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Comer é indispensável para a nossa sobrevivência, comer bem 
é fundamental para a nossa saúde. Mas, o que significa ter uma 
alimentação saudável? Significa tomar as melhores decisões 
sobre o que comemos diariamente, sem carências e sem des-
perdícios, num respeito perante nós próprios, os outros e a na-
tureza.

Ao assumir a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos do 
pré-escolar e 1.º ciclo, a Câmara de Lousada assumiu, tam-
bém, o dever de garantir não apenas dietas equilibradas, mas, 
igualmente, formas de confeção mais adequadas, com base 
em ações formativas das assistentes operacionais ligadas ao 
serviço, numa dinâmica colaborativa com o Centro de Saúde, 
especialmente com a nutricionista Dr.ª Daniela Duarte, e num 
empenhamento coletivo fundamental para o êxito alcançado.

Os alunos dispõem de uma refeição saudável, preparada de 
acordo com as suas necessidades, bem como lanche diário gra-
tuito, oferta bissemanal de fruta e, a partir deste ano letivo, lan-
che no período da tarde para os do prolongamento de horário 
pré-escolar, além do habitual esforço para responder aos casos 
de intolerância a determinados alimentos, através da confeção 
de ementas alternativas.

Quando é servida a primeira refeição vegetariana devidamente 
adaptada às necessidades nutricionais – a repetir em cada pe-
ríodo letivo como forma educativa para as novas realidades –, 
lançamos este livro de receitas, celebrando, ao mesmo tempo, 
o Dia Mundial da Alimentação. Um manual de partilha e boas 
práticas, confirmando a importância de um trabalho interdisci-
plinar e cooperativo, lançando novas perspetivas de culinária e 
novos contextos de aprendizagem. Bom proveito!

Pedro Machado
Presidente da Câmara Municipal de Lousada
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A alimentação saudável é um determinante da saúde cada 
vez com maior importância para a população portuguesa. 
Recentemente, os hábitos alimentares inadequados dos 
portugueses são o fator de risco que mais contribui para o total 
de anos de vida saudável perdidos da nossa população, num 
total de 15,8% desses anos perdidos. 

Por conseguinte, todas as iniciativas de promoção da 
alimentação saudável são fundamentais para assegurar que os 
cidadãos se encontram não só bem informados, como também 
possuem condições, no seu ambiente envolvente, para poder 
efetuar escolhas saudáveis e implementar a muito desejada 
mudança comportamental. 

Naturalmente que todas estas premissas se revestem de 
especial importância quando aplicadas às crianças e ao 
ambiente escolar, no qual elas passam a maior parte do seu 
tempo. Todas as iniciativas que promovam escolas mais amigas 
da alimentação saudável serão sempre poucas para o elevado 
desafio da mudança comportamental infantil.

É o dever das entidades públicas, manterem laços de 
proximidade e de colaboração no sentido de que “A saúde em 
todas as políticas” possa passar de um adágio a uma realidade, 
nomeadamente nas políticas locais. 

Desta forma, foi com grande prazer e sentido de 
responsabilidade institucional que o ACeS Vale do Sousa 
Norte se associou ao Município de Lousada nesta iniciativa, 
de Promoção da Alimentação Saudável, estando certos de 
que o impacto da mesma será determinante na continuidade 
da mudança necessária para um futuro com crianças mais 
saudáveis e competentes nas suas escolhas.

Hugo de Sousa Lopes
Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde
Tâmega III - Vale do Sousa Norte 
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É com muito carinho que tenho a honra de deixar um breve 
apontamento sobre um trabalho de vários meses entre o ACeS 
Tâmega III – Vale do Sousa Norte e a Câmara Municipal de 
Lousada que culminou neste livro de Receitas. Este irá estar 
exposto nas cozinhas dos refeitórios da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Lousada e espero que, também, nas casas 
das famílias das nossas crianças!

As receitas são da autoria das Funcionárias das Cantinas, 
que congratulo pelo amor e carinho com que confecionam a 
alimentação das crianças e que contribuem diariamente para o 
seu crescimento e desenvolvimento de forma responsável.

O objetivo é as receitas serem incluídas nas ementas escolares, o 
que representa um excelente instrumento de promoção de saúde 
nas escolas, tendo em conta que todas as crianças poderão ter 
acesso a almoços saudáveis e confecionados de forma idêntica. 
Trata-se de um instrumento de educação para a saúde na 
comunidade e para a família, no sentido em que os pais podem 
reproduzir as mesmas receitas em casa, podendo aumentar o 
interesse nutricional dos pratos que usualmente confecionam.

As receitas foram revistas com o objetivo de melhorar o seu valor 
nutricional, no entanto, mantiveram-se alguns ingredientes 
ou passos de confeção que se consideraram importantes para 
que a receita original não perdesse a sua identidade e fosse 
respeitada. As fotografias pretendem ilustrar o prato, embora as 
quantidades tenham de ser ajustadas à faixa etária em questão.

Os comentários são um pequeno apontamento para os pais, 
educadores e famílias, de forma, a que, com informação 
simples e prática, se possa incentivar alguns comportamentos 
e modificações benéficas para a saúde.

Por fim, fica o reconhecimento a todos os que estão na génese 
deste livro e que, pelo trabalho que desenvolvem diariamente 
com a alimentação das crianças, contribuem, com todo o seu 
empenho, disponibilidade e criatividade para este resultado e 
para uma vida mais saudável e feliz das nossas crianças! Tem sido 
um gosto conhecer e partilhar conhecimentos e experiências 
com profissionais tão dedicados e sentir que estamos todos, 
em conjunto, a trabalhar num mesmo sentido!

Daniela Duarte
Nutricionista
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SOPAS

Sopa de legunes
Canja de galinha

REFEIÇÕES

Arroz colorido de atum
Arroz de feijão com bife de peru grelhado e brócolos salteados
Arroz de frango no forno
Bacalhau à Gomes de Sá
Bife de peru com puré de grão e salada com maionese de abacate
Massa à bolonhesa
Carbonara
Carne assada
Feijoada à portuguesa e arroz
Frango à jardineira
Hambúguer no pão com legumes
Massa de atum e queijo no forno
Massa à lavrador
Omelete rica com cogumelos, legumes e queijo e arroz de feijão
Peixe com legumes e molho de tomate e arroz seco de ervilha
Pescada estufada com batata cozida
Rancho
Salada Delícia
Salada de Salmão Grelhado
Tortilha à Lousada

SOBREMESAS E LANCHES

Bolinhos de cenoura
Gelado de banana
Mousse de Chocolate
Maçã assada com granola caseira
Sande de melancia
Semifrio de gelatina e iogurte
Lanche no frasco
Mini panquecas americanas
Sande de ovo e legumes

13

15
17

19

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

61

63
65
65
67
67
69
69
71
71



13

SOPAS
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SOPA DE LEGUMES

INGREDIENTES

Batata
Cenoura
Curgete
Alho francês
Couve coração
Couve-flor
Nabo
Cebola
Brócolos 
Feijão (previamente demolhado)

PREPARAÇÃO

Colocamos numa  panela água e o feijão a cozer. Entretanto vamos preparar 
os legumes para a sopa. Numa  panela com água, juntamos os legumes e as ba-
tatas e deixamos cozer, quando o feijão estiver cozido juntamos a água da sua 
cozedura ao caldo de legumes e passamos tudo muito bem. Juntamos o feijão 
e um pouco de repolho cortado bem fininho, temperamos com pouco sal.

A sopa de hortícolas, deve ser diariamente consumida ao almoço e ao jantar, 
contribuindo para atingir as recomendações preconizadas pela OMS de legu-
mes por dia  e permitindo a ingestão de nutrientes reguladores, como a fibra, 
vitaminas, minerais e água, associados a um baixo valor calórico. O consumo 
de hortícolas é uma das chaves para uma alimentação equilibrada, variada e 
completa, estando associado a um bom funcionamento do organismo e à pre-
venção de obesidade e  diversas doenças crónicas.
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CANJA DE GALINHA

INGREDIENTES

Peito de frango desfiado (cozido em água e pouco sal)
Curgete
Cebola
Cenoura
Massinhas
Água 

PREPARAÇÃO

Colocamos uma  panela com água ao lume para fazer a canja. Juntamos um 
pouco de curgete e de cebola e deixamos cozer (a água deve ser bastante 
para que a canja fique bem líquida, de forma a não ter a consistência cremosa 
da sopa).
De seguida, passamos bem os legumes cozidos na água, juntamos a cenoura 
partida em pequeninos pedacinhos, as massinhas e finalmente o frango des-
fiado. Temperamos com pouco sal e deixamos cozer.

Quem não gosta da canjinha da avó?

Uma maior variedade no prato desde cedo, logo na infância, significa uma me-
lhor relação com os alimentos, opções mais saudáveis e maior vontade de ex-
perimentar novos sabores ao longo da vida. Pelo contrário, quando há pouca 
variedade no prato, há menor interesse pela comida e maior risco de má nutri-
ção. Adicionar legumes numa canja é uma forma de melhorar a qualidade nutri-
cional de um prato que tipicamente não tem vegetais e que está nas memórias 
de infância de todos nós. Assim, é possível continuar a deliciar-nos com este 
prato, mas de uma forma mais saudável.
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REFEIÇÕES
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ARROZ COLORIDO DE ATUM

INGREDIENTES

Arroz
Cebola
Alho seco
Alho francês
Pimento vermelho
Pimento verde
Cenoura
Ervilha
Tomate pelado
Atum em conserva (em água)
Pimentão-doce
Orégãos
Água
Sal
Salsa

PREPARAÇÃO

Num tacho juntamos a cebola, os alhos, o tomate pelado, um pouco de água e 
deixamos cozer. Depois de tudo cozido, ralamos e acrescentamos o pimento 
verde e vermelho cortado e as cenouras em bocados. Juntamos as ervilhas e 
deixamos ferver alguns minutos.
De seguida, acrescentamos a água suficiente para cozer o arroz. Assim que 
ferva, colocamos o arroz, um pouco de sal e salsa.
Quando o arroz estiver quase no ponto, juntamos o atum escorrido e mexe-
mos bem. Deixamos ao lume mais um pouco para o arroz acabar de cozer e 
absorver o paladar do atum.

Mais cor e alegria nos seus pratos!

Já reparou que usa os legumes nas sopas e saladas e poucas vezes na própria 
confeção dos pratos?
Usamos os legumes nas sopas e saladas, no entanto, adicionamos poucos le-
gumes na própria confeção! O alho francês é um bom exemplo para juntar a 
vários cozinhados! Por ser rico em vitaminas A e C, potássio, cálcio, fósforo e 
carotenoides, traz vários benefícios para a saúde, nomeadamente pelas pro-
priedades anti-inflamatórias e de melhoria do sistema imunitário.
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ARROZ DE FEIJÃO COM BIFE DE PERU
GRELHADO E BRÓCOLOS SALTEADOS                       

INGREDIENTES

Arroz
Feijão branco cozido
Azeite
Cebola
Tomate pelado
Brócolos 
Cenoura raspada
Bife de peru
Alho seco 
Limão 
Laranja
Salsa

PREPARAÇÃO

Começamos por temperar os bifes de peru com um pouco de sal, alho e limão 
e reservam-se. De seguida, preparamos o arroz, num tacho e colocamos as 
cebolas, alho seco, tomate pelado e um pouco da água da cozedura do feijão 
e deixamos cozer. Depois de cozidos, ralam-se muito bem estes alimentos e 
acrescentamos o restante feijão, água e o arroz. Temperamos com pouco sal 
e um bom ramo de salsa.
Entretanto, numa frigideira, colocamos o molho do tempero dos bifes de 
peru e deixamos grelhar até ficarem bem lourinhos.
Para os brócolos: colocamos um pouco de alho seco numa sertã e um peque-
no fio de azeite. Juntamos os brócolos e a cenoura raspada e deixamos sal-
tear, mexendo sempre. Temperar com um pouco de sal e pimenta e por fim, 
regar com o sumo de uma laranja acabado de espremer.

Quando faz grelhados na sertã costuma usar algum tipo de gordura?

Cozinhar é uma terapia e dedicar tempo à preparação das refeições pode ser 
uma forma de aumentar a sua saúde física e mental! Se tiver o cuidado de tem-
perar previamente os bifes de peru, eles vão ficar mais saborosos e poderá usar 
esse molho para os confecionar! Use o alho nesse tempero e abuse do seu valor 
nutricional riquíssimo, com efeitos benéficos ao coração e circulação.
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ARROZ DE FRANGO NO FORNO                  

INGREDIENTES

Coxa de frango desfiada (cozida em água, alho e pouco de sal)
Cebola
Cenoura
Arroz
Queijo ralado
Orégãos
Açafrão
Salsa

PREPARAÇÃO

Começamos por cozer o frango e deixar arrefecer um pouco para depois o 
desfiar. Num tacho colocamos a cebola picada, a cenoura raspada, o açafrão 
e deixamos apurar um bocadinho, mexendo sempre. De seguida, juntamos o 
frango e o arroz e acrescentamos água quente em quantidade suficiente para 
cozer o arroz. Temperamos com pouco sal e levamos ao forno para ficar bem 
seco. Depois retiramos e polvilhamos com o queijo ralado e orégãos. 
Servimos com uma salada de legumes (alface, tomate, cenoura e pepino)

Os legumes e as hortaliças devem ser sempre diariamente ingeridos ao almoço 
e ao jantar, através de sopa e de saladas ou legumes a acompanhar o segundo 
prato.
Todas as cores presentes nos alimentos e nos vegetais provêm de substâncias 
naturais que apresentam efeitos benéficos para o nosso organismo. Cores dife-
rentes têm efeitos diferentes portanto, é bom consumir, na refeição, uma gran-
de variedade de alimentos com cores diferentes. Acrescente sempre legumes 
ao seu prato!
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BACALHAU À GOMES DE SÁ

INGREDIENTES

Ovos
Azeite
Pimenta
Salsa
Noz-moscada
Batata partida em cubos
Bacalhau desfiado
Alho francês
Alface
Tomate
Cenoura
Orégãos
Salsa

PREPARAÇÃO

Começamos por cozer o bacalhau com um pouco de noz-moscada, os ovos e 
as batatas com pouco sal (tudo cozido individualmente).
Num tacho colocamos cebolas e o alho francês em rodelas finas, um fio de 
azeite e alho seco finamente picado. Acrescenta-se o bacalhau, a pimenta, 
os orégãos e deixamos apurar os sabores um bocadinho em lume brando. De 
seguida, juntamos as batatas, os ovos cortados em rodelas e a salsa picadinha. 
Mistura-se bem e está pronto a servir.
Acompanhar com salada de brócolos e couve-flor cozidos, temperada com 
um fio de azeite, vinagre e alho seco bem picadinho.

Quais são as especiarias que costuma usar nos seus pratos de bacalhau? 

O sabor da noz- moscada , levemente adstringente acentua o gosto dos peixes 
e carne.
Um dos conhecidos benefícios da noz-moscada é a estimulação cerebral, com 
benefícios a nível da concentração, ansiedade e fadiga.
O uso de especiarias é uma forma de diminuir a necessidade do uso de sal. Ex-
perimente a noz-moscada em vários pratos e descubra os que mais se adequa!
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BIFE DE PERU COM PURÉ DE GRÃO E 
SALADA COM MAIONESE DE ABACATE
INGREDIENTES

Bife de peru
Grão-de-bico cozido 
Limão
Alho seco
Pimenta branca
Azeite
Noz-moscada
Cominhos
Curgete 
Tomate
Pepino
Cenoura 
Iogurte natural
Abacate
Cebola

PREPARAÇÃO

Começamos por temperar os bifes de peru com o limão, alho e um pouco de 
sal e reservamos por algum tempo. 
Para fazermos o puré de grão-de-bico juntamos num recipiente o grão-de-bi-
co, o sumo de limão, um fio de azeite, a pimenta, os cominhos. Ralamos tudo 
muito bem e reservamos.
Preparar a salada: Na saladeira de servir juntamos a curgete em lascas muito 
finas, o tomate, o pepino e a cebola, tudo partido em pequenos pedacinhos. 
Juntamos ainda a cenoura raspada e reservamos. 
Grelhamos os bifes: colocamos o molho do tempero no grelhador e depois os 
bifes.
Finalmente, fazemos o molho de abacate: numa taça colocamos a polpa do 
abacate, o iogurte, o sumo de limão e um fio de azeite. Ralamos muito bem 
até obtermos uma mistura cremosa.
Para servir, colocamos um pouco de puré, o bife de peru e a salada acompa-
nhada do molho de abacate.

Quais são as especiarias que costuma usar nos seus pratos de bacalhau? 

Por muito tempo o abacate foi considerado um verdadeiro inimigo da alimen-
tação, visto como uma fruta rica em gordura e muito calórica. No entanto, sa-
be-se atualmente, que o tipo de gordura encontrada no abacate é saudável e 
benéfica para a saúde, desde que tenhamos atenção à quantidade consumida! 
Molho de abacate, abacate recheado, salada de abacate…muitos são os usos 
deste alimento para dar mais cor e sabor aos seus pratos!
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MASSA À BOLONHESA

INGREDIENTES

Carne de aves picada
Cebola picada
Alho seco picadinho
Tomate em pedaços
Manjericão
Pimenta
Orégãos
Pimento vermelho (finamente picado)
Massa esparguete (cozida em água)
Queijo ralado

PREPARAÇÃO

Colocamos a carne picada num tacho a cebola finamente picada, o alho seco 
e levamos ao lume mexendo sempre.
Adicionamos o tomate em bocados, as especiarias, o pimento e um pouco de 
sal. Tapamos o tacho e deixamos cozinhar em lume brando, mexendo de vez 
em quando.
Cerca de quinze minutos antes de terminar de cozinhar a carne, cozemos a 
massa esparguete. Em seguida, escorremos bem e servimos misturado com a 
carne e polvilhado com um pouco de queijo ralado e uma pitada de orégãos. 

Quais são as especiarias que costuma usar nos seus pratos de bacalhau? 

A qualidade nutricional dos pratos é determinada pelos métodos culinários uti-
lizados. Os guisados e estufados podem ser preparações saudáveis desde que 
não sejam acompanhados de molhos e de grande adição de sal. A utilização da 
água presente nos próprios alimentos, ou mesmo da gordura natural dos ali-
mentos, permite a confeção dos próprios alimentos sem adicionar mais gordu-
ra. O uso de hortícolas ricos em água, como tomate, curgete, pimento e pepino 
por exemplo, permite que o alimento não contacte diretamente com a fonte 
de calor e que não “agarre”, ao mesmo tempo que fornece vitaminas, minerais 
e sabor ao alimento que se pretende confecionar
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CARBONARA 

INGREDIENTES

Massa fusilli
Cogumelos laminados
Fiambre em cubos
Ovos
Pimenta
Orégãos
Noz-moscada
Queijo ralado
Leite
Salsa fresca
Farinha de amido

PREPARAÇÃO

Começamos por cozer a massa num tacho com água a ferver, temperada com 
sal e um fio de azeite. 
Entretanto, salteamos os cogumelos depois de escorridos. Num tacho com um 
fio de azeite e alho seco, deitamos os cogumelos, os orégãos e deixamos saltear.
Preparamos agora o molho: batemos ligeiramente os ovos com uma vara de 
arames, juntamos-lhe o leite, a farinha de amido, uma casca de limão, as es-
peciarias e um pouco de sal e levamos ao lume para engrossar ligeiramente.
Depois da massa estar cozida e bem escorrida, juntamos o preparado de co-
gumelos, o fiambre, envolvemos tudo com a mistura de molho branco e ovos.
Salpicamos com o queijo ralado e está pronto a servir.
Acompanhar com a salada de cenoura raspada, salsa picada e cebola, pimen-
to verde e vermelho e ainda tomate picadinho, temperamos tudo com os oré-
gãos, vinagre de fruta e um pequeno fio de azeite.

Um prato de massa não é apenas uma refeição saborosa. É uma forma de variar 
bastante a alimentação pelas inúmeras de receitas que se podem fazer com 
este alimento. Apresenta importantes características nutricionais: trata-se de 
um alimento de fácil digestão e de absorção, rico em vitaminas do complexo B 
- que contribuem para o equilíbrio digestivo e do tecido nervoso - com muitos 
minerais e hidratos de carbono.
Para além destes benefícios, quando consumida nas quantidades adequadas, 
ainda existe a vantagem de ser frequente adicionar à massa legumes, enrique-
cendo nutricionalmente esse prato delicioso!
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CARNE ASSADA

INGREDIENTES

Lombo de porco sem osso e gordura
Cebola cortada em rodelas
Alho seco picadinho
Tomate em pedaços e polpa de tomate
Cenoura raspada 
Folha de louro
Sal
Salsa
Pimenta
Pimentão doce
Açafrão
Pimento vermelho finamente picado
Arroz seco
Azeite 

PREPARAÇÃO

Começamos por temperar a carne com o alho, as especiarias, pouco sal, a sal-
sa e reservamos. 
Em seguida colocamos num tabuleiro de ir ao forno a cebola  em rodelas, ce-
noura raspada e a carne com o tempero. 
Entretanto à parte, juntamos um bocadinho de água, um fio de azeite e pi-
mentão-doce, misturamos bem e deitamos no tabuleiro. Colocamos a folha 
de louro e levamos ao forno para assar, virando a carne algumas vezes.
Servimos com arroz branco e uma salada de legumes frescos. 

Como fazer um assado mais saudável? 

Retire as gorduras visíveis do alimento a assar, faça uma marinada rica em li-
mão, alho, cebola e especiarias ao seu gosto. A utilização de marinadas são uma 
opção para dar um sabor agradável ao alimento e diminuir a quantidade de sal 
adicionado. Poder-se-á, também, substituir parte do sal adicionado, por ervas 
aromáticas (louro, salsa, manjericão, orégãos, coentros, cravinho, cebolinho, 
hortelã, alho, ...) e especiarias (caril, pimenta, açafrão, noz moscada, colorau, 
cravo da índia, canela...). Quando o assado estiver pronto, retire-o para fora da 
assadeira e rejeite todo o molho que está no fundo.
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FEIJOADA À PORTUGUESA E ARROZ

INGREDIENTES

Feijão branco 
Bacon
Pá de porco
Frango
Cebola grande
Cenoura
Dentes de alho
Repolho em tiras fininhas
Tomate pelado
Tomilho
Pimentão-doce
Folha de louro
Sal

PREPARAÇÃO

Para preparar esta receita de feijoada, começamos por colocar o feijão em 
água na noite anterior.
No dia seguinte, levamos o feijão a cozer com a cenoura partida em pequenos 
pedaços em água temperada com pouco sal. Numa outra panela colocamos 
as carnes a cozer em água e alho seco.
Entretanto preparamos a feijoada: no tacho colocamos a cebola, o alho, um 
pouco de tomate pelado, pimentão-doce, tomilho e água de cozer o feijão. 
De seguida, ralamos esta mistura e acrescentamos as carnes partidas e o re-
polho em tiras fininhas.
Deixamos apurar e verificamos os temperos e está pronto.
Servimos com arroz branco.

Sabe aqueles pratos tradicionais que tanto gosta?

Alguns são bastante calóricos da forma como eram feitos no seu tempo de 
criança. Com a mudança dos tempos e dos hábitos de atividade física dos tem-
pos atuais, também é necessário alterar os hábitos de confeção. Não é alterar 
o sabor aos pratos. É fazer pequenas alterações que, quase não se notando no 
sabor, fazem diferença no interesse nutricional. 
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FRANGO À JARDINEIRA

INGREDIENTES

Frango
Cebola
Pimento vermelho
Cenoura
 Alho seco
Alho francês
Nabo grande
Batatas
Coentros
Tomate pelado
Ervilhas
Salsa

PREPARAÇÃO

Num tacho colocamos a cebola às rodelas, o alho francês, metade da quanti-
dade de cenoura, o nabo e o tomate previamente cortados. Deixamos cozer 
por alguns minutos e, se necessário, acrescentamos um pouco de água. 
Depois de tudo bem cozido, trituramos e juntamos o frango partido em cubos 
pequenos e a restante cenoura também em pequenos bocadinhos, as ervi-
lhas, as especiarias e um pouco de sal. Deixamos cozer alguns minutos para 
apurar os sabores. A seguir, juntamos as batatas partidas em pequenos cubos, 
o pimento em tirinhas e um bom ramo de salsa. Deixamos novamente cozer 
até estar pronto a servir.
Acompanhamos esta receita com uma salada de tomate e pepino.

Costuma usar o Pimentão-doce nos seus cozinhados?

Também denominado por Colorau, é o condimento obtido a partir do fruto do 
Pimenteiro Doce depois de devidamente seco e moído e é indicado para pra-
tos estufados ou assados no forno e legumes salteados. É utilizado para realçar 
a cor e intensificar o sabor de alimentos cozinhados. Rico em Vitaminas A e C, 
com funções de defesa do organismo e com propriedades antioxidantes, é um 
excelente condimento para adicionar a um delicioso “Frango à Jardineira”.
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HAMBÚRGUER NO PÃO COM LEGUMES

INGREDIENTES

Limão
Orégãos
Pimenta
Sal
Alface
Tomate
Cenoura
Pepino
Queijo fatiado
Pão 

PREPARAÇÃO

Começamos por temperar o hambúrguer com o limão, as especiarias e um 
pouco de sal.
Em seguida grelhamos os hambúrgueres no próprio “molho” do seu tempero 
numa frigideira. Colocamos o pão aberto a meio e deixamos tostar ligeira-
mente. De seguida colocamos a alface, o tomate, o hambúrguer e o queijo. 
Acompanhamos com salada de legumes em palitinhos.

O Hambúrguer no pão pode ser uma opção saudável?

O hambúrguer está na moda! É sem dúvida um dos pratos mais populares do 
mundo que conquista cada dia mais fãs! Cada dia um novo sabor ou combi-
nação é lançado. Fazer uma versão caseira pode ter várias vantagens. Ham-
búrguer no pão, cozinhado da forma correta, com os acompanhamentos ade-
quados e combinações improváveis e com poucas calorias pode constituir uma 
refeição saborosa e saudável.
Uma dica para um hambúrguer mais saudável é adicionar à carne linhaça, aveia 
ou chia. Esses grãos aumentam a saciedade e são ricos em fibras para o orga-
nismo. 
Acrescentar legumes, como cenoura ou tomate, alface, rúcula, pepino e cebola 
também melhoram o valor nutricional e constitui uma forma de introduzir mais 
legumes nos pratos das nossas crianças.
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MASSA DE ATUM E QUEIJO NO FORNO

INGREDIENTES

Atum
Cebola
Alho seco
Azeite
Curgete ralada
Tomate pelado
Cenoura ralada
Queijo ralado
Orégãos
Sal
Salsa
Pimento verde e vermelho
Massa esparguete

PREPARAÇÃO

Num tacho começamos por colocar as cebolas às rodelas, o tomate, a curge-
te, a cenoura, o alho, um pouco de sal e as especiarias. Depois de tudo cozido, 
ralamos muito bem e acrescentamos o atum previamente escorrido. Verifica-
mos o tempero e deixamos apurar os sabores.
Colocamos agora num tabuleiro que vá ao forno, uma camada de massa espar-
guete cozida e uma camada do preparado de atum. Repetimos o procedimento 
terminando com o queijo ralado. Levamos ao forno para gratinar ligeiramente.
Acompanhamos com salada de alface, tomate e cenoura ralada.

O atum vai bem com Tudo!

O atum vai bem com tudo. Numa salada ou num estufado, fresco ou em con-
serva (preferencialmente ao natural), o atum é um peixe que as crianças, habi-
tualmente, gostam!
Um dos grandes destaques do atum está relacionado ao ômega-3, um áci-
do gordo essencial, obtido por meio da alimentação, pois não é capaz de ser 
sintetizado pelo organismo. O consumo de ômega-3 consiste num aliado na 
proteção do organismo frente a eventos cardiovasculares, como o enfarte e o 
acidente vascular cerebral (AVC). O atum é considerado um alimento fonte de 
proteína de alto valor biológico e com baixo teor de gorduras saturadas. 
A massa de atum é, normalmente, um prato do agrado de todos na família. Prá-
tico e ainda com mais interesse nutricional se na sua confeção forem adiciona-
dos outros  legumes, como a curgete e o alho francês . Adicione mais legumes 
aos pratos preferidos das suas crianças! A boca saboreia e o corpo agradece!
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MASSA À LAVRADOR

INGREDIENTES

Cebola
3 Dentes de alho
Tomate pelado
Cenoura
Orégãos
Pimentão-doce
Sal
Salsa
Feijão vermelho
Repolho em tiras 
Peito de frango
Pá de porco sem gordura
Massa meada

PREPARAÇÃO

Começamos por colocar o feijão em água durante a noite anterior e coloca-
mos o feijão a cozer em água temperada com um pouco de sal a meio da coze-
dura acrescentamos a cenoura partida. Deixamos cozer muito bem.
Num tacho começamos por colocar a cebola em rodelas, o alho seco, o toma-
te, as especiarias e um pouco da água da cozedura do feijão. Em seguida, rala-
mos tudo muito bem e acrescentamos o restante feijão e a carne. Verificamos 
o tempero e colocamos a massa, o repolho e a salsa. Deixamos cozer bem e 
está pronto a servir.
Acompanhe com salada de tomate e pepino.

As nossas crianças gostam de feijão?

Incutir o gosto pelo feijão e outras leguminosas é muito importante. O feijão 
apresenta inúmeras vantagens do ponto vista nutricional e ambiental. Desem-
penha um papel fundamental no controlo do apetite, devido à sua composição 
rica em proteína, fibra e hidratos de carbono de absorção lenta. É uma exce-
lente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes, nomeadamente, de ácido 
fólico, vitaminas do complexo B, ferro, zinco, cálcio, flavonoides, ácido fítico e 
compostos fenólicos.
Existe uma enorme variedade de feijão, manteiga, encarnado, frade, branco, 
preto, catarino, que permite a preparação de diversos pratos que podem ser 
incluídos na nossa alimentação de forma variada e apetecível.
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OMELETE RICA COM COGUMELOS, 
LEGUMES, QUEIJO E ARROZ DE FEIJÃO 

INGREDIENTES

Ovos
Cogumelos
Cebola
Queijo
Arroz
Cenoura
Feijão branco
Tomate pelado
Salsa fresca
Orégãos
Pimenta

PREPARAÇÃO

Começamos por cozer o feijão, que ficou em água na noite anterior, com a 
cenoura partida em bocadinhos.
Depois, fazemos o arroz de feijão: num tacho colocamos a cebola, alho seco, 
um pouco de tomate pelado e água da cozedura do feijão. Assim que o prepa-
rado estiver cozido, ralamos tudo e adicionamos o restante feijão, a cenoura 
e água. Juntamos ao arroz a salsa e um pouco de sal. Deixamos cozer tendo o 
cuidado de deixar o arroz bem malandrinho.
De seguida, preparamos a omelete: começamos por forrar um tabuleiro que 
vá ao forno com papel vegetal e barramos com um bocadinho de azeite. Ba-
temos os ovos e acrescentamos a cenoura, a cebola raladas, os cogumelos, as 
especiarias e a salsa fresca bem picadinha. 
Voltamos ao tabuleiro: colocamos um pouco da mistura de ovos e legumes e 
por cima colocamos o queijo. Voltamos a cobrir com a restante mistura dos 
ovos e legumes. Levamos ao forno por cerca de 20 a 25 minutos.

Salsa para enfeitar ou consumir?

A salsa, uma erva originária do Mediterrâneo, é uma das mais populares er-
vas aromáticas. É universalmente utilizada como tempero de imensos pratos. 
É usada em sopas, molhos, pratos de carne, de peixe, de marisco, omeletes e 
massas. Difícil encontrar um alimento que não se dê bem com a salsa. É rica 
em vitaminas e minerais. Esta erva comporta benefícios ao nível do sistema 
imunológico, ossos e contribui para a saúde do sistema nervoso. Mas, claro, o 
consumo deve ser frequente para colher esses benefícios. Não vamos pensar 
na salsa apenas como um enfeite.
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PEIXE COM LEGUMES EM MOLHO DE 
TOMATE E ARROZ SECO DE ERVILHA                     

INGREDIENTES

Filete de peixe congelado
Curgete
Cebola
Alho seco
Tomate pelado
Pimento vermelho
Pimento verde
Orégãos
Tomilho 
Salva
Arroz
Açafrão
Cenoura
Ervilhas
Coentros

PREPARAÇÃO

Começamos por preparar o peixe: num tacho colocamos as cebolas, o toma-
te, o alho, a cenoura, os pimentos, as especiarias e um pouco de sal. Depois de 
tudo cozido, trituramos e acrescentamos o filete de peixe, um ramo de salsa 
e deixamos apurar os sabores.
Preparamos em seguida o arroz: colocamos um fio de azeite num tacho, a ce-
bola picadinha, um pouco de açafrão, a ervilha e a cenoura raspada e vamos 
mexendo. Acrescentamos o arroz, a água quente e a salsa. Temperamos com 
um pouco de sal, e deixamos cozer.
Acompanhamos com salada de alface, tomate e couve roxa.

Mais especiarias, menos sal nos seus cozinhados!

E, para que o peixe fique delicioso, pode utilizar várias especiarias, entre elas 
os coentros, que trata-se de uma planta de folhas verdes, que apesar de mais 
arredondadas, são parecidas com as da Salsa. É uma planta com um cheiro e 
gosto característico. O seu sabor é intenso e pode ser utilizado como tempero 
ou condimento em sopas, saladas, pratos de carne e de peixe. Combina bem 
com sopa fria, açorda, ameijoa, saladas, guisados, molhos, doces. Muito utiliza-
dos na culinária portuguesa, os coentros fazem parte da dieta mediterrânica.
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PESCADA ESTUFADA COM BATATA 
COZIDA                    

INGREDIENTES

Pescada em postas
Cenoura raspada
Tomate pelado
Pimento vermelho e pimento verde
Cebola
Alho seco
Salsa
Batata
Couve flor 
Brócolos

PREPARAÇÃO

Num tacho colocamos a cebola em rodelas, o tomate, os pimentos e a pes-
cada. 
Entretanto, preparamos um molho para a pescada: juntamos um fio de azei-
te, a água, as especiarias, o alho seco e um pouco de sal. Ralamos tudo muito 
bem e deitamos por cima da pescada. Acrescentamos um bom ramo de salsa 
e deixamos cozer lentamente, agitando o tacho de vez em quando.
Acompanhamos com batata cozida e uma salada quente de brócolos e couve-
-flor cozida regada com um fio de azeite, vinagre e alho seco.

Para temperar saladas, opte por molhos pouco gordurosos: sumo de limão e 
um pouco de sal, ou experimente fazer um simples molho de iogurte natural 
temperado com limão, pimenta e outras especiarias a seu gosto. Lembre-se 
que nas frigideiras antiaderentes pode cozinhar sem adição de gordura!
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RANCHO

INGREDIENTES

Massa cortada
Grão-de-bico (previamente demolhado)
Cenoura
Tomate pelado   
Repolho
Cebola
Frango
Bacon (pouca quantidade)
Vitela s/gordura
Pimenta
Pimentão-doce

PREPARAÇÃO

Colocamos numa  panela água e o grão a cozer com a cenoura partida.
Entretanto preparamos o refogado para o nosso rancho: num  tacho coloca-
mos a cebola, o tomate, um pouco de água de cozer o grão-de-bico. Em segui-
da passamos com a varinha mágica e juntamos a carne partida em pequenos 
bocadinhos, as especiarias e um pouco de sal. Deixamos cozer e acrescenta-
mos o grão-de-bico e a água da sua cozedura. Finalmente juntamos a massa e 
o repolho cortado finamente e deixamos cozer.

Uma boa forma para fazer com que as crianças comam uma grande variedade 
de alimentos é dizer-lhes que provar novos alimentos é um sinal de que eles 
estão a crescer. Ensinar desde cedo às crianças o nome dos alimentos e a im-
portância destes para o nosso corpo, constitui uma importante ferramenta no 
seu desenvolvimento. Saber e conhecer o que estão a comer é importante! Se 
a sopa que costumam comer leva grão de bico ou outra leguminosa, mesmo 
que seja passada, é importante que as crianças tenham conhecimento disso 
para que estejam familiarizadas com esse alimento quando é apresentado nos 
pratos, como é o caso da massa à lavrador. 
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SALADA DELÍCIA

INGREDIENTES

 Arroz 
 Cebola
 Milho cozido
 Ovos 
 Ervilhas 
 Cenoura
 Salsa fresca
 Cebolinho
 Pimenta
 Orégãos
Laranja

PREPARAÇÃO

Começamos por fazer o arroz: num tacho colocamos a cebola, um fio de azei-
te, o arroz, as ervilhas. Mexemos e acrescentamos água quente para fazer o 
arroz seco (duas partes de água para uma de arroz) e um pouco de sal. 
Para os ovos mexidos: batemos os ovos, colocamos numa frigideira antiade-
rente e vamos mexendo. Temperamos com as especiarias e a salsa bem pica-
dinha. 
Finalmente, misturamos os ovos mexidos com arroz e servimos, acompanha-
do de cenoura raspada regadas com sumo de laranja e salada de tomate e 
pepino.

Os bons hábitos na alimentação infantil precisam de persistência e paciência 
para que possam ser introduzidos com sucesso na rotina da criança. 
Incentivar a criança a comer alimentos com diferentes texturas e sabores, di-
minui a tendência a estranhar outros tipos de comida, já que o paladar já estará 
habituado às diferenças.
Se a mesa estiver bonita, colorida e com os alimentos bem apresentados, tor-
na-se mais apelativa e apetecível. Por isso, vale a pena investir alguns minutos 
a mais para fazer uma mesa e um prato criativo para que os pequenos comam 
primeiro com os olhos.
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SALADA DE SALMÃO GRELHADO

INGREDIENTES

Lombos de salmão
Cebola
Cenoura
Batata cortada em cubos
Grão-de-bico cozido
Pimento vermelho
Pimento verde
Alho seco
Manjericão
Ovo cozido
Limão

PREPARAÇÃO

Previamente, temperamos o salmão com alho, limão, pimenta e reservamos.
Entretanto cozemos as batatas, as cenouras e os ovos. De seguida, grelhamos 
os lombos de salmão no seu próprio tempero.
Juntamos os ingredientes da nossa salada: no tabuleiro de servir colocamos o 
grão-de-bico, as cenouras e batatas cozidas, os pimentos e os ovos partidos 
aos bocadinhos. Regamos com um fio de azeite e vinagre e envolvemos bem.
Por fim, colocamos o salmão e está pronto a servir.

Do ponto de vista nutricional, o salmão destaca-se pela sua riqueza em pro-
teína de alto valor biológico, vitaminas hidrossolúveis (como as vitaminas do 
complexo B) e lipossolúveis (como a vitamina D), minerais (como o potássio e 
o selénio) e ácidos gordos ómega-3. Como tal, constitui um bom aliado para o 
sistema cardiovascular e desenvolvimento cognitivo.
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TORTILHA À LOUSADA

INGREDIENTES

Ovos
Brócolos 
Pimento vermelho e verde partido em pequenos pedacinhos
Cenoura
Cebola
Ervilhas
Orégãos
Tomilho 
Batata
Queijo mozarela 
Fiambre de peru
Batata cozida em rodelas

PREPARAÇÃO

Começamos por cozer as batatas. De seguida, batemos os ovos, juntamos o 
pimento verde e vermelho, as ervilhas, a cebola, a cenoura ralada, as especia-
rias e a salsa picada. 
Entretanto, untamos com um pouco de azeite um tabuleiro que vá ao forno, 
colocamos uma camada da mistura de ovos e legumes, uma camada de bata-
tas, o fiambre e regamos novamente com a restante mistura de ovos. Polvilha-
mos com o queijo e levamos ao forno até estar bem douradinho.
Para acompanhar preparamos uma salada de alface, tomate e pepino.

Ovos cozidos, escalfados, mexidos ou em omelete sem adição de gordura…

Muito prático de cozinhar, o ovo vai bem com tudo! E numa mistura com legu-
mes fica delicioso! Os ovos são um alimento muito rico do ponto de vista nutri-
cional. São ricos em proteínas de grande qualidade e são fonte de vitaminas e 
minerais importantes para o adequado funcionamento de diversos processos 
celulares no organismo. Para além do seu valor nutricional, os ovos são de bai-
xo custo, saborosos e apresentam grande versatilidade culinária, podendo ser 
incorporados em diversos pratos. Deve ingeri-lo cozido, escalfado, mexido ou 
em omelete sem adição de gordura. Uma tortilha é um exemplo de uma receita 
simples, prática e rápida de uma refeição bastante económica.
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SOBREMESAS
E LANCHES
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BOLINHOS DE CENOURA

INGREDIENTES PARA 12 BOLINHOS

3 Cenouras médias;
2 Ovos;
2 Chávenas de farinha (de aveia, de espelta ou outra);
1 Colher de sobremesa de fermento;
2 Colheres de sopa de óleo de coco derretido;
50 ml de leite;
½ Chávena de açúcar de cana de coco;
1 Colher de café de canela;
Raspas de uma laranja;
½ Tablete de chocolate preto com 70% cacau.

PREPARAÇÃO

Começamos por colocar num liquidificador as cenouras partidas em rodelas, 
o leite, os ovos, o óleo de coco. Processamos até obtermos uma mistura li-
quida e homogénea. Numa taça juntamos a farinha, o fermento, a raspa de 
laranja, a canela e o açúcar de cana de coco.
De seguida vamos juntar a mistura líquida com os secos e mexemos cuidado-
samente. Colocamos esta mistura em pequenas forminhas que previamente 
untamos com um pouco de óleo de coco. Levamos ao forno pré-aquecido a 
180º cerca de 25 minutos.
Depois dos bolinhos cozidos, retiramos do forno e deixamos arrefecer com-
pletamente.

DECORAÇÃO

Colocamos o chocolate partido em pedacinhos a derreter em banho-maria, 
depois regamos os bolinhos com o chocolate, deixamos arrefecer um pouco 
e está pronto a comer.



65

GELADO DE BANANA

INGREDIENTES PARA 6 DOSES

2 Bananas congeladas e partidas em rodelas
2 Rodelas de abacaxi
1 Iogurte natural
Pepitas de chocolate preto 70% cacau

PREPARAÇÃO

A preparação deste gelado não podia ser mais simples! Colocamos num pro-
cessador de alimentos as bananas congeladas, o iogurte, o abacaxi. Ralamos 
bem formando um creme semelhante a uma mousse e depois juntamos as pe-
pitas de chocolate. Envolvemos tudo e levamos ao congelador cerca de 2 horas. 
Servimos com um pouco de granola de frutos secos e fruta a gosto.

MOUSSE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES PARA 6 DOSES

1 Tablete de chocolate preto com pelo menos 70% de cacau
6 Ovos
2 Colheres de óleo de coco
100g de açúcar de cana de coco ou mascavado
1 Colher de café de aroma de baunilha
Bolacha maria torrada

PREPARAÇÃO

Começamos por colocar o chocolate com o óleo de coco a derreter em 
banho-maria.
Entretanto, separamos as gemas das claras e batemos as últimas em castelo, 
bem firme. À parte, misturamos as gemas com o açúcar. De seguida, junta-
mos o chocolate derretido e batemos bem. Por fim, envolvemos as claras em 
castelo e levamos ao frigorífico cerca de uma hora para solidificar um pouco.
Sirva esta mousse em pequenas tacinhas polvilhada com um pouco de bola-
cha maria torrada e ralada.
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MAÇÃ ASSADA COM GRANOLA CASEIRA

GRANOLA CASEIRA PARA 6 DOSES

Num recipiente misturamos 2 chávenas de chá de aveia, 250g de frutos secos 
partidos, canela q.b., raspa de laranja, 2 colheres de sopa de geleia de agave e 
2 colheres de sopa de óleo de coco, ligeiramente derretido. Mistura-se tudo 
muito bem e forramos um tabuleiro com papel vegetal. Deitamos a mistura 
espalhando bem e leva-se ao forno alguns minutos para tostar um bocadinho.

MAÇÃ ASSADA

Retira-se o caroço das maças e colocam-se num tabuleiro de ir ao forno com 
um pouco de água, canela em pau e uma casca de limão.
Para servir, coloca-se a maça assada numa taça e polvilha-se com a granola.

SANDE DE MELANCIA

PREPARAÇÃO

Partimos duas fatias de melancia, retiramos as pevides e cortamos em pe-
quenos quadrados. De seguida, cortamos um queijo fresco em rodelas. Para 
servir, fazemos as “sandes” colocando entre dois quadrados de melancia uma 
rodela de queijo fresco.
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SEMIFRIO DE GELATINA E IOGURTE

INGREDIENTES PARA 6 DOSES

200g de bolacha Maria
1 Pacote de gelatina de sabor a limão
2 Colheres de óleo de coco derretido
6 Colheres de sopa de queijo quark 0% de gordura 
Compota de frutos vermelhos q.b.
Canela em pó q.b.

PREPARAÇÃO

Para fazer a base do semifrio, começamos por ralar a bolacha à qual juntamos 
o óleo de coco e uma pitada de canela e amaçamos bem. Em seguida, forra-
mos uma forma redonda de aro amovível com película aderente, colocamos a 
mistura anterior espalhando bem. Levamos ao frigorífico cerca de uma hora 
para solidificar.
Entretanto, preparamos a gelatina de acordo com as indicações do pacote, 
deixamos arrefecer um pouco. Juntamos o queijo quark misturando tudo 
bem para incorporar. 
Terminamos, deitando cuidadosamente esta mistura na forma por cima da 
base de bolacha, levamos ao frigorífico cerca de 4 horas. Após este tempo, 
servimos o semifrio em pequenas porções acompanhadas por um pouco de 
compota e alguns frutos vermelhos.

LANCHE NO FRASCO

PREPARAÇÃO

Numa frasco colocamos 2 colheres de sopa de granola, deitamos 1 iogurte de 
aroma a gosto e colocamos um pouco de fruta fresca. Polvilhamos com um 
pouco de canela, coco ralado ou chocolate preto e está pronto um lanche ou 
pequeno-almoço delicioso.
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MINI PANQUECAS AMERICANAS 

INGREDIENTES PARA 12 PANQUECAS

2 Chávenas de farinha (pode optar por farinha de aveia ou espelta) 
1 Colher de sobremesa de fermento em pó
2 Colheres de sopa de mel (ou outro adoçante a gosto)
Sal (uma pitada)
2 Ovos
1 Chávena de leite 
1 Colher de sopa de coco ralado 
Raspa de 1 laranja 

PREPARAÇÃO

Numa taça colocamos os ingredientes secos: a farinha, o coco e o fermento. À 
parte juntamos os ovos, o leite, a raspa de laranja, o mel e o óleo de coco. Mis-
turamos bem e juntamos a esta mistura os ingredientes secos.
Para fazermos as panquecas, colocamos ao lume uma frigideira untada com um 
pouco de óleo de coco, na qual vamos colocar pequenas porções de massa. 
Quando começar a fazer borbulhinhas viramos e deixamos cozer do outro lado. 
Repetimos o processo até terminar a massa das panquecas.
Podemos servir estas panquecas como sobremesa, pequeno-almoço ou lan-
che, com gelado, fruta fresca, iogurte natural, manteiga de amendoim, choco-
late derretido ou simplesmente com um fio de mel e alguns frutos secos.

SANDE DE OVO E LEGUMES

PREPARAÇÃO

Num pão a gosto (por exemplo: de cereais integrais, alfarroba, beterraba), 
colocamos 2 folhas de alface previamente lavadas e escorridas, 3 rodelas de 
tomate, ½ cenoura raspada e 1 ovo cozido, cortado em rodelas. 
Acompanhe esta deliciosa sande com sumo de uma laranja ao natural ou de 
outra fruta a gosto.




