Sal q.b. 

• 1 pitada de pimenta 

• Orégãos  

• Azeite q.b. 

Colocar o tomate cereja num tabuleiro e regar, 

generosamente, com azeite. Temperar com sal e pimenta. 

Dispor o queijo Feta a meio dos tomates já colocados no 
tabuleiro. Levar ao forno a 200°C durante 35 min.  Cozer a 

massa com água e sal até ficar al dente. Escorrer a massa e 

reservar.  Retirar do forno o preparado e esmagar, com um 
garfo, o queijo e o tomate. Envolver a massa com o queijo e 

o tomate e polvilhar, generosamente, com orégãos. Servir e 

saborear. 

 

 

Considerações:  
Esta receita apresenta uma alternativa saudável, 

habitualmente bem aceite por crianças e jovens. A massa 
garante um bom aporte de hidratos de carbono complexos. 
O preparado recorre a uma fonte de lípidos saudável, rica 

em ácidos gordos monoinsaturados (azeite), deve ser, no 
entanto, usada com moderação. Inclui uma fonte de 
proteínas de alto valor biológico (queijo) e apresenta 

tomate, como alimento vegetal, uma boa fonte de 
vitaminas, sais minerais e fibras. Ao prato restava 
complementar com pelo menos mais um vegetal cozido ou 

em salada, de cor diferente do tomate (alface, pimpinela, 
brócolos, couve ou outro). 
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08. 

Legumes no forno com frango 
Escola: EB23 do Caniço – 3.º Ciclo 
Docente: Odília Garcês | Aluno: Micaela Sofia Vasconcelos Martinez 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 ramo de brócolos  
• 1 pimentão vermelho  
• 300 g cogumelos frescos 
• 1 curgete  
• 1 cebola  
• 2 peitos de frango  
• 2 queijos mozarela  
• 2 tomates  
• Orégãos q.b.  
• Azeite q.b.  
• Sal q.b. 
 

Lavar e cortar os legumes e colocá-los num tabuleiro. 
Temperar com azeite e sal. Levar ao forno durante 30 min.  
 
Cortar o peito de frango em bifinhos, temperar com alho e 
azeite. Distribuir por um tabuleiro, colocar por cima o queijo 
mozarela em fatias e o tomate cortado em rodelas. 
Temperar com sal, azeite e orégãos. Levar ao forno durante 
aproximadamente 30 min.  

Sugestão Nutrichefe 
Acompanhar o jantar com um copo de água ou um sumo 
natural de fruta da época. 

 

 

Considerações:  
Para tornar este prato equilibrado do ponto de vista 
nutricional, deve ser incluída uma fonte de hidratos de 
carbono como, por exemplo, a batata-doce. Esta poderá ser 
assada juntamente com os legumes.  
Outros legumes que podem ser utilizados: cenoura, 
abóbora, beringela, entre outros. 
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09. 

Tomates recheados e bodião grelhado 
Escola:  EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Beatriz da Silva Abreu 

Ingredientes Modo de preparação 

Tomates recheados:   
• 2 tomates frescos 
• 1 cebola  
• 1 alho-francês 
• 1 cenoura 
• 1 pimentão vermelho 
• Azeite q.b. 
• Pimenta preta, orégãos, 

açafrão e gengibre  
moído, q.b. 

• Sal q.b. 
 

Bodião:  
• 1 bodião 
• 1 limão 
• Sal q.b. 
 

Molho:  
• ½ abacate 
• Azeite q.b. 
• 1 limão 
• Salsa q.b. 
• 1 colher de sopa de mel 

Pré-aquecer o forno a 180°C.  
Lavar bem os tomates, cortar as tampas e retirar o interior 
com a ajuda de uma colher (reservar o interior).  
Cortar o alho francês em meias-luas, o pimentão em 
pequenos cubos e raspar a cenoura. Picar a cebola e o alho 
e reservar. 
Numa panela com azeite e um pouco de água, adicionar a 
cebola e o alho e deixar cozinhar até ficar sem líquido. 
Adicionar a polpa dos tomates e mexer. Em seguida, juntar 
o alho francês, o pimentão e a cenoura. Temperar os 
vegetais e deixar cozer um pouco.  
Colocar o recheio nos tomates. Levar ao forno durante cerca 
de 20 min. 
Temperar o peixe com limão e grelhar com a pele virada para 
baixo.  
Preparar o molho: num recipiente juntar abacate, salsa 
picada, azeite e sumo de limão e mexer muito bem. Por fim, 
adicionar uma colher de sopa de mel.   
 

 

 

Considerações:  
Para tornar este prato equilibrado do ponto de vista 
nutricional, deve ser incluída uma fonte de hidratos de 
carbono. Uma sugestão poderá ser as “Batatinhas da Rita”, 
na página 31. 
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10. 
Espada com banana  
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Maria Leonor Nóbrega Fernandes 

Ingredientes Modo de preparação 

• 2 filetes de espada  
• 2 ovos  
• 100g de flocos de milho  

(corn flakes)  
• Azeite q.b. 
• Sal q.b. 
• Sumo de 1 limão  
• 2 dentes de alho  
• Orégãos secos q.b. 
• 2 bananas  
• Batatinhas com casca  
• Tomate cherry 

Cozer as batatinhas com casca.  
Temperar os filetes com sumo de limão, alho e orégãos. 
Deixar marinar durante 30 min.  
Bater os ovos e reservar, triturar os flocos de milho e 
reservar.  
Passar o peixe marinado pelos ovos e cobrir com os flocos 
de milho. Colocar no forno junto das batatinhas já 
cozinhadas e o tomate cherry. Regar com um fio de azeite o 
tomate cherry e as batatinhas, polvilhar com orégãos. 
Deixar no forno durante 30 a 40 min a 180°C.  
Entretanto, cortar as bananas a meio e, num grelhador, 
passar a banana até atingir o ponto desejado. Quando os 
filetes estiverem quase assados, colocar a banana por cima 
dos mesmos.  
Por fim, decorar a gosto e servir.  

 

 

Considerações:  
Panar os filetes com os flocos de milho é uma alternativa à 
farinha. Como os flocos de milho são uma fonte de hidratos 
de carbono, deve reduzir a quantidade de batata. 
Para que obter um prato nutricionalmente equilibrado, 
deverá adicionar mais legumes. Poderá fazê-lo incluindo 
legumes crus numa salada ou legumes cozinhados. 
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11. 
Salada de cevadinha 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Luís Henrique Martins Saldanha 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 tomate 
• 1 pepino 
• 1 lata de milho doce 
• 1 cenoura 
• 1 pera abacate 
• Cevadinha  
• Azeite q.b. 
• Vinagre q.b. 

Cortar o tomate, o pepino e o abacate em cubinhos e raspar 
a cenoura. Juntar todos os ingredientes numa taça, 
temperar e envolver bem.  
 

 

 

Considerações:  
Nesta receita falta uma fonte proteica. Poderá optar por 
acrescentar leguminosas (grão, feijão, entre outros) ou 
carne/peixe/ovo. Não esquecer que a fonte proteica não 
deve ultrapassar ¼ do prato. 
O milho doce e a cevadinha são duas fontes de hidratos de 
carbono, por esse motivo, sugerimos substituir o milho 
doce por um hortícola, aumentando a quantidade de 
hortícolas no prato. 
A pera abacate é um fruto com uma composição rica em 
gordura saudável, por esse motivo devemos ter em conta a 
quantidade de azeite adicionada para temperar, para 
reduzir a quantidade de gordura deste prato. 
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12. 
Naco de atum grelhado sobre arroz de grelos e salada de algas 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Bárbara Andrade Sousa Dória 

Ingredientes Modo de preparação 

• 100 g de arroz agulha 
• 120 g de grelos de couve 
• 150 g de lombo de atum fresco  
• 10 g de algas desidratadas 
• 100 g de pimentão vermelho   
• 10 g de alho fresco   
• 50 g de cebola branca  
• Sal grosso q.b. 
• Pimenta preta de moinho q.b. 
• 1dl de azeite (acidez máx. 0,5)  
• 1dl de glacê balsâmica 
 

Cozer as couves em água temperada e reservar.  
Numa panela com azeite e um pouco de água, adicionar 
a cebola e o alho e deixar cozinhar até ficar sem líquido. 
Juntar o arroz e a água, deixar cozer 10 min e juntar as 
couves. Tapar e deixar cozinhar mais 12 min.  
Temperar o naco de atum com sal, pimenta preta e alho. 
Grelhar o atum até médio mal.  
Hidratar as algas em água e temperar com balsâmico.  
Montar o prato e comer de imediato. 
 
 

 

 

Considerações:  
As algas são interessantes do ponto de vista nutricional, 
mas são um produto caro e difícil de encontrar à venda. 
Pode substituir a salada de algas por uma salada de 
legumes crus, a gosto. 
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13. 
Salmão grelhado com batatas e brócolos 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Alexandra Freitas Cabral 

Ingredientes Modo de preparação 

• 2 postas de salmão 
• 4 batatas médias  
• 120 g de brócolos 
• Ervas aromáticas secas  
• 2 ramos de salsa fresca 
• 1 cebola média 
• 1 folha de louro 
• 1 dente de alho 
• 1 Limão 

Cozer as batatas com a cebola e o alho inteiro, a folha de 
louro e o ramo de salsa. Ferver água com ervas aromáticas 
para cozinhar os brócolos.  
Grelhar as postas de salmão, temperadas com a mistura de 
ervas aromáticas secas. Depois de grelhado, regar o salmão 
com sumo de limão. 
Por fim, decorar a gosto e servir.  
 

 

 

Considerações:  
Neste prato, salientamos o recurso às ervas aromáticas 
frescas para temperar os alimentos.  
A melhor forma de cozinhar os brócolos é no vapor durante 
3 ou 4 min ou ferver em pouco água durante o mesmo 
tempo. Se cozer demasiado, fica muito mole e perde grande 
parte dos seus nutrientes, sobretudo a vitamina C. 
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14. 
Milho madeirense 
Escola: EB23 dos Louros – 3.º Ciclo 
Docente: Carla Velosa | Aluno: Pedro Francisco Mendes Costa 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 kg de farinha de “milho da terra” 
(grãos da maçaroca secos e moídos 
num moinho da RAM) ou farinha de 
milho branco ou amarelo 

• 2 colheres de sopa de azeite  
• Água (cerca de 2,5 litros)  
• 3 dentes de alho picados  
• 4 folhas de couve bem picadas  
• 1 ramo pequeno de segurelha  
• Sal q.b. 

Numa panela, colocar o azeite, o alho, a segurelha 
e um pouco de água. Cozinhar, em lume brando, 
por alguns minutos.   
Deitar 2,5 litros de água morna e a couve picada na 
panela.   
De seguida, deitar o milho, aos poucos, mexendo 
continuamente.   
Após levantar fervura, baixar o lume, continuar a 
mexer, mais ou menos de 5 em 5 min. Adicionar 
água quente até obter a consistência certa e a seu 
gosto, mexendo sempre bem de modo a desfazer 
todos os grumos.  
Deixar cozinhar em lume brando durante 
aproximadamente 1 hora.  

 
 

Considerações:  
O milho cozido é um prato típico madeirense. 
Segundo o Elucidário Madeirense, de Padre 
Fernando Augusto da Silva e Carlos Menezes, “A 
papa da farinha de milho constitui a base de 
alimentação de dois terços da população 
madeirense”. 
É um prato com elevado teor em hidratos de 
carbono, proveniente da farinha de milho. 
Geralmente é adicionada couve cortada finamente 
e, em alguns locais, há quem adicione favas ou 
feijão, para enriquecer este prato.  
Pode e deve acompanhar o milho com um bife de 
atum ou outro peixe. 
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15. 
Arroz à moda da Sara 
Escola: EB1/PE/C de Santana – 1.º Ciclo 
Docente: Ana Santos | Aluno: Sara Margarida Fernandes Gomes 

Ingredientes Modo de preparação 

• 2 dentes de alho 
• 1 cebola 
• 1 fio de azeite 
• Sal q.b. 
• 1 chávena de arroz 
• 2 chávenas de água 
• Feijão preto cozido 
• 3 a 4 folhas de alface 
• 4 rodelas de cenoura crua 
• 2 fatias de fiambre de peru 
• 2 ramos de salsa 

Arroz:  
Colocar 2 dentes de alho e uma cebola picada numa panela, 
juntar um fio de azeite, um pouco de água e deixar cozinhar 
até ficar sem líquido. Juntar 1 chávena de arroz, mexer um 
pouco e adicionar 2 chávenas de água. Temperar com sal e 
deixar cozer. Esperar 5 min e servir.  
 
Empratamento:  
Encher 2 vezes uma taça redonda de arroz cozido e colocar 
num prato com cuidado, de forma a ficar com 2 formas 
redondas no prato. Depois, com a ajuda de 1 tampinha 
(pode ser de garrafa de água) e com o arroz em excesso, 
moldar as orelhas. Com o feijão cozido, criar as orelhas, os 
olhos, o nariz e a boca. Com as rodelas de cenoura, fazer as 
bochechas do Panda. Colocar o fiambre enrolado com os 
raminhos de salsa, e preencher à volta com as folhas de 
alface. E já está pronto para comer. 

 

 

Considerações:  
Apesar da decoração bonita e apelativa, em formato de 
Panda, apresenta uma dose demasiada elevada de arroz.  
Para tornar o prato mais equilibrado, substituir o arroz por 
puré de couve-flor numa das partes do corpo do panda.  
Substituir o fiambre por um bife de frango grelhado. 
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16. 
Caldo verde 
Escola: EB23 dos Louros – 3.º Ciclo 
Docente: Carla Velosa | Aluno: Paulo Sérgio Nogueira Silva 

Ingredientes Modo de preparação 

• 150 g de couve cortada  
• 700 g de batata   
• 3 ovos  
• 1 chouriço 
• 1 fio de azeite 
• Sal q.b. 
• Água q.b. 
 

Descascar as batatas e cozer numa panela com água, sal e um fio 
de azeite.  
Cozer os ovos, durante cerca 10 min, numa panela à parte.  
Quando a batata estiver cozida, triturar com a varinha mágica.   
Acrescentar a couve picada e deixar cozer tudo durante 10 min, 
em lume brando.  
Descascar o chouriço, cortá-lo às rodelas e acrescentar à panela.  
Depois de descascados, cortar os ovos às rodelas e colocar na 
panela.  
Mexer tudo e deixar cozer mais 5 min em lume brando.  
Desligar o fogão e deixar repousar 1 min antes de servir. 

 

 

Considerações:  
O caldo verde é um prato bem tradicional da gastronomia 
portuguesa. O ingrediente indispensável do caldo verde é a 
couve, podemos optar por fazer com ou sem batata. 
 

Versão sem batata: 
500 g couve-flor (ou curgete) | 200 g cebola  
E mantêm-se os restantes ingredientes. 
 

Versão com batata: 
300 g couve-flor (ou curgete) | 200 g de batata | 200 g cebola  
E mantêm-se os restantes ingredientes. 
 

O ovo é uma fonte proteica nutricionalmente mais interessante 
do que o chouriço. O chouriço é um produto processado, rico em 
gorduras (principalmente saturada), sal e substâncias nocivas 
provenientes do fumo (quando fumados). Por este motivo, deve 
ser consumido de forma esporádica.  
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17. 
Batatinhas da Rita 
Escola: EB23 dos Louros – 3.º Ciclo 
Docente: Carla Velosa | Aluno: Rita Matilde Neto Gouveia 

Ingredientes Modo de preparação 

• 600 g de batata-doce  
• 1 fio de azeite  
• Orégãos q.b.  
• Sal q.b. 

Cortar as batatas-doces em rodelas e distribuir numa 
travessa.  
Temperar as batatas com o azeite e os orégãos. Misturar 
bem.  
Colocar no forno a 180°C, durante 45 a 50 min.  
Verificar se estão assadas, espetando com o garfo.  

 

 

Considerações:  
Esta receita poderá ser servida com a receita “Tomates 
Recheados e Bodião Grelhado”, que pode consultar na 
página 23, pois as duas receitas complementam-se 
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18. 
Pizza vegetariana 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Francisco Manuel Ribeiro Faísca   

Ingredientes Modo de preparação 

Massa:  
• Ovos 
• Farinha de trigo  
• Óleo q.b. 
• Sal q.b. 
• Leite 
 
Recheio:  
• Milho doce 
• Tomate 
• Espargos 
• Pimentão vermelho e verde 
• Cogumelos 
• Queijo 
• Molho de tomate 

Juntar os ingredientes da massa e mexer/amassar os 
mesmos até criar a massa para a base da pizza. 
Estender a massa. 
Espalhar o molho de tomate na base e colocar os restantes 
ingredientes. 
Colocar a pizza no forno e deixar cozer. 
Retirar depois de cozida.  
 

 

 
 
 

Considerações:  
De salientar que este Nutrichefe preparou a sua própria 
massa de pizza. Aqui sugere-se apenas substituir o óleo por 
azeite, gordura de eleição que faz parte da Dieta 
Mediterrânica e, ainda, o uso de uma farinha menos 
refinada e mais rica em fibra, como farinha integral ou de 
espelta. 
No que diz respeito ao recheio, é de salientar o uso de 
diversos tipos de hortícolas, no entanto, seria preferível 
utilizar produtos regionais da época. 
Sugere-se que o molho de tomate seja elaborado com 
tomate fresco, cebola, alho, sal, ervas aromáticas, entre 
outros, estufado de forma lenta em água e azeite, ao invés 
do uso de tomate pelado triturado em lata. 
São utilizados orégãos por forma a dar mais sabor à pizza e 
reduzir o uso de sal! 
Como uma verdadeira pizza, o método de confeção é 
assado no forno sem adição de gordura. 
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19. 
Lasanha de curgete 
Escola: EB1/PE Rancho e Caldeira – 1.º Ciclo 
Docente: Mª José Gouveia | Aluno: Yara Isabel Silva 

Ingredientes Modo de preparação 

• 3 cenouras 
• 3 tomates pelados 
• 2 dentes de alho 
• 1 cebola 
• 2 curgetes 
• Pimentão doce moído 
• 1 copo de vinho branco  
• Orégãos 
• ½ copo de molho de soja 
• Azeite q.b. 
• Queijo ralado 
• Soja fina 

Demolhar a soja durante 2 ou 3 horas. 
Triturar a cebola, a cenoura, o alho e o tomate e refogar tudo 
com azeite. 
Adicionar o copo de vinho branco, o molho de soja e 1 colher 
de pimentão doce. 
Cortar as curgetes em fatias ou em rodelas. 
Num tabuleiro, colocar as rodelas de curgete e, por cima, uma 
camada do refogado e assim sucessivamente.  
Finalizar com o queijo ralado e os orégãos e levar o tabuleiro 
ao forno, forrado a papel vegetal, por cerca de 20 min a 170ºC.  

 

 
 

Considerações:  
Esta receita é uma ótima forma de consumir hortícolas e de os 
mesmos serem bem aceites pelas crianças/jovens, pelo que 
apenas se sugere que estes sejam da época e, de preferência, 
regionais. 
O uso da soja texturizada está associado a uma dieta 
equilibrada e a hábitos de vida saudáveis, dado o seu teor 
reduzido em gordura e a sua riqueza em proteína. No entanto, 
não deixa de ser um produto industrializado/processado pelo 
que se sugere a sua substituição por lentilhas laranja, que são 
leguminosas ricas em proteínas e hidratos de carbono e pobres 
em gordura. 
De salientar que a lasanha é assada no forno sem gordura de 
adição. No entanto, aquando da elaboração da “bolonhesa”, os 
legumes refogam em azeite, o que deve ser evitado. O vinho 
deverá ser usado logo no início para que os legumes sejam 
estufados em azeite e vinho ou então em um pouco de água 
em vez de refogados apenas em azeite. 
Por último, evitar o uso de molhos industrializados (neste caso, 
o  molho de soja) por serem, entre outros, demasiado ricos em 
sal. Assim sugere-se o uso de ervas aromáticas e ainda de 
guarnições aromáticas (cebola alho, alho francês, pimentos 
etc.…) para adicionar mais sabor aos alimentos evitando a 
utilização de muito sal e de molhos industrializados. 
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20. 
Filete de espada, batata-doce e alho francês com compota de anona 
Escola: EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – 3.º Ciclo 
Docente: Rita Pontes | Aluno: António Manuel Branco Alves 

Ingredientes Modo de preparação 

• 100 g de batata-doce 
• 150 g de alho francês  
• 1 dente de alho 
• 180 g de anona 
• 50 g de cebola 
• 150 g de espada em filete 
• 4 raminhos de salsa 
• Azeite virgem extra q.b. 
• Sal q.b. 

 

Colocar num tabuleiro a batata-doce descascada e cortada 
às rodelas, o filete de espada e o alho francês cortado em 
quatro. Temperar com sal, azeite, alho picado e salsa.  
Levar ao forno pré-aquecido a 200ºC durante 25 min.  
 
Compota: 
Descascar e picar a cebola. Colocar na frigideira com um 
pouco de azeite e deixar refogar um pouco. 
Juntar, em seguida, a polpa da anona sem sementes e 
temperar com sal. 
Deixar cozinhar 3 min, mexendo sempre até desfazer a 
anona. 
 

Empratamento: 
Colocar a batata-doce num lado do prato, o alho francês no 
outro e o filete de espada no centro.  
Para finalizar, colocar a compota de anona sobre a espada 
e guarnecer com um pouco de salsa. 

 

 

 

Considerações:  
De salientar a utilização de produtos regionais (peixe-
espada e anona) e a utilização de um método de confeção 
saudável: assado sem adição de gordura. Prato equilibrado 
do ponto de vista nutricional. 
Sugere-se a adição de um hortícola de uma outra cor: 
laranja, vermelho, verde, uma vez que os “olhos também 
comem” e, neste caso, quase todos os componentes do 
prato têm a mesma cor. 
A salsa pode efetivamente ser usada para temperar o prato 
adicionando sabor ao invés de servir apenas de elemento 
decorativo. 
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21. 
Salada de grão-de-bico 
Escola: EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – 2.º Ciclo 
Docente: Rita Pontes | Aluno: Dinis Branquinho Martins 

Ingredientes Modo de preparação 

• 2 cenouras  
• Alface q.b.  
• Tomate q.b. 
• Salsa q.b. 
• 1 cebola média 
• 4 ovos 
• 1 lata de grão grande 
• Azeite virgem extra q.b. 

Colocar os ovos a cozer. 
Lavar o grão e todos os hortícolas. 
Raspar a cenoura. 
Cortar a cebola, a alface, os tomates e os ovos. 
Dispor/misturar todos os ingredientes a gosto e regar com 
azeite. 
 
Empratamento: 
Decorar com salsa. 

 

 

Considerações:  
De salientar o uso de um método de confeção saudável, 
cozido, de diversos tipos de hortícolas, do azeite como fonte 
de gordura e ainda da utilização de uma proteína de alto 
valor biológico de baixo custo: os ovos. 
Recomenda-se apenas o uso de leguminosa seca em vez de 
leguminosa enlatada, por apresentar menor teor de sódio 
(sal). A salsa pode efetivamente ser usada para temperar o 
prato adicionando sabor e não apenas como elemento 
decorativo. 
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22. 
Filete de robalo com arroz negro 
Escola: EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – 3.º Ciclo 
Docente: Rita Pontes | Aluno: João Guilherme Gomes de Nóbrega 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 filete de robalo  
• 100 g de arroz negro 
• 1 curgete  
• 1 limão 
• 1 dente de alho 
• 1 ramo de salsa 
• 2 colheres de sopa de 

requeijão 
• 2 colheres de sobremesa de 

sal dos himalaias 
 

 
 

Peixe:  
Temperar com sal dos Himalaias, azeite e alho. 
Assar no forno durante 6 min a 200 graus. 
 

Curgete: 
Cortar uma porção em forma de cilindro e retirar o interior 
com uma colher. 
Cozer em água, temperada com sal dos Himalaias, durante 
5 min.  
Retirar a porção de curgete e reservar a água para a 
cozedura do arroz. 
 

Arroz negro: 
Cozer 100 g de arroz negro com a água da cozedura da 
curgete durante 35 min. 
 

Pastel de requeijão: 
Misturar o requeijão com alho, salsa, limão e azeite.  
Com o auxílio de duas colheres de sopa formar um pastel. 
 

Empratamento: 
Colocar o cilindro de curgete no prato e encher com o arroz 
negro. 
Decorar com um risco de vinagre balsâmico e colocar o 
pastel de requeijão por cima. 
Colocar o filete de robalo. 

 

Considerações:  
Utilização de métodos de confeção saudáveis: cozido e 
assado. Foi ainda aproveitada a água de cozedura dos 
hortícolas, rica em vitaminas e sais minerais hidrossolúveis. 
Utilização de ervas aromáticas para tempero: salsa. 
Refira-se que a curgete foi utilizada  apenas como elemento 
decorativo pelo que havia necessidade de completar o prato 
com produtos hortícolas, de preferência regionais e da 
época.  
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Havendo duas fontes proteicas:  pastel de requeijão e filete 
de robalo, seria importante reduzir a porção de um deles. 
A utilização de sal dos Himalaias era dispensável na medida 
em que, apesar de conter diversos minerais, a sua 
concentração é residual não existindo, ainda, evidências 
científicas dos seus benefícios. O sal dos Himalaias 
apresenta um teor de sódio semelhante ao sal refinado pelo 
que deve ser consumido com moderação, como qualquer 
tipo de sal. Refira-se ainda que o sal dos Himalaias é um 
produto caro e provém de muito longe, não sendo, 
portanto, um alimento sustentável. 
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23. 
Bolinhos de batata 
Escola: EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – 2.º Ciclo 
Docente: Rita Pontes | Aluno: Ana Margarida Neves Perestrelo 

Ingredientes Modo de preparação 

• 400 g de batata 
• Salsa q.b. 
• Queijo q.b. 
• Fiambre de peru q.b. 
• Azeite q.b. 
• Sal q.b. 
• Meia chávena de chá de pão 

ralado 
• 3 tomates do tipo Cherry 
• Tropaeolum Majus 

Cozer as batatas e esmagá-las ainda quentes.  
Adicionar meia chávena de chá, de pão ralado e salsa a 
gosto.  
Amassar até ficar no ponto. 
Fazer bolinhos e achatá-los.  
Colocar o recheio, de queijo e fiambre, fechar a bolinha, 
retirar o ar e reservar. 
Em óleo bem quente, fritar as bolinhas. Colocar em papel 
absorvente.  

 

 

Considerações:  
De salientar o uso de batatas e de salsa da própria horta, 
portanto regionais, e ainda a utilização de uma planta 
comestível, a Tropaeolum Majus, mais conhecida como 
capuchinha. 
Relativamente aos métodos de confeção de salientar pela 
positiva o cozido.  No entanto, o uso de fritos deve ser 
evitado num padrão alimentar saudável. Sugere-se assar as 
bolinhas no forno no modo ventoinha/ventilador ou usar 
uma fritadeira de ar quente onde as bolinhas poderão ser 
“fritas” com ar muito quente e uma pequena quantidade 
de óleo, sendo esta uma alternativa para quem pretende 
continuar a consumir fritos com recurso a uma porção 
reduzida de gordura. Ainda assim, esta receita enquadra-se 
mais como um acompanhamento. Não pode ser 
considerada uma refeição porque não possui todos os 
constituintes necessários a uma refeição equilibrada. 
Sugere-se que sirva de acompanhamento à receita 
“Tomates Recheados e Bodião Grelhado”, que pode 
consultar na página 23, pois as duas receitas 
complementam-se.  
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24. 

Peito de frango com ervas, inhame grelhado e cuscuz de couve-flor  
e nozes 
Escola: EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – 2.º Ciclo 
Docente: Rita Pontes | Aluno: Marta Raquel Branco Alves 

Ingredientes Modo de preparação 

• 120 g inhame  
• 80 g de couve-flor  
• 20 g nozes  
• 1 dente de alho  
• 1 peito de frango regional 

sem pele  
• 2 latas de cogumelos de 

Paris  
• Salsa, segurelha e orégãos 

frescos q.b.  
• Sal q.b.  
• Azeite virgem extra q.b.  

Descascar e lavar o inhame. Cozer num tacho com água e sal 
durante 20 min. Temperar o frango com as ervas, o alho 
picado, sal q.b. e um fio de azeite. 
Lavar e cortar os cogumelos a meio e, juntá-los ao tempero 
do frango.  
Cortar a couve-flor em pedaços pequenos, ficando parecido 
ao cuscuz regional. Cozer num tacho com água e sal durante 
1 minuto. Retirar da fervura e juntar as nozes picadas e um 
fio de azeite.  
Num grelhador pré-aquecido, grelhar o peito de frango e os 
cogumelos durante 15 a 20 min. 
Depois de cozinhado, grelhar o inhame. 
 

Empratamento: 
Colocar o inhame no centro do prato e por cima deste, o 
“cuscuz” de couve-flor. 
Cortar o peito de frango em 3 pedaços e colocá-los sobre os 
outros elementos. 
Para finalizar, dispor os cogumelos à volta do inhame e 
guarnecer com um ramo de ervas aromáticas.   

 

 

Considerações:  
Prato equilibrado do ponto de vista nutricional. Utilização 
de inhame regional e de ervas aromáticas como tempero. 
Utilização de métodos de confeção saudáveis: cozidos, 
grelhados. 
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25. 
Risoto de cogumelos com lombo de salmão e bimis 
Escola: EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – 2.º Ciclo 
Docente: Rita Pontes | Aluno: Joana Valentina Rodrigues Nóbrega 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 chávena de arroz arbóreo 
• 200 g de cogumelos 
• 800 g de salmão 
• 300 g de bimis (brócolos 

baby) 
• 1 alho francês 
• 1 cebola 
• 3 dentes de alho 
• 1 limão 
• 1 copo de vinho branco 
• Azeite q.b. 
• Sal q.b. 
• 1 ramo de salsa 

Numa panela juntar ¼ da cebola com ½ alho francês, 
alguns cogumelos e 2 litros de água. Adicionar sal e azeite 
e deixar ferver para fazer o caldo. 
Noutra panela, deitar o resto do azeite, da cebola e do alho 
francês e deixar refogar. Depois de alourar, adicionar o 
arroz e os cogumelos, mexer e adicionar um copo de vinho 
branco. Quando o álcool evaporar, adicionar, aos poucos, 
o caldo (coado), feito na panela à parte. 
Enquanto o risoto acaba de cozinhar, cozer os bimis 
em água a ferver com sal, por cerca de 10 min.  
Numa frigideira bem quente, com um fio de azeite, 
adicionar o salmão com a pele virada para baixo. Após 2 
min, virar os lombos de salmão e deixar cozinhar por mais 
2/3 min.  
 
Empratamento: 
Empratar com um pouco de salsa picada e umas gotas de 
limão por cima do salmão.  

 

 

Considerações:  
Receita saudável e equilibrada. Utilização de alguns 
produtos regionais, (alho francês, salsa, orégãos). 
Relativamente aos métodos de confeção: utilização de 
cozidos e grelhado, no entanto, deverá evitar-se a adição 
de qualquer tipo de gordura nos grelhados, procedendo 
ao aquecimento prévio, em lume médio alto, da 
placa/grelhador para evitar que os alimentos agarrem à 
superfície. Sugere-se ainda, a adição do vinho logo no 
início, juntamente com a cebola, o alho francês e o azeite, 
obtendo assim, em vez de um refogado, um saudável 
estufado. 
De referir, positivamente, a elaboração do caldo de 
legumes no risoto e a utilização de ervas aromáticas. 
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26. 
Guisado de massa de milho, com carne 
Escola: EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – 2.º Ciclo 
Docente: Rita Pontes | Aluno: Rosiane Cesária da Veiga Lopes Varela 

Ingredientes Modo de preparação 

• 250 g de batata-doce  
• 50 g de farinha de milho   
• Salsa   
• 200 g de batata 
• Tomate  
• Cebola  
• Alho  
• Cominho   
• 200 g de banana verde 
• Azeite q.b. 
• Sal q.b. 
• Polpa de tomate   
• 200 g de cenoura  
• 1kg de carne de vaca 

Esmagar os alhos com o sal num almofariz. 
Temperar a carne de vaca (também pode ser usado frango 
do campo) com a mistura anterior. 
Colocar a carne numa panela e adicionar o tomate, a cebola, 
a salsa, os cominhos, a polpa de tomate e o azeite. Misturar 
bem e levar ao lume durante cerca de 40 min. 
Depois da carne estar cozinhada, adicionar água e sal. 
Retirar um pouco da água para amassar a farinha de milho 
e moldar a massa em diversas formas. 
Descascar a batata-doce, a semilha, a banana verde e a 
cenoura e cortar em quadradinhos 
Adicionar ao caldo a cenoura e a banana verde. Quando 
ferver, adicionar a massa de milho, a semilha e a batata-
doce. 
Se desejar, acompanhar com arroz branco. 

 

 

Considerações:  
Sendo este um prato típico de outro país (Cabo Verde), isto 
é, de outra cultura, qualquer proposta irá retirar a essência 
do prato. De qualquer forma, sugere-se uma redução na 
quantidade de alimentos fornecedores de hidratos de 
carbono (batata, batata-doce, farinha de milho e banana 
verde) e retirar o arroz branco. 
Substituir a carne de vaca por frango do campo também é 
uma alternativa mais saudável, uma vez que o frango tem 
menor teor de gordura. De qualquer forma, em ambas, não 
deverá ser adicionado azeite aquando da confeção, pois a 
carne já contém gordura suficiente na sua composição. 
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27. 
Salada César  
Escola: EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – 2.º Ciclo 
Docente: Rita Pontes | Aluno: Sarha Anett Ornelas Patiño 

Ingredientes Modo de preparação 

• Alface q.b. 
• Queijo ralado q.b. 
• Pão torrado aos cubos q.b. 

(croûtons) 
• Azeitonas pretas descaroçadas e 

cortadas q.b. 
• Mostarda q.b. 
• Milho doce q.b. 
• Frango q.b. 

Colocar o azeite numa frigideira e cozinhar o frango, 
previamente temperado, durante cerca de 10 a 15 min 
a uma temperatura média. Reservar. 
Numa saladeira colocar a mostarda, o milho doce, as 
azeitonas e 2 colheres de sopa de queijo ralado e 
misturar. 
Adicionar o frango e o pão torrado aos cubos à mistura 
anterior, e misturar novamente. 
Adicionar, por fim, a alface e misturar. 
 
Empratamento: 
Colocar uma colher de queijo ralado por cima de cada 
prato. 

 

 
 

Considerações:  
É um prato equilibrado do ponto de vista nutricional. 
De salientar que se tornaria mais rico se também 
fossem usados outros hortícolas, regionais e da época, 
e, ainda, ervas aromáticas para temperar. A grande 
sugestão aqui está relacionada com o método de 
confeção do frango: assar em vez de fritar. Aliás, esta 
é uma boa receita de aproveitamento de sobras de 
frango assado. 
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28. 
Espetada de atum 
Escola:  EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Alícia Marques Gouveia Freitas 

Ingredientes Modo de preparação 

Espetada de atum 
• 250 g de atum fresco 
• 1 pimentão vermelho 
• 1 pimentão verde 
• 1 cebola  
• Sal q.b.  
 

Batata-doce assada 
• 1 batata-doce  
• Azeite q.b. 
• Ervas aromáticas (salsa, 

orégãos, segurelha) 
• 1 dente de alho  
• Sal q.b. 
 

Salada 
• 1 mão de agrião 
• 1 mão de rúcula 
• 1 pera abacate 
• 1 manga 
• 2 rodelas de abacaxi ou 

ananás  
 

Molho vinagrete 
• 1 limão 
• 2 colheres de sopa de azeite 
• 1 dente de alho 
• Sal q.b. 
• Salsa q.b. 

Cortar o atum aos cubos, os pimentões e a cebola em 
quadrados. Num espeto, preparar a espetada com um 
quadrado de cebola, seguido de um cubo de atum e de um 
quadrado de pimentão e, assim, sucessivamente. 
Temperar com as ervas aromáticas e o sal. Reservar. 
Descascar a batata-doce e cortá-la aos palitos. Untar o 
tabuleiro com azeite e colocar as batatas. Temperar com o 
alho e as ervas aromáticas picadas.  
Levar ao forno pré-aquecido durante 30 min a 200°C. 
Enquanto a batata estiver a assar, colocar a espetada no 
grelhador pré-aquecido e grelhar durante cerca de 15-20 
min, voltando de vez em quando. 
Preparar a salada com o agrião, a rúcula e as frutas 
cortadas em pequenas fatias. 
Preparar o molho vinagrete num recipiente juntando o 
sumo de limão, duas colheres de sopa de azeite, salsa e 
alho picado.  Usar este molho para temperar a salada e a 
espetada depois de assada. 

 

Considerações:  
Esta receita, para além de incluir alguns produtos regionais 
(atum, batata-doce e abacate), é um prato muito rico do 
ponto de vista nutricional com uma fonte de hidratos de 
carbono (batata-doce), uma fonte proteica (atum), uma 
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variedade de hortícolas e frutas e o recurso a ervas 
aromáticas para temperar. 
Contudo, ao adicionar sal em todos os processos de 
confeção, corre-se o risco de obter um prato final com 
excesso de sal. Sugere-se a adição de sal apenas no molho 
para temperar a salada e a espetada de atum. Recomenda-
se evitar a adição de sal nas batatas assadas, temperar 
apenas com ervas aromáticas e um fio de azeite, que 
conferem um sabor muito agradável. 
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01. 
Snacks de aveia 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – Pré-Escolar 
Docente: Ivone Gonçalves | Aluno: António Abreu Jardim 

Ingredientes Modo de preparação 

• 400 g de aveia  
• 2 ovos  
• 8 colheres de sopa de doce  

de manga  
• 4 colheres de sopa de mel  
• 2 colheres de fermento  
• Sal q.b. 
• 2 colheres de sopa de canela   
• 1 maçã 
• Nozes e amêndoas picadas 

Misturar os ovos com o mel, o sal, a canela.  
Misturar com os flocos de aveia e a farinha de aveia (1 
chávena de aveia triturada).  
Adicionar a maçã, as nozes e as amêndoas.  
Num tabuleiro com papel vegetal, espalhar a massa e levar 
ao forno 20 min. 

 

 

Considerações:  
A inclusão da aveia é uma boa opção, enquanto fonte de 
hidratos de carbono e proteínas de origem vegetal, para 
incluir num snack ou lanche saudável, ainda mais por ser 
unida a uma fruta fresca (maçã), boa fonte de vitaminas, 
sais minerais e fibras e a frutos secos (nozes e amêndoas), 
boas fontes de proteínas de origem vegetal e ácidos 
gordos polinsaturados. A receita usa um método de 
confeção adequado (assado) e o uso de canela para 
aromatizar apura o sabor. Para ligar os ingredientes, 
sugere-se  transformar a amêndoa em pasta caseira, com 
moderação. No entanto, esta receita deve ser consumida 
ocasionalmente em momentos festivos (aniversários, 
festas, entre outros), devido à presença de mel e doce 
(embora seja de fruta). Mesmo reduzindo a quantidade 
apresentada, mesmo que forneçam outros nutrientes, o 
doce, o mel ou qualquer outra fonte de açúcar não devem 
ser usados diariamente na alimentação. 
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02. 
Salada de fruta 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – Pré-Escolar 
Docente: Maria Freitas | Aluno: Matilde Sofia Fernandes 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 maçã 
• 2 bananas  
• 1 kiwi 
• 1 laranja (em sumo) 
• 50 g de papaia 
• 1 pera abacate  

Cortar a banana, em seguida o abacate e colocar dentro de 
uma taça de vidro. Em seguida, cortar o kiwi e a papaia aos 
bocadinhos e juntar. Depois, cortar a maçã. Por fim, fazer 

o sumo de laranja e juntar à salada. 

 

 

Considerações:  
A fruta é uma fonte alimentar muito importante de 
vitaminas, minerais e fibras. Desde há muito tempo que a 
apresentação de fruta em forma de salada é usada, mas a 
mesma deve ser consumida imediatamente após a 
preparação para que a fruta não perca as suas 
propriedades nutritivas. Pode e deve ser acompanhada de 
fontes de hidratos de carbono (pão, cereais, entre outros) 
e de proteínas (queijo, iogurte, entre outros). 
No entanto, a recomendação para o consumo de fruta, 
para além de aconselharmos fruta da época, é que a 
mesma seja consumida ao natural, fresca e de preferência 
uma peça de cada vez, variando ao longo do dia e da 
semana. Motivo pelo qual se recomenda que este 
preparado seja reservado para momentos festivos, ou 
como alternativa para incentivar crianças e jovens ao 
consumo de fruta. 
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03. 
Bolo de laranja sem glúten com bocadinhos de chocolate 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – Pré-Escolar  
Docente: Maria Freitas | Aluno: João Júnior Andrade Ferreira 

Ingredientes Modo de preparação 

• 5 ovos  
• 2 laranjas  
• 300 g de farinha de aveia  
• 200 g de amido de milho 
• 100 g de azeite  
• 60 g de açúcar  
• 1 copo com água  
• 100 g de chocolate culinária   
• 1 colher sopa de fermento  

em pó 

Aquecer o forno a 180°C. Bater as claras em castelo e 
reservar. Ralar as laranjas (inteiras com casca) e reservar. 
Numa taça, bater as gemas com o açúcar até obter um 
creme, juntar as laranjas raladas, o azeite e a água e 
misturar muito bem, depois juntar, aos poucos, a farinha 
de aveia e o amido de milho.  
Depois de tudo bem misturado, deitar o fermento em pó 
e, por fim, as claras em castelo. Colocar numa forma já 
untada e, por cima da massa, colocar os pedacinhos de 
chocolate. Se quiser, com uma colher, afundar um pouco 
do chocolate. Levar ao forno cerca de 30 min (dependendo 
do forno). 

 

 

Considerações:  
Apesar do uso de farinha integral como fonte de hidratos 
de carbono e fibra, de ovos como fonte proteica de alto 
valor biológico, económica e acessível, de fruta 
fornecendo vitaminas, minerais e fibra, e ainda do uso de 
uma gordura saudável, rica em ácidos gordos 
monoinsaturados (azeite), recomenda-se que esta receita 
seja usada ocasionalmente, em momentos festivos 
(aniversários, festas, entre outros), por incluir não só uma 
grande quantidade de gordura como também conter 
açúcar, dispensável na alimentação diária.  
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04. 
Bolo de iogurte  
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – Pré-Escolar 
Docente: Maria Freitas | Aluno: Diana Sequeira da Silva 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 iogurte natural pequeno 
• 3 medidas (do próprio copo  

de iogurte) de açúcar 
• 3 de farinha  
• 4 ovos  
• 3 colheres de chá de fermento 

em pó 

Deitar tudo numa taça e bater. 
 

 

 

Considerações:  
A receita inclui fontes proteicas acessíveis e económicas 
(iogurte e ovos), no entanto, recomenda-se que seja 
usada ocasionalmente em momentos festivos 
(aniversários, festas, entre outros) por incluir uma 
grande quantidade de açúcar, dispensável na 
alimentação diária. Sugere-se ainda a redução da 
quantidade de açúcar ou a sua substituição por fruta, 
que acrescenta valor nutricional em vitaminas, minerais 
e fibras. Também se sugere a opção por farinha integral, 
mais rica em fibra. Uma vez que não referenciou nem o 
tempo nem a temperatura utilizada, sugere-se cerca de 
30 minutos, no forno pré-aquecido a 180ºC. 
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05. 
Panquecas de banana e aveia 
Escola: EB1/PE do Areeiro e Lombada – Pré-Escolar 
Docente: Maria Freitas | Aluno: Duarte Serrão de Magalhães 

Ingredientes Modo de preparação 

• 2 bananas 
• 2 ovos 
• 10 colheres de aveia 
• 1 pitada de sal 
• Canela em pó  
• Uma mão de frutos secos 

Reunir os ingredientes, começar por descascar as bananas 
e cortá-las às rodelas. Deitar num liquidificador, juntando 
os 2 ovos, as 10 colheres de aveia, uma pitada de sal e a 
canela em pó, e, por último, uma mão de frutos secos a 
gosto. Triturar os ingredientes e, com ajuda de uma colher, 
fazer uns bolinhos. Fritar as panquecas com uma gordura 
saudável. As panquecas podem ser acompanhadas com 
uma colher de iogurte natural, papaia fatiada e um fio de 
mel de abelhas. 

 

 

Considerações:  
As panquecas são sempre opções ideais, são saudáveis e 
atraem facilmente crianças e jovens, além de reunir 
alimentos que contribuem para um lanche equilibrado. 
Nesta receita, os ovos, económicos e acessíveis, concedem 
proteínas de alto valor biológico.  A aveia, cereal integral e  
por isso mais rico em fibra, fornece os hidratos de carbono. 
A fruta fresca (banana) adoça o preparado e fornece fibras, 
vitaminas e minerais importantes. Os frutos secos, além de 
fornecerem proteínas de origem vegetal, são ricos em 
ácidos gordos polinsaturados, benéficos para a saúde. 
Sugere-se que as panquecas sejam cozinhadas num 
recipiente antiaderente. A canela dá ao petisco um aroma 
irresistível. 
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06. 
Sanduíche lendária 
Escola: EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa (Machico) - 1º Ciclo 
Docente: Sílvia Silva | Aluno: Martim dos Santos Fernandes 

Ingredientes Modo de preparação 

• Pão de forma de cereais 
• 70 g de atum enlatado  

ou fresco. 
• 30g maionese  
• 2 ovos 
• Sementes de 1 romã  
• 20 g óleo de girassol  
• 1 dente de alho 
• Sal q.b. 
• 50 g tomate cherry  
• 3 folhas de alface 
• 35 g queijo fresco  

Preparar a maionese caseira: 1 ovo, óleo, alho e uma pitada 
de sal. Deixar descansar e reservar no frigorífico.  
Cortar os tomates cherry em metades, lavar a alface e cortar. 
Abrir a romã, retirar o seu conteúdo para um prato e reservar. 
Juntar o atum, o ovo previamente cozido, as sementes de 
romã e o queijo fresco à maionese caseira, mexer tudo até 
obter uma pasta homogénea.  
Numa das fatias de pão, colocar a alface e os tomates cherry. 
Na outra, colocar, com a ajuda de uma colher ou espátula, a 
pasta de atum.  
Juntar as duas partes da sandes e consumir. 

 

 

Considerações:  
A escolha da romã, foi uma boa ideia, fruta característica do 
outono, pois nem sempre é conhecida de todos pelo que, 
tendo este fruto um grande potencial antioxidante e sendo 
rico em vitaminas, minerais e fibra, enriquece a sandes. A 
alface, o tomate e o alho garantem o fornecimento de 
vitaminas, minerais e fibras ao organismo e incentivam ao 
consumo de vegetais.  A opção por pão com cereais integrais 
(rico em fibras) em vez do pão de forma (mesmo o de cereais) 
irá garantir o aporte de hidratos de carbono e trará mais 
vantagens pois, o pão de forma contém aditivos, açúcar e 
gordura que não acrescentam interesse nutricional. 
Recomenda-se substituir o óleo por azeite na preparação da 
maionese, uma vez que o azeite é uma mais rico em ácidos 
gordos monoinsaturados, contudo não deve ser consumido 
em excesso. No respeitante à fonte proteica, as doses 
apresentadas (atum, ovo e queijo fresco) também deverão ser 
distribuídas por mais sandes, ou então optar apenas por uma 
dessas fontes: por exemplo, o ovo, por ser mais económico. 
Sendo a opção o atum, sugere-se o atum fresco e, só em 
alternativa, o enlatado, mas com conservação em azeite. 
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07. 
Cestinhas de cenoura 
Escola: EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa (Machico) – 1.º Ciclo 
Docente: Sílvia Silva | Aluno: Laís Margarida Pão Spínola 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 cenoura média 
• 8 ovos 
• 1 chávena de queijo ralado 
• Sal q.b. e orégãos para 

temperar 

Raspar a cenoura descascada e crua numa taça. Juntar 2 
ovos inteiros e o queijo ralado. Mexer para unir os 
ingredientes. Pegar em 6 formas de silicone e preencher o 
fundo e as laterais com essa mistura, em forma de pequeno 
cesto. Preencher cada uma das formas com um ovo inteiro 
(quebrar um ovo dentro de cada cesta). Temperar cada 
cesta com sal a gosto e orégãos. Levar ao forno, a 180°C, por 
mais ou menos 15 min até os ovos estarem cozidos a gosto. 
Tirar do forno, deixar arrefecer ligeiramente, desenformar e 
servir.  

 

 

Considerações:  
Esta é uma receita muito criativa e fácil de preparar. Possui 
uma fonte proteica de alto valor biológico, acessível e 
económico (ovos) e a cenoura fornece uma variedade de 
nutrientes importantes: é rica em vitamina A, que atua 
como antioxidante e também fornece outras vitaminas, sais 
minerais e fibras. Esta receita ficaria igualmente saborosa 
sem o queijo, já que a fonte proteica (ovos) já é mais do que 
suficiente. Se o preparado for complementado com farinha 
(fonte de hidrato de carbono), de preferência integral (rica 
em fibra), poderá constituir um lanche muito saudável. 
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08. 
Barras de cereais caseira 
Escola: EB1/PE/C de Santana – 1.º Ciclo 
Docente: Sofia Santos | Aluno: Helena dos Santos Freitas 

Ingredientes Modo de preparação 

• 50 g de tâmaras e banana 
• 60-80 g de manteiga  

de amendoim 
• 50 g de mistura de frutos 

secos (nozes e amêndoas) 
• 60 g de mistura de sementes 

(linhaça e girassol) 
• 60 g de flocos de aveia 
• 2 claras de ovos 
• Canela q.b. 

Triturar a banana com as tâmaras e colocar numa tigela. 
Triturar os frutos secos, as sementes e os flocos de aveia e 
juntar ao preparado anterior. De seguida, juntar os 
restantes ingredientes e amassar muito bem, até formar 
uma massa uniforme. Entretanto, pré-aquecer o forno a 
180°C. Pegar na massa e estender numa folha de papel 
vegetal, dando-lhe a forma de um quadrado com uma 
espessura de 1 cm. Levar ao forno a 180°C durante 10 a 15 
min. Deixar arrefecer e depois cortar em barritas. 

 

 

Considerações:  
A ideia de optar por barras de cereais caseiras em vez de 
barras industrializadas é muito boa, pois os ingredientes 
podem ser controlados. Esta receita é muito versátil e 
atrativa para crianças e jovens e reúne várias fontes de 
nutrientes.  Tem uma fonte proteica de alto valor biológico, 
acessível e económica, os ovos, uma fonte de hidratos de 
carbono complexos, os cereais de aveia, e uma fonte de 
hidratos de carbono simples, vitaminas, sais minerais e 
fibra, a banana. Os frutos secos, além de fornecerem 
proteínas de origem vegetal, são ricos em ácidos gordos 
polinsaturados, benéficos para a saúde humana. No 
entanto, apesar de saudáveis, os alimentos nunca devem 
ser consumidos em excesso, pelo que se recomenda optar 
entre a manteiga de amendoim e as tâmaras, usando 
apenas 1 deles na receita. Caso se opte pelas tâmaras, 
reduzir a uma pasta para ligar os ingredientes e, caso a 
escolha recaia na manteiga de amendoim, que se opte pela 
versão caseira, reduzindo os amendoins a uma pasta, não 
recorrendo à manteiga de amendoim industrializada. As 
sementes são uma fonte muito interessante de vitaminas, 
minerais, ácidos gordos essências, proteínas, fitoquímicos e 
particularmente substâncias com propriedades 
antioxidantes. 
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09. 
Pão de banana 
Escola: EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa (Machico) – 1.º Ciclo  
Docente: Sílvia Silva | Aluno: Manuel Martins Gouveia 

Ingredientes Modo de preparação 

• 2 ovos 
• 2 bananas 
• 2 chávenas de farinha 
• 1 colher de sopa de açúcar 

Esmagar as bananas numa tijela, depois juntar os ovos e 
misturar. Colocar a farinha pouco a pouco e amassar até 
ficar uma massa de pão. Colocar no micro-ondas por 4 min 
e verificar. Se ainda estiver muito mole colocar mais 1 
minuto. 

  

 
 

Considerações:  
A ideia de optar por pão caseiro em vez de compra é muito 
boa, pois os ingredientes a utilizar podem ser controlados. 
Esta receita é muito prática e atrativa, quer pela facilidade 
de preparação, quer do ponto de vista nutricional uma vez 
que tem uma fonte proteica de alto valor biológico, 
acessível e económica, os ovos, uma fonte de hidratos de 
carbono complexos, a farinha, e uma fonte de hidratos de 
carbono simples, vitaminas, sais minerais e fibra, a banana. 
Não necessita da adição do açúcar, pois a banana já adoça. 
Recomenda-se optar por farinhas integrais. 
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10. 
Quiche de frango e legumes 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Diana Gonçalves Reynolds 

Ingredientes Modo de preparação 

Massa:  
• 250 g de farinha de trigo  
• 50 g de margarina 
• 1 ovo 
• 0,5dl de água 
• Sal q.b. 
 

Recheio:  
• 250 g de frango (cozido ou 

grelhado) 
• 200 g de brócolos (frescos) 
• 2 cenouras (médias) 
• 190 g de feijão verde 
• 100 g de ervilhas 
• 1 pimentão (vermelho pequeno)  
• 1 ramo de salsa 
• 4 ovos 
• 1 colher de sopa de azeite (para 

saltear os legumes) 
• Sal q.b. 

Massa:  
Colocar a farinha numa tigela com sal. Juntar o azeite, o 
ovo, a água e amassar até formar uma bola. Reservar.  
 
Recheio:  
Cozer ou grelhar o frango e depois desfiá-lo.  
Cozer os legumes em pouca água e sal, sem deixar cozer 
muito.  
Em seguida, saltear numa frigideira com um fio de 
azeite, junto com o pimentão e a salsa.  
Deixar arrefecer os legumes.  
Estender a massa e colocar numa tarteira.  
Misturar os ovos juntamente com os legumes e o 
frango. Deitar o recheio na massa que está na tarteira.  
Levar ao forno até ficar dourado.  

 

 

Considerações:  
Na preparação da massa, recomenda-se a utilização de 
50 g de azeite em substituição da margarina.  
É recomendável procurar variar o tipo de farinha que 
utilizamos. Sugere-se misturar farinha de trigo normal 
com farinha de trigo integral (150 g de farinha de trigo 
com 100 g de farinha de trigo integral). Também se pode 
utilizar outros tipos de farinha (por exemplo: espelta, 
aveia, entre outras). 
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11. 
Lanche com sabores da quinta 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Alice Freitas Rodrigues 

Ingredientes Modo de preparação 

Bolachas de banana e aveia 
• 4 bananas bastante maduras 
• 60 g de flocos de aveia 
• 3 quadrados de uma tablet 

de chocolate 70% cacau  
• 2 colheres de sopa de 

manteiga de amendoim 
 

Tosta de queijo 
• 1 ovo 
• 1 clara de ovo  
• 1 colher de sopa de iogurte 

grego 
• 2 colheres de sopa de 

farinha de aveia 
• 1 colher de chá de sementes 

de linhaça  
• 1 colher de chá de fermento 
• 2 fatias de queijo light 
 

Sumo verde 
• 1 maçã/pera 
• ¼ de gengibre 
• 3 mãos cheias de espinafres 
• 1 limão 
• 1 abacaxi 
• Água 

Bolachas de banana e aveia 
Aquecer o forno a 180 graus.   
Descascar as 4 bananas e esmagá-las num recipiente/taça.   
Colocar a farinha de aveia na taça e misturar bem.   
Partir 3 quadrados de uma tablete de chocolate. Partir os 
quadrados em pedaços pequenos.  Adicionar os bocados de 
chocolate à mistura de farinha de aveia com as bananas. 
Fazer bolinhas com a massa e colocar a meio manteiga de 
amendoim. Colocá-las num tabuleiro com papel vegetal.   
Levar ao forno durante 15 min. Se for necessário, deixar 
mais algum tempo.   
 

Tosta de queijo 
Começar por partir o ovo e deitá-lo num recipiente.  Colocar 
uma colher de chá de sementes de linhaça, 2 colheres de 
sopa de farinha de aveia e 1 colher de sopa de iogurte grego. 
Por fim, adicionar uma colher de chá de fermento.   
Misturar tudo muito bem.   
Colocar a massa num recipiente retangular que possa ir ao 
micro-ondas. Levar ao micro-ondas durante 4 min na 
potência máxima.   
Desenformar e colocar na tostadeira até tostar um pouco.   
 

Sumo verde   
Começar por cortar o abacaxi em rodelas.  Em seguida, 
cortar a maçã em pedaços mais pequenos, deixando a 
casca.  Cortar o limão em rodelas e descascar o gengibre.   
Colocar tudo num recipiente e adicionar água a gosto.   
Poderá usar um liquidificador ou uma varinha mágica para 
triturar os ingredientes. 

 

Considerações:  
Na preparação das bolachas de banana e aveia, é 
dispensável usar os quadrados de chocolate ou a manteiga 
de amendoim, que tornam as bolachas muito calóricas. Se 
optar por usar todos os ingredientes, recomenda-se que 
consuma esta bolachas com muita moderação. 
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A tosta sugerida pela nossa Nutrichefe é uma alternativa à 
tradicional tosta de queijo em pão. Na sua composição, 
temos uma variedade de ingredientes que contribuem para 
uma boa saciedade.  
Para um lanche completo, combinar o sumo verde com a 
tosta seria suficiente. As bolachas de aveia e banana seriam 
um extra. Também poderá optar por combinar o sumo 
verde com as bolachas, deixando a tosta de queijo para 
outra ocasião.  
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12. 
Pote de 4 delícias 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 3.º ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Ivan Ihorovytch Maliglovka 

Ingredientes Modo de preparação 

• 2 chávenas de leite 
• 2 chávenas de flocos de aveia 
• 1 iogurte sólido natural  
• 1 ovo 
• 2 colheres de sopa de mel 
• 100 g de frutos secos  

(amêndoa, avelãs, nozes…) 
• 3 maçãs 
• 6 morangos 
• 1 colher de chá de canela em pó 
• 1 colher de chá de fermento 

Começar por cortar as maçãs em pequenos cubos.  
Dispor as maçãs no tabuleiro, regar com mel e polvilhar 
com canela.    
Levar ao forno, num tabuleiro, durante cerca de 15 min  
Noutro recipiente, colocar a aveia, juntar os frutos 
secos, o leite, o mel, o ovo e o fermento. Mexer muito 
bem. Colocar a mistura no tabuleiro e levar ao forno a 
180°C durante cerca de 20 min.   
Enquanto cozem as maçãs e o bolo de aveia, cortar os 
morangos.   
Dispor num pote por camadas (aveia, morangos, 
iogurte e maça) a seu gosto.   

 

 

Considerações:  
Esta receita é uma combinação interessante de 
lacticínios, cereais, frutos secos e fruta, o que faz dela 
um lanche nutritivo e equilibrado. Apenas se 
recomenda a exclusão do mel ou, pelo menos, a 
redução para uma colher de sopa de mel. 
O mel, apesar de possuir mais nutrientes que o açúcar 
refinado, é mais calórico e igualmente rico em hidratos 
de carbono. A recomendação para qualquer tipo de 
açúcar ou mel é que eles sejam consumidos com 
moderação. 
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13. 
Batido up imunidade  
Escola: EBS da Ponta do Sol - Secundário 
Docente: Ana Villas Boas | Aluno: Sara Isabel Silva Teixeira 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 banana madura 
• 4 nozes 
• 1 batata-doce cozida 
• 1 cenoura 
• 2 ramos de brócolos 
• 1 copo de leite 

Colocar todos os ingredientes num liquidificador e triturar 
até ficar com a consistência desejada. 
 
Dicas da Nutrichefe: 
Reaproveitar a água para lavar os vegetais, para regar as 
suas plantas. Assim, aquando da lavagem dos vegetais, 
colocar um recipiente por baixo. 
Os talos mais grossos dos brócolos podem ser 
aproveitados para cozinhar ou colocados para 
compostagem. 

 

 

Considerações:  
A Nutrichefe apresentou-nos um batido constituído por 
diversos elementos que o tornam muito rico do ponto de 
vista nutricional. 
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14. 
Espetada de fruta 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Jenny Daniela Silva Gouveia 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 maçã 
• 1 laranja 
• 3 uvas 
• 2 rodelas de abacaxi ou ananás 
• 1 banana 
• 3 morangos 

Lavar todas as peças de fruta.  
Cortar os morangos e as uvas em metades. 
Descascar o abacaxi, a maçã e a laranja e cortar em 
pedaços do mesmo tamanho. 
Cortar a banana às rodelas. 
Colocar os pedaços de fruta no espeto.  

 

 

Considerações:  
A espetada de fruta é uma forma divertida de se consumir 
fruta. Ideal para servir em festas ou como estratégia para 
incentivar o consumo de fruta.  
Deve optar-se por fruta fresca e da época. Para que a 
espetada de fruta fique com um aspeto delicioso e 
colorido, deve escolher frutas de cores diferentes. 
Se a espetada de fruta não for servida de imediato, deve 
colocar um pouco de sumo de limão para evitar a 
oxidação e manter um aspeto bonito.  
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15. 
Rolinhos de requeijão com salmão fumado 
Escola: EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Matias Gouveia Brites 

Ingredientes Modo de preparação 

• 80 g de salmão fumado  
• 250 g de requeijão 
• 1 pepino 
• Sal, orégãos, funcho e 

pimenta,  q.b.  
• Sumo de ½ limão 

Numa tigela, colocar o requeijão com o salmão fumado em 
pedaços pequenos, o sumo de ½ limão, o sal, os orégãos, 
a pimenta e o funcho. 
Misturar tudo muito bem com um garfo. 
Levar a mistura durante uma hora ao frigorífico.  
Cortar o pepino em fatias finas e deixá-las a secar em 
papel absorvente. 
Enrolar o recheio nas fatias de pepino e prender com um 
palito. 
Decorar com funcho e pimenta e fica pronto a servir.  

 

 

Considerações:  
O salmão fumado é um alimento com um elevado teor de 
sal. Por isso, recomenda-se não adicionar sal ao 
preparado.  
Pode substituir o salmão fumado por atum ou outro peixe 
(sardinha, cavala, entre outros).  
As fatias de pepino devem secar em papel absorvente para 
que lhes seja retirada a humidade. O pepino é um 
alimento muito rico em água. 
O requeijão é um produto com uma massa cremosa, 
ligeiramente granulosa, obtida por precipitação ou 
coagulação, pelo calor, das proteínas contidas no soro do 
leite. Do ponto de vista nutricional é um alimento rico em 
proteínas, cálcio, fósforo e vitaminas A, D e do complexo 
B. O teor de gordura varia entre os 10 a 20%. 
Na Madeira, podemos encontrar requeijão fabricado 
artesanalmente na Região. 
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16. 
Panquecas de banana saudáveis  
Escola: EB1/PE/C de Santana – 1.º Ciclo  
Docente: Ana Santos | Aluno: Luana Gouveia Gomes 

Ingredientes Modo de preparação 

• 2 bananas pequenas 
• 2 ovos 
 

 

Numa taça quebrar os ovos e bater bem. 
Num prato, esmagar bem a banana com um garfo. 
Misturar a banana esmagada com os ovos, até ficar bem 
incorporado. 
Colocar a massa numa frigideira e cozinhar até ficar 
dourada. 
Virar a panqueca e continuar até que esteja dourada dos 
dois lados. 
Decorar as panquecas com fruta fresca e topping de 
chocolate e morango. 

 

 
 

Considerações:  
De salientar o uso de banana (fruta regional) madura 
(aproveitamento de alimentos) e o facto de ter sido usada 
uma variedade de fruta fresca e da época para decorar as 
mesmas, fruta essa que pode e deve ser consumida e não 
servir apenas de decoração. 
Tendo um prato tão colorido, saudável e doce (adoçado 
pela banana) não há necessidade de decorar/adoçar as 
panquecas com os toppings (de compra) de chocolate e de 
morango, ricos em açúcares e outros ingredientes menos 
saudáveis.  
As panquecas devem ser cozinhadas numa frigideira/placa 
antiaderente de modo a evitar o uso de gordura 
desnecessária. 
De referir que, por não conterem qualquer tipo de 
alimentos rico em hidratos de carbono, estas panquecas 
não deverão constituir por si só um lanche, mas podem 
muito bem constituir um snack saudável. 



 

                                                                                           | 63 | 

17. 
Tarte de limão merengada 
Escola:  Escola BS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno:  Rita Lima Madureira 

Ingredientes Modo de preparação 

• 1 embalagem de bolacha 
maria 

• 125 g de stevia 
• 5 ovos 
• 1 lata de leite condensado 

magro 
• 80 g de manteiga 
• 2 limões (raspa e sumo) 

 

Pré-aquecer o forno a 180º C. 
Triturar as bolachas juntamente com a manteiga (derretida 
no micro-ondas) numa picadora.  
Forrar uma tarteira (de fundo amovível) com o preparado 
pressionando bem com os dedos. Levar ao frigorífico durante 
20 min.  
Separar as gemas das claras dos ovos.  
Numa taça, misturar bem as gemas, o leite condensado, o 
sumo de limão e a raspa de limão até formar um creme macio 
e aveludado (preparado 1).  
Bater as claras com o açúcar até formar um merengue.  
Colocar o preparado 1 na tarteira e levar ao forno a 170ºC 
durante 15 min. Retirar e deixar arrefecer.  
Cobrir com o merengue usando uma colher.  
Levar novamente ao forno durante 5 min para dourar o 
merengue.  
 

 

Considerações:  
De referir o uso de limão de origem regional e de o método 
de confeção, assado. 
“Nem sempre, nem nunca” é o que se pode dizer 
relativamente ao consumo das sobremesas. Isto é, de vez em 
quando é possível integrar uma sobremesa no padrão 
alimentar.  
No que diz respeito à tarte merengada, apesar de terem sido 
feitos alguns ajustes/substituições, sugere-se ainda a 
substituição do leite condensado magro (que apresenta 
menor teor de gordura, mas grande teor de açúcar) por 
queijo batido magro do tipo Quark. Sugere-se ainda que a 
base da tarte seja feita com bolachas do tipo Maria sem 
açúcar (embora adoçadas com edulcorantes poderão ser aqui 
uma melhor alternativa) e com menor quantidade de 
manteiga (50 g) e, desta feita, do tipo extra light (ou seja 
muito rica em água e com menor teor de gordura). Uma vez 
que os adoçantes devem ser usados com moderação e, tendo 
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a stevia um poder adoçante muito superior ao do açúcar, 
sugere-se ainda a redução da quantidade de stevia 
apresentada. De referir que o ideal será sempre ter uma 
alimentação o mais natural possível, habituar-se ao sabor 
natural dos alimentos, reduzindo o uso de açúcar ou de 
qualquer tipo de adoçante de adição. 



 

                                                                                           | 65 | 

18. 
Bolo preto 
Escola: Escola BS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral – 2.º Ciclo 
Docente: Rui Santos | Aluno: Hélio André Jardim Lourenço Antunes 

Ingredientes Modo de preparação 

• 4 ovos 
• 200 g de leite 
• 33cl de cerveja preta 
• ½ cálice de vinho do 

Porto/Madeira 
• 10 g de bicarbonato de sódio 
• 500 g de farinha tipo 55 (250 

g de farinha de amaranto e 
250 g de farinha de aveia) 

• 1 pitada de noz-moscada 
• 1 pitada de canela em pó 
• 150 g de manteiga ghee 

biológica 
• 1 colher de sopa de banha de 

porco 
• 250 ml de mel de cana 
• 50 g de açúcar de coco 
 

A fruta cristalizada foi 
substituída por:  
• 30 g de uvas passas 
• 30 g de nozes cortadas em 

pedaços 
• 30 g de arandos 
• 30 g de figos secos cortados 

em pedaços 
• 30 g de damascos 

secos cortados em pedaços  
• 30 g de tâmaras cortadas em 

pedaços 

Misturar numa tigela todos os ingredientes líquidos e bater 
bem.  
Juntar depois os ovos, a manteiga, o bicarbonato, a canela, 
uma pitada de noz-moscada e bater novamente muito 
bem. Antes de avançar na receita, untar uma forma com 
manteiga e forrar com papel vegetal.  
Incorporar a farinha, batendo bem. Por fim, acrescentar a 
fruta picada, envolver e colocar na forma.  
Dispor por cima um pouco de amêndoa picada e levar ao 
forno, pré-aquecido a 180°c, por cerca de 1 hora.  
Retirar, desenformar e deixar arrefecer.  
Decorar a gosto e servir.  

 

Considerações:  
De salientar o uso de banana (fruta regional) madura 
(aproveitamento de alimentos). De referir o uso do método 
de confeção assado. Tal como foi referido anteriormente as 
sobremesas e os bolos devem ser esporadicamente 
consumidos no âmbito de um padrão alimentar saudável.  
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Este Nutrichefe procedeu a diversas substituições, 
contudo, tratando-se de uma receita muito rica do ponto 
de vista nutricional, e consequentemente muito calórica, 
recomenda-se ainda a eliminação das 50 g de açúcar de 
coco (e caso seja necessário adoçar um pouco mais, 
aumentar a quantidade de tâmaras em pasta e/ou de mel 
de cana). Sugere-se ainda que o leite usado seja magro (a 
receita não refere que tipo de leite é utilizado) ao invés das 
suas versões meio-gordo ou gordo.  
No que diz respeito ao tipo de gorduras, a receita utiliza 
manteiga ghee e ainda banha. Aqui é importante lembrar 
que as calorias das duas provêm da gordura e que, do 
ponto vista nutricional são semelhantes, possuindo ácidos 
gordos saturados que contribuem para o aumento do 
colesterol “bom” o HDL, mas também o colesterol 
denominado “mau” o LDL. Assim, caso seja possível, 
sugere-se a substituição de ambas por azeite. 



 

                                                                             

 

 

 

 

 


