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Sabe se tem um estilo de vida hiper saudável? 
Utilize esta check-list e verifique se o seu estilo de vida é promotor da saúde.

1 Nunca saio de casa sem tomar o pequeno-almoço.

2 Evito longos períodos de jejum, não passando mais de 3h a 3h30min sem comer.

3 Procuro comer sem pressa e pausadamente, fazendo das refeições um momento de prazer e de descontracção.

4 Bebo cerca de 1,5 litros de água por dia.

5 Bebo meio litro de leite por dia (2,5dl de leite = 1 1/2 iogurte = 30g queijo).

6 Inicio sempre o almoço e o jantar com um prato de sopa de legumes.

7 Opto mais vezes por cereais integrais em vez de refinados (por exemplo arroz, farinha, massas e pão integral) e também con-
sumo regularmente leguminosas (feijão, grão, ervilhas, favas etc.). 

8 Como pelo menos 5 doses de hortofrutícolas por dia (400g).

9 Opto mais vezes por carne de aves (em vez da carne vermelha) e como peixe gordo pelo menos duas vezes por semana.

10 Privilegio o azeite para confeccionar e temperar os alimentos. 
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Mesmo que não cumpra todos os pontos, está sempre a tempo de modificar algum dos seus comportamentos. 

Comece hoje mesmo por: 
• Fazer uma lista de todos os motivos que o podem levar a alterar o seu estilo de vida; 
• Estabelecer as metas que pretende alcançar e dividir um objectivo grande em pequenas etapas; 
• Pedir apoio aos seus amigos e familiares quando sentir que está a desmotivar-se; 
• Comemorar saudavelmente o seu sucesso ao atingir um dos objectivos definidos. 

Tenha um futuro hiper saudável! 

11 Normalmente escolho pratos cuja método culinário é saudável (assados tudo em cru, grelhados, cozidos, caldeiradas, jardineiras) 
evitando ao máximo os fritos.

12 Raramente adiciono açúcar aos alimentos e bebidas e só como doces excepcionalmente.

13 Habitualmente as minhas refeições são muito pouco salgadas e estou atento ao teor de sal dos alimentos que compro.

14 Não bebo mais de dois copos de vinho ou cerveja diariamente.

15 Durmo 7 a 8h por dia.

16 Pratico exercício físico regularmente ou faço caminhadas diárias de, pelo menos, 30 minutos. 

17 Não fumo.

18 Reservo alguns momentos do dia para relaxar e ter pensamentos positivos.

19 Leio atentamente a informação nutricional dos alimentos que compro, para controlar adequadamente o meu consumo de gordura 
total, gordura saturada, açúcar e de sal.

20 Sei usar o Semáforo Nutricional para fazer escolhas mais saudáveis.
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Por : 
Mayumi Delgado e Vítor Dauphinet 
Nutricionistas 

1. Nunca saio de casa sem tomar o pequeno-almoço. 

São vários os estudos que sugerem que os estudantes que não 
tomam o pequeno-almoço (ou que o fazem inadequadamente) 
revelam uma menor capacidade de concentração, à medida que 
a manhã avança. Também os adultos podem sofrer as mesmas 
consequências. Esta situação acontece porque o cérebro utiliza, 
quase exclusivamente, a glicose (açúcar) como combustível 
para a sua actividade. Quem prolonga o jejum nocturno durante 
a manhã corre o risco de não dispor de energia suficiente para 
assegurar o bom funcionamento deste órgão, podendo, por isso, 
surgir dificuldades de concentração, irritabilidade, cansaço 
ou bruscas alterações de humor. Do ponto de vista do trabalho 
físico ocorre o mesmo, já que os músculos necessitam, igualmente, 
de açúcar para a sua actividade. Os atletas são sistematicamente 
alertados para não treinarem em jejum, exactamente para evitarem 
o desenvolvimento de lesões musculares.

2. Evito longos períodos de jejum, não passando mais 
de 3h a 3h30min sem comer. 

Comer várias vezes ao dia e, se possível, a horas certas, optimiza 
o funcionamento do organismo evitando o cansaço, a falta de concentração 
e as alterações bruscas de humor. 
Também contribui para preservar a massa magra (músculos e vísceras) 
e tem influência positiva no controlo do apetite, razão pela qual os estudos 
evidenciam que comer a intervalos de cerca de 3h30’ reduz o risco 
de aumento de peso. 
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3. Procuro comer sem pressa e pausadamente, fazendo 
das refeições um momento de prazer e de descon-
tracção.
 
Comer apressadamente, em ambientes agitados e com música 
alta, estimula uma ingestão alimentar acrescida e não contribui 
para que as refeições sejam uma fonte de prazer e de descontracção. 
Coma sempre que possível sentado, na companhia de amigos 
num ambiente agradável e sereno.

4. Bebo cerca de 1,5 litros de água por dia. 

Dicas simples para conseguir uma correcta hidratação: 

• Beber líquidos várias vezes por dia. A melhor forma é criar uma 
rotina, por exemplo: um copo de manhã ao levantar, outro a meio 
da manhã, outro ao almoço e assim por diante.  

• Para além da água, pode optar-se por infusões, chás, sumos de 
frutas, bebidas  com sabores, etc., mas deve ter-se em atenção o seu 
valor calórico, principalmente quem tem problemas de excesso 
de peso.  

• O leite, a sopa e os hortofrutícolas também contribuem para a hidratação 
do organismo, uma vez que possuem uma grande percentagem 
de água. Importa lembrar que cerca de 1/3 da água que ingerimos 
provém dos alimentos que comemos. 
 

• Não esperar por ter sede, isso pode significar que já se está desidratado. 
Esta situação acontece com mais frequência nas crianças e idosos.  

• Beber bastantes líquidos antes, durante e depois de actividades 
físicas intensas.  

• A cor e o odor da urina constituem um indicador do estado de hidratação 
do corpo. A urina deve ter cor amarela clara e não deve ter cheiro. 
Em média, devemos urinar pelo menos quatro vezes ao dia numa 
quantidade significativa. 
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5. Bebo meio litro de leite por dia (2,5dl de leite = 1 
1/2 iogurte = 30g queijo). 

Uma das principais razões para se incentivar o consumo de lacticínios 
reside no facto de serem as principais fontes de cálcio da nossa 
alimentação.

Este mineral desempenha uma função essencial na saúde dos ossos, 
contribuindo para a prevenção da osteoporose (doença que provoca 
o enfraquecimento dos ossos com o avanço da idade). 

A ingestão de cálcio durante 
os primeiros 30 anos de vida 
é particularmente importante, 
pois é durante este período que 
a acumulação deste mineral 
é maior. 

Deste modo a atenção aos mais 
novos é fundamental, principal-
mente, quando evidenciam não 
gostar de lacticínios.

6. Inicio sempre o almoço e o jantar com um prato de sopa 
de legumes. 

Quais são as vantagens do consumo de sopa?
 
• É bastante rica em vitaminas e minerais, principalmente se compararmos 

com os legumes cozidos em que se desperdiça a água de cozedura;  

• Disponibiliza quantidades apreciáveis de antioxidantes, substâncias essenciais 
para prevenir a formação de compostos nocivos ao organismo;  

• É abundante em fibras alimentares e em água, o que a torna numa boa 
forma de hidratação e regulação do trânsito intestinal o que, por sua vez, 
permite prevenir a obstipação;  

• É saciante e geralmente pouco calórica, tornando-a num óptimo aliado 
nas dietas de emagrecimento;  

• Permite diversificar a alimentação. Existe uma grande variedade de receitas 
de sopa de legumes, é só uma questão de experimentar;  

• Prepara-se rapidamente e é simples de cozinhar. Pode ainda congelar-se, 
sem que existam grandes perdas de sabor ou qualidade nutricional;  

• Ao adicionar leguminosas (lentilhas, feijão ou grão) e, por exemplo carne, 
transforma-se num prato principal;  

• É segura, pois a fervura assegura a destruição dos microrganismos prejudiciais;  

• É pouco dispendiosa. 



CONTINENTECONTINENTE

9

7. Opto mais vezes por cereais integrais em vez 
de refinados (por exemplo arroz, farinha, massas e pão 
integral) e também consumo regularmente leguminosas 
(feijão, grão, ervilhas, favas etc.). 

Estudos epidemiológicos recentes mostraram que o consumo 
regular de cereais integrais podem reduzir o risco de doença 
coronária e alguns tipos de cancro até cerca de 30%. 
Os cereais integrais são ricos em:  

• Vitaminas, principalmente a vitamina E e vitaminas do complexo 
B;  

• Minerais, como o selénio, zinco, cobre, ferro, magnésio  
e fósforo; 

• Substâncias protectoras, tais como os lignanos (fitoestrogénios 
que apresentam propriedades comprovadamente benéficas 
para a saúde). A moagem e a refinação provocam perdas 
significativas destes nutrientes e de substâncias protectoras, 
pelo que para se usufruir dos benefícios dos cereais, devemos 
consumi-los na sua forma integral. Existem, ainda, evidências 
científicas que reforçam os impactos positivos do consumo 
dos cereais integrais na regulação do peso corporal, por 
serem muito ricos em fibras. 

8. Como pelo menos 5 doses de hortofrutícolas por dia 
(400g). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere que o baixo consumo 
de hortaliças e fruta é responsável pela perda de muitas vidas (cerca 
de 2,7 milhões de pessoas por ano), daí que recomende um consumo 
de 400g diárias. A fruta e os hortícolas são bastante ricos em vitaminas 
e minerais e contribuem para o aumento da ingestão de fibra alimentar. 
Estas razões seriam, por si só, suficientes para incentivar o consumo 
regular deste tipo de alimentos. No entanto, os benefícios nutricionais 
parecem ir mais além do que isso, pois os hortofrutícolas são também 
ricos em fitonutrientes, substâncias naturais com propriedades protectoras 
para a saúde. 
Como nenhuma fruta ou hortícola tem, isoladamente, todas as substâncias 
químicas e nutritivas de que o organismo necessita, é necessário diversificar 
o tipo (família) de hortofrutícola que se consome 
e/ou variar a cor dos mesmos, para que a fruteira 
e a salada se assemelhem a um arco-íris.

Faça a Prova dos 5 todos os dias e some saúde. 

5 porções de 5 cores diferentes.
Consuma frutas e legumes, 5 por dia!
Varie todos os dias!
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9. Opto mais vezes por carne de aves (em vez da carne 
vermelha) e como peixe gordo pelo menos duas 
vezes por semana. 

A carne de aves (sem pele) apresenta significativamente menos 
gordura saturada do que a de vaca e é mais magra do que a de porco. 
Acresce que o consumo de aves não está associado ao cancro, 
ao contrário do que acontece com as carnes vermelhas, quando 
o seu consumo é superior a meio quilo por semana. Relativamente 
ao peixe, muitos dos estudos relacionados com os benefícios 
para a saúde dos ácidos gordos ómega 3, mencionam o pescado 
como sendo a sua principal fonte. 

Os peixes gordos, como o salmão, a sardinha, a cavala, o atum 
e até mesmo os crustáceos são especialmente ricos em ácidos 
gordos ómega 3.

O consumo de peixe enlatado também pode ser considerado, 
pois estes ácidos gordos não são destruídos. 
No entanto, deve-se optar por preparações ao natural (conservados 
em água), para não aumentar o teor de gorduras e sal à alimentação.

10. Privilegio o azeite para confeccionar e temperar os 
alimentos. 

O azeite é rico em ácidos gordos monoinsaturados, que ajudam a baixar 
o colesterol LDL (“mau colesterol”) e elevar o colesterol HDL (“bom 
colesterol”), beneficiando a saúde cardiovascular. 

Além disso, é uma das melhores gorduras para cozinhar, principalmente 
para fritar, pois suporta altas temperaturas sem uma degradação substancial 
dos seus componentes.
Contudo, por ser uma gordura, tem um valor energético muito elevado, 
pelo que deve ter-se cautela na sua utilização quando se pretende 
manter/diminuir o peso corporal. 
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11. Normalmente escolho pratos cujo método 
culinário é saudável (assados tudo em cru, grelhados, 
cozidos, caldeiradas, jardineiras) evitando, ao máximo, 
os fritos. 

As jardineiras e as caldeiradas são métodos de confecção saudáveis, 
desde que não se adicione demasiada gordura. Por não atingirem 
temperaturas demasiado elevadas, preservam o teor vitamínico 
dos alimentos e evitam a degradação das gorduras. 
Os assados também são uma forma adequada de confecção, caso 
não seja adicionada gordura e a temperatura do forno não se 
apresente acima de 150 °C, por forma a evitar perdas nutritivas 
desnecessárias e a formação de compostos tóxicos.
Um modo saboroso e saudável de assar consiste na marinagem 
prévia das peças a cozinhar. 
No caso dos alimentos mais gordos, deve proceder-se de modo a 
que a sua gordura escorra e não seja aproveitada. Relativamente 
aos grelhados, há que ter o cuidado de evitar a carbonização do 
alimento. Para o efeito, convém evitar a exposição excessiva ao 
calor ou o contacto directo com chamas. Importa também não 
adicionar gordura à sua confecção e rejeitar sempre as partes 
chamuscadas. 
A fritura é um processo de confecção a evitar, pois incorpora muita 
gordura no alimento, tornando-o desnecessariamente calórico e mais 
difícil de digerir. A fritura a altas temperaturas com gorduras pouco 
resistentes ao calor (como a manteiga, margarinas e a generalidade 
dos óleos vegetais) conduz facilmente à formação de compostos tóxicos 
para o organismo, como por exemplo, as acroleínas. O azeite e o óleo 
de amendoim suportam altas temperaturas sem se degradarem 
(até 180°C), sendo as únicas gorduras actualmente recomendadas 
para a fritura (ocasional) de alimentos. 

12. Raramente adiciono açúcar aos alimentos e bebidas 
e só como doces excepcionalmente. 

Os doces e o açúcar não fazem parte dos guias alimentares, como por 
exemplo da “Roda dos Alimentos”, pois fornecem demasiadas calorias face 
aos restantes nutrientes essenciais que contêm. Nas pessoas saudáveis, 
o consumo de doces só constitui um problema quando se torna um hábito 
que influencia negativamente o peso corporal ou restringe a ingestão 
de alimentos importantes. 
Deverão ser consumidos ocasionalmente, por exemplo, em momentos 
festivos e, preferencialmente, servidos como sobremesas, depois de assegurada 
a ingestão dos alimentos necessários ao bom funcionamento do 
organismo.
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13. Habitualmente as minhas refeições são muito 
pouco salgadas e estou atento ao teor de sal dos 
alimentos que compro.

A Organização Mundial de Saúde recomenda um máximo de 5 gramas 
diários de sal, ou seja, até 2300mg de sódio (uma colher de chá 
de sal), mas a maioria dos Portugueses ultrapassa claramente estas 
quantidades. 
E é este exagero das doses consumidas que está relacionado 
com o aparecimento/agravamento da hipertensão arterial, 
das doenças cardiovasculares e de alguns tipos de cancro, como 
o do estômago. 
Substitua-o, pelo menos em parte, por outros condimentos, tais como 
sumo de limão, ervas aromáticas (coentros, salsa, louro, manjericão, 
entre outras), alho, pimenta, noz-moscada, vinho, etc. Além disso, 
verifique sempre o teor de sal/sódio dos produtos que compra. 
Procure alimentos com baixos teores deste ingrediente na sua 
composição.

14. Não bebo mais de dois copos de vinho ou cerveja 
diariamente.

Quem é que beneficia da ingestão de bebidas alcoólicas? 
A resposta para esta questão não é universal, pois depende de muitos 
factores individuais. O conselho da generalidade das autoridades de 
saúde resume-se ao seguinte:

• Se ainda não bebe, é melhor não 
começar a fazê-lo, pois há outras 
formas de obter os mesmos 
benefícios para a saúde, como 
por exemplo, pela prática  
de exercício físico regular.

• Se já bebe, faça-o com moderação, 
ou seja, limite o consumo de bebidas 
alcoólicas a não mais do que 
3 copos de cerveja por dia 
(dois se for mulher) ou 2 copos 
pequenos de vinho por dia 
(um se for mulher). 

Como nota final, nunca é demais 
enaltecer que as grávidas, aleitantes 
e os jovens devem abster-se totalmente 
do consumo de bebidas alcoólicas.
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15. Durmo 7 a 8h por dia.

No mundo industrializado em que vivemos, dorme-se cada vez 
menos. Os Portugueses também não são alheios a esta realidade 
que afecta negativamente a saúde. Dormir 7 a 8 horas por dia 
não é um capricho nem são horas perdidas sem sentido, é algo 
de essencial ao bom funcionamento global do nosso organismo 
(sistema nervoso, coração, músculos etc.) que não é compensável 
de outra forma. Não se prive, por isso, de uma boa noite de sono 
e, se tem dificuldade em dormir bem, não hesite em recorrer à ajuda 
de um profissional de saúde qualificado.

16. Pratico exercício físico regularmente ou faço 
caminhadas diárias de, pelo menos, 30 minutos.

Estima-se que o sedentarismo provoque quase 2 milhões de mortes 
em todo o mundo. A actividade física regular constitui, por isso, 
um dos principais pilares para um estilo de vida saudável.
O importante é mexer-se, quer através de programas de treino 
estruturado, como por exemplo a natação, a ginástica aeróbica, 
a musculação, o atletismo, o ciclismo, entre outros, quer por alteração 
de algumas rotinas diárias, como utilizar as escadas em vez do elevador, 
estacionar o carro mais longe, fazer jardinagem mais vezes, caminhar 
diariamente, pelo menos 30 minutos, etc. 
A importância do exercício físico não está na sua intensidade, mas 
sim na regularidade com que é feito. Para além disso, é fundamental que 
tenha prazer e se sinta bem!
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17. Não fumo.

Fumar constitui um dos principais factores responsáveis pelas 
doenças que mais nos afectam, tais como as doenças do coração 
e o cancro. Se fuma, independentemente do tipo de tabaco 
e do número de cigarros consumidos diariamente, pare o mais 
rapidamente possível. Se sentir dificuldade em abandonar o tabaco, 
não hesite em recorrer à ajuda de um profissional de saúde da sua 
confiança.

18. Reservo alguns momentos do dia para relaxar e ter 
pensamentos positivos.

Actualmente vivemos numa luta contra o tempo. Muitos de nós 
sentem uma sensação constante de urgência, que pode desencadear 
sentimentos de angústia e de impotência perante as responsabilidades 
diárias a que todos estamos sujeitos.
Para evitar estes sentimentos negativos, é necessário colocar nas 
nossas prioridades diárias algum tempo para desenvolver 
actividades que nos relaxem e promovam bem-estar emocional. 
Conviver mais com os que nos são queridos, desenvolver uma 
actividade de carácter cultural, religiosa ou social extra-profissional 
pode contribuir de forma relevante para a nossa saúde e qualidade de vida.
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19. Leio atentamente a informação nutricional 
dos alimentos que compro, para controlar adequadamente 
o meu consumo de gordura total, gordura saturada, 
açúcar e de sal.

Porque razão devemos controlar estes 4 nutrientes e não outros?

Porque o consumo excessivo destes compostos constitui um risco 
cientificamente comprovado para o desenvolvimento das doenças 
com uma maior mortalidade e que mais incapacitam as pessoas 
em Portugal e nos restantes países europeus.

20. Sei usar o Semáforo Nutricional para fazer escolhas 
mais saudáveis.

O Semáforo Nutricional dos produtos da marca Continente simplifica 
a interpretação das características nutricionais dos alimentos e auxilia 
a fazer uma escolha nutricionalmente mais adequada.
Cada cor representa uma concentração diferente do nutriente no produto:

• Verde: baixa concentração do nutriente no produto 

• Laranja: concentração média do nutriente no produto 

• Vermelho: concentração alta do nutriente no produto

Uma dieta equilibrada inclui todo o tipo de alimentos, mas para uma 
alimentação mais saudável, dê preferência aos que apresentam mais 
nutrientes a verde e laranja do que vermelho

Elevado Médio Baixo
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Receitas para 4 pessoas

• 300g massa cotovelo 
• 600g peixe (à escolha) 
• 160g Cebolas 

 (2 cebolas pequenas) 
• 400g Tomate 
• 40g Pimento verde 
• 40g Pimento vermelho
• 3 Dentes de alho 

• Coentros q.b. 
• 1 folha de hortelã 
• 1 Folha de louro 
• 10ml Azeite 
• Vinho branco q.b. 
• Sal (opcional) 

Massada de peixe com legumes cozidos

Numa panela, coloque a cebola, o alho, o tomate e os pimentos 
cortados em pequenos pedaços. Regue com o vinho e o azeite 
e acrescente água suficiente para que a massa coza e fique com 
caldo. Junte a folha de louro e a hortelã e deixe levantar fervura. 
De seguida, adicione a massa e o peixe partido em cubos. 
No final da cozedura polvilhe com os coentros picados. Pode 
acompanhar com mais alguns legumes cozidos.

• 500g peito de perú (4 peitos) 
• 700g batatas (cerca de 8 batatas pequenas) 
• 160g cebolas (2 cebolas pequenas)
• 200g tomates 
• Manjericão seco q.b. 
• 10ml Azeite 
• Vinho branco q.b. 
• Sal (opcional) 

Corte as batatas, as cebolas e o tomate aos cubos e coloque-os 
numa travessa de ir ao forno, untada com o azeite. 
Junte os peitos de perú, polvilhe com o manjericão e regue 
com o vinho. Acompanhe com uma salada de tomate, pepino 
e alface.

Peitos de perú assados no forno com batatas 
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Estufado de carne de porco com castanhas 

• 500g Carne de porco 
• 160g Cebolas (2 cebolas pequenas) 
• 3 Dentes de alho 
• Salsa q.b. 
• 2 folhas de louro 
• Pimenta preta moída q.b. 
• 10ml Azeite 
• Vinho branco q.b. 
• Sal (opcional) 
• 350g castanhas descascadas (cerca de 28 castanhas) 

 

Num tacho coloque o azeite, os alhos e as cebolas pica-
dos, o vinho, a carne, o louro, a salsa e a pimenta preta. Deixe 
estufar em lume brando. À parte coza as castanhas. Depois de 
prontas escorra-as e junte-as à carne continuando a cozinhar 
durante mais 5 minutos. Acompanhe com feijão verde e ce-
noura cozida. 

Salada colorida de legumes com atum e frutos do mar 

• 160g atum escorrido   
 (de preferência conservado  
 em água) – 2 latas 
• 120g de camarão descascado 
• 160g delícias do mar 
• 100g berbigão 
• 100g  amêijoa sem concha 
• 2 curgetes 
• 100g de ervilhas 

• 100g de milho 
• 160g Cebolas 

 (2 cebolas pequenas) 
• 200g tomate 
• 200g Cenouras 
• Salsa q.b. 
• 10ml Azeite 
• Sal (opcional) 

Corte em pequenos cubos as curgetes, as cebolas, os tomates e as 
cenouras. 
Numa Panela coloque a água a ferver e junte todos os vegetais, 
o camarão, as delícias do mar, o berbigão e as amêijoas. Quando 
estiverem cozidos, escorra a água e junte o atum. Por fim, tempere 
a salada com o azeite e a salsa picada.
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Ovos escalfados com ervilhas 

• 8 Ovos pequenos 
• 500g Ervilhas 
• 200g Tomates 
• 160g Cebolas (2 cebolas pequenas) 
• 3 Dentes de alho 
• 10ml Azeite 
• Sal (opcional) 

Num tacho coloque o azeite, o alho e a cebola picados, 
o tomate cortado aos cubos, as ervilhas e um pouco de água. 
Deixe cozer. Por fim, junte os ovos e deixe escalfar. Sirva com 
uma salada ou legumes cozidos à escolha. 

Douradas grelhadas com batatas e legumes estufados

• 4 Douradas pequenas 
• 450g batatas 
 (cerca de 5 batatas   
 pequenas) 
• 160g cebolas
 (2 cebolas pequenas) 

• 200g tomate 
• 1 beringela 
• 2 curgetes 
• 10 cogumelos frescos 
• 10ml Azeite 
• Sal (opcional) 

Enquanto grelha as douradas, coloque num tacho as batatas, as 
cebolas, o tomate, a beringela, a curgete e os cogumelos partidos 
aos cubos. Regue com o azeite e deixe estufar.
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Papelotes de salmão com batatas aos cubos 

• 4 lombos de salmão 
• 450g batatas (cerca de 5 batatas pequenas) 
• 1 alho francês 
• 2 cenouras 
• 10ml Azeite 
• Sal (opcional) 

Corte 4 quadrados de papel de alumínio e distribua os lombos de salmão pelos mesmos. Raspe a cenoura e corte em rodelas o alho 
francês. Misture-os. Coloque esta mistura sobre os lombos e regue com o azeite. Feche o papel de alumínio e reserve. Corte as batatas 
aos cubos e dê-lhe uma primeira fervura. Retire da água e coloque-as num tabuleiro para ir ao forno juntamente com os papelotes. Pode 
acompanhar com mais cenoura cozida.
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