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Trabalhamos todos os dias para que possa dizer: EU QUERO, POSSO E 
ESCOLHO uma alimentação mais saudável mas saborosa e económica, 
com menor consumo de sal e uso alternativo de ervas aromáticas e 
especiarias, sem adição significativa de açúcar para além daqueles que 
já integram a composição de muitos frutos (frescos e secos), reduzindo 
os teores de gordura e privilegiando as gorduras insaturadas e incre-
mentando a ingestão de fibras e água.

Faça suas as nossas receitas, dicas e conselhos e sobretudo viva a vida 
de forma positiva, fazendo das refeições um momento de prazer mas 
igualmente de escolhas informadas, e práticas sustentáveis, em defesa 
da saúde, sua e dos seus e do ambiente.
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Editorial
Estimada(o) Cliente,

Desde 2009 que os Hipermercados Jumbo, desenvolvem um programa 
de informação e sensibilização designado de Programa de Alimentação 
Saudável (PAS), procurando contribuir para incrementar o grau de con-
hecimento dos seus clientes em matéria de boas práticas de alimenta-
ção e nutrição, componente diária de uma vida que se pretende mais 
equilibrada e saudável.

Apesar dos desafios que atualmente se colocam na gestão dos aperta-
dos orçamentos familiares, trabalhamos todos os dias para que um 
regime alimentar, nutricionalmente equilibrado, possa ser económico e 
para que consumidores e clientes, progressivamente mais conscientes e 
informados, possam exercer as suas opções de entre a fantástica varie-
dade de produtos que o Jumbo disponibiliza, com a garantia da máxima 
frescura e do melhor preço e igualmente inovar na confeção e apresen-
tação dos seus pratos, beneficiando das inúmeras receitas e conselhos, 
suportados em rigorosa informação nutricional, da responsabilidade da 
nossa equipa de Dietistas, da Licenciatura em Dietética e Nutrição da 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e da Associação Por-
tuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), nas receitas do Clube 
Rik&Rok, dedicadas aos mais novos.
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O que
importa
conhecer
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Hoje, cada vez mais existe a necessidade de conciliar o ritmo da vida moderna 
com uma alimentação equilibrada.

Conscientes disso, desde 2009 que estamos a desenvolver o programa alimenta-
ção saudável que visa ajudar o consumidor a fazer escolhas alimentares informa-
das que lhe permitam ter uma alimentação equilibrada. O nosso grande objetivo 
é contribuir para melhorar os hábitos alimentares dos portugueses.

Para que isso seja possível, começámos por formar todos os que trabalham nos 
nossos espaços, com a preocupação de melhor servir os nossos clientes e de con-
tribuir para uma alimentação saudável.

O programa de alimentação saudável aborda aspectos relacionados 
com boas práticas nutricionais nomeadamente os relacionados com 
o uso de fibras, gorduras, açúcar e sal e fornecendo alternativas de 
receitas equilibradas que se enquadram dentro de uma alimentação 
saudável.

Uma alimentação saudável promove a saúde, melhora o humor e 
habilita o corpo a fazer algumas atividades com mais facilidade.

Os nutrientes fornecidos pelos alimentos são:
• Lípidos ou gorduras • Hidratos de carbono ou glícidos 
• Proteínas • Vitaminas • Minerais

Destes, cada nutriente fornece-nos os seguintes valores de energia 
(kcal) por 1 grama:
• 1g Lípidos - 9 kcal • 1g Hidratos de carbono - 4 kcal
• 1g Proteínas - 4 kcal • Vitaminas e Minerais - 0 kcal 
• Fibra – 2 kcal

Programa
Alimentação Saudável
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Cada indivíduo necessita de uma quantidade diferente de energia. Esta quanti-
dade depende da idade, sexo, peso, altura e atividade física e metabólica. Por 
exemplo, um atleta ou uma mulher a amamentar tem uma necessidade energé-
tica diária acrescida.

Os principais fornecedores de energia, sob a forma de calorias, são os lípidos, os 
hidratos de carbono, as proteínas e a fibra.
Necessidades energéticas médias diárias: 2000 kcal

A nova roda dos alimentos ensina-nos como manter 
uma alimentação saudável ou seja, completa, equili-
brada e variada.

Devemos consumir alimentos de todos os grupos da 
roda dos alimentos optando por ingerir maior quanti-
dade dos alimentos que fazem parte dos grupos com 
maiores dimensões. Dentro de cada grupo devemos 
também variar entre os alimentos que consumimos ao 
longo do dia. Desta forma a nossa alimentação torna- 
-se completa, equilibrada e variada.

Pela sua importância, a água assume a posição central 
na roda dos alimentos. O nosso organismo é consti-
tuído por mais de 60% de água e, mesmo sabendo 
que quase todos os alimentos têm água, recomenda- 
-se o seu consumo diário na ordem dos 1,5 a 2 litros.

Para mais informações sobre o Programa Alimentação 
Saudável, consulte o site: www.jumbo.pt
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Entradas
e Saladas
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Pasta de tomate com
sementes de sésamo   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
1 requeijão;
2 unidades de tomate chucha;
1/2 cebola;
2 colheres de sopa de azeite;
1 dente de alho;
2 colheres de sopa de sementes de 
sésamo;
1 colher de sopa de manjericão; 
1 colher de sopa de orégãos;
1 colher de sopa de sumo de lima.

PREPARAÇÃO
Lave o tomate e retire-lhe a pele. Num copo mistu-
rador triture o requeijão, o tomate, a cebola, o 
dente de alho, o manjericão e os orégãos. Depois 
de triturados adicione o azeite e o sumo de lima 
misturando bem. Molde o preparado em pequenas 
bolas e envolva-as nas sementes de sésamo. 
Coloque no frigorífico a refrescar.
Sirva com tostas pequenas sob a forma de cana-
pés.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

142
4
12
4

6

2

%VRN
7
9
17
18

20

8

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
CÁLCIO (mg)
FÓSFORO (mg)

4

2

1

157

136
191
115

%VRN
2

2

4

7

7
24
16

DICA DO DIETISTA 
Sabia que como estratégia para diminuir a quantidade de sal (sódio), fundamental na hipertensão, deve 
utilizar ervas aromáticas (p.e. manjericão e orégãos), proporcionando em simultâneo um sabor muito 
mais agradável ao preparado?
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Pão recheado   RECEITA PARA 8 PESSOAS

INGREDIENTES
1 pão tipo caseiro redondo; 
2 alhos francês;
200g de queijo ralado com 30% 
matéria gorda; 
4 iogurtes naturais;
2 dentes de alho.

PREPARAÇÃO
Faça um corte circular no topo do pão e com cuidado 
retire todo o miolo. Num recipiente coloque o miolo, o 
alho francês, o queijo ralado e o alho picado. Envolva 
muito bem com os iogurtes de forma a criar uma 
pasta. Recheie o pão com o preparado anterior, 
envolva com papel de alumínio e coloque no frigorífico 
até à hora de servir. Ao servir, retire o papel de 
alumínio, coloque a tampa e sirva como acompanha-
mento de carne grelhada.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

374
20
6
3

2

1

%VRN
19
39
9
14

6

4

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
CÁLCIO (mg)
NIACINA (mg)

58

6

5

880
362
338
4

%VRN
22

6

18

37
18
42
22

DICA DO DIETISTA 
Dada a variedade de pães existentes no mercado, opte sempre por pão escuro (mistura ou integral) 
tendo em conta o tipo de amido e a quantidade de fibra presente. Mas tenha em atenção a porção 
escolhida, uma porção de pão equivale a 50g.
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Cocktail de soja   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
6 sobremesas de soja (“iogurtes” de soja);
3 colheres de sobremesa de sumo de lima;
1 colher de sobremesa de sementes de cominho;
1 colher de café de sal (2g).

PREPARAÇÃO
Num recipiente, coloque os “iogurtes” e 
bata-os com uma varinha mágica até 
obter uma mistura homogénea. Adicione 
o sumo de lima, as sementes de cominho 
e o sal. Sirva bem frio em copos de 
cocktail.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (Kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

125
5
3
0,4

0

0

%VRN
6
10
5
2

0

0

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
CÁLCIO (mg)
VITAMINA C (mg)

18

10

1

227
253
26

%VRN
7

11

3

9
32
33

DICA DO DIETISTA 
Sabia que o “iogurte” de soja (sobremesa de soja) é isento de lactose e proteína do leite de vaca com-
parativamente com um iogurte normal?
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Estufado de frutos
de outono   RECEITA PARA 6 PESSOAS

INGREDIENTES
1 cebola média; 
1 dente de alho; 
1 rodela de gengibre; 
2 chuchus; 
1 curgete pequena; 
1 tomate maduro; 
6 folhas de couve-galega; 
2 cenouras pequenas; 
1 prato de sopa de castanhas; 
4 colheres de sopa de azeite;
sal q.b.

PREPARAÇÃO
Dê um corte às castanhas e coza-as durante 5 a 10 minutos 
e de seguida retire-lhes a casca. Num tacho em lume 
brando, aloure no azeite a cebola, o alho e o gengibre 
cortados aos pedaços. Junte o tomate aos pedaços e deixe 
cozinhar. Junte os restantes ingredientes dos mais duros até 
aos mais tenros sempre cortados aos pedaços ou rodelas, 
finalizando com as castanhas. Tempere com sal e sirva como 
acompanhamento.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO COMPLETA POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

205
4
8
1

5

1

%VRN
10
8
11
6

18

5

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA C (mg)

28

10

7

430
677
83

%VRN
11

11

24

18
34

104

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)

DICA DO DIETISTA 
Sabia que ao acompanhar uma refeição principal com uma porção de “estufado de frutos de outono”, 
alcança as suas necessidades em fibra diárias em 24%?
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Migas de broa 
com feijão   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
100g de feijão vermelho (demolhado);
100g de feijão manteiga (demolhado);
1kg de grelos; 
3 dentes de alho; 
6 fatias de broa de centeio;
1dl de azeite;
pimenta q.b.;
sal q.b.

PREPARAÇÃO
Coloque o feijão num recipiente e coza-o. Lave os 
grelos, coza-os e escorra-os. Num tacho coloque o 
azeite, os alhos picados e a broa esfarelada e deixe 
alourar. Adicione o feijão e os grelos cozidos, tem-
pere com sal e pimenta.
Sirva com carne grelhada.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

516
13
27
4

20

3

%VRN
26
27
38
20

66

14

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA B1 (mg)
NIACINA (mg)

49

7

14

896
929
0,4
3

%VRN
19

8

49

37
46
32
19

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)

DICA DO DIETISTA 
Sabia que por semana deverá fazer 3 a 4 porções de leguminosas secas (feijão, grão, lentilhas, favas ou 
ervilhas), sendo que cada porção respeita aproximadamente 100g de leguminosas cozidas?
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Quiche de espinafres
e queijo fresco   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
1 base de massa quebrada; 
1 embalagem de espinafres 
congelados (300g); 
3 queijos frescos magros 
(pequenos); 
1 iogurte natural;  
1 ovo; 
1 colher de café de sal;
pimenta q.b.;
noz moscada q.b.

PREPARAÇÃO
Coloque o forno a aquecer previamente a 180ºC. Forre uma 
tarteira com a massa quebrada, pique o fundo da massa com 
um garfo e leve ao forno durante 10 minutos.
Enquanto isso retire os espinafres da embalagem e escorra num 
passador de rede para ficarem com o mínimo possível de água. 
Espalhe de modo uniforme os espinafres por cima da massa já 
retirada do forno. Corte os queijos frescos em rodelas e 
coloque-as por cima dos espinafres. Tempere com o sal e a 
pimenta. Numa tigela parta o ovo, adicione o iogurte e mexa 
bem. Depois de bem misturado espalhe o líquido sobre a quiche 
e tempere tudo com um pouco de noz-moscada. Leve ao forno 
cerca de 25 minutos ou até tostar.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

364
10
20
10

4

3

%VRN
18
20
28
48

14

16

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
VITAMINA A (µg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

35

4

3

674
553
124

%VRN
14

5

11

28
69
62

DICA DO DIETISTA 
Sabia que o queijo fresco é dos queijos com menor quantidade de gordura por 100g? 
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Suflé de tomate   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
6 ovos;
4 dl de leite;
4 unidades de tomate;
3 colheres de sopa farinha de trigo;
2 colheres de sopa de azeite;
1 cebola;
4 colheres sopa de sementes de 
linhaça;
1 colher de chá de sumo de limão;
1 colher de chá de orégãos;
sal e pimenta q.b.

PREPARAÇÃO
Numa frigideira coloque o azeite e adicione a farinha de 
trigo, deixe confecionar até a farinha ficar com tom amare-
lado. Adicione o leite quente e vá mexendo até engrossar. 
Deixe arrefecer um pouco e adicione as gemas, envol-
vendo rapidamente para não cozerem. Junte o tomate 
triturado, a cebola picada, o sumo de limão, os orégãos, 
o sal e a pimenta. Bata as claras em castelo bem firmes e 
adicione-as ao preparado anterior. Coloque a massa numa 
forma previamente untada e polvilhe com sementes de 
linhaça. Leve ao forno em banho-maria, durante 40 minu-
tos a uma temperatura de 180ºC.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

338
18
20
4

8

5

%VRN
17
36
29
21

28

27

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
CÁLCIO (mg)
FÓSFORO (mg)
MAGNÉSIO (mg)

18

11

5

580
785
205
344
81

%VRN
7

12

19

24
39
26
49
22

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)

DICA DO DIETISTA 
Sabia que as sementes de linhaça são uma fonte alimentar com alto teor em fibra? Apresentam maior 
proporção de fibra insolúvel, importante na redução do tempo do trânsito intestinal.
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Muffins de requeijão   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
2 chávenas de farinha;
1 requeijão; 
2 ovos; 
1/2 chávena de leite magro;
3 colheres de chá de fermento em pó;
1 colher de sopa de cebolinho picado;
1 colher de café de sal;
margarina q.b.

PREPARAÇÃO
Peneire a farinha, o fermento e o sal para um recipi-
ente. Misture o requeijão, o cebolinho, os ovos e o 
leite. Com os dedos, abra um espaço no montinho 
de farinha. Coloque a mistura do requeijão com os 
outros ingredientes. Mexa com cuidado. Divida esta 
massa em pequenas formas, previamente untadas 
com margarina. Encha as formas até 2/3 e coloque-as 
no forno a 200ºC, durante aproximadamente, 20 
minutos.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

374
14
9
4

2

1

%VRN
19
27
12
18

8

5

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
CÁLCIO (mg)
VITAMINA B12 (µg)

59

4

2

859
181
0,6

%VRN
23

4

8

36
23
22

DICA DO DIETISTA 
Sabia que 100g de requeijão fornece a mesma quantidade de cálcio existente num copo de leite de vaca 
meio-gordo pasteurizado?
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Salada de salmão com molho
de iogurte balsâmico   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
240g de rúcula;
2 lombos de salmão;
2 unidades de tomate;
2 maçãs médias; 
1 colher de sopa de sementes de girassol;
1 colher de sopa de sementes de 
sésamo;
2 iogurtes naturais; 
2 colheres de sobremesa de azeite; 
4 colheres de café de vinagre balsâmico;
1/2 limão; 
orégãos q.b.

PREPARAÇÃO
Higienize todos os ingredientes a consumir em cru. 
Coza os lombos de salmão, desfie e deixe arrefecer. 
Corte o tomate e a maçã em pedaços. 
Numa taça, coloque a rúcula e todos os restantes 
ingredientes já preparados, bem como as sementes 
de girassol, as sementes de sésamo e os orégãos. 
Coloque numa taça o iogurte natural e mexa bem 
até que fique homogéneo. Misture o azeite, um 
pouco de sumo de limão e vinagre balsâmico. 
Envolva tudo muito bem. 
Antes de servir acrescente o molho de iogurte ao 
preparado e envolva tudo.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que o tomate tem baixo valor energético e alto teor em fibra e que o salmão é um peixe com alto 
teor de ácidos gordos ómega 3 que facilita a absorção dos nutrientes e prolonga a sensação de saciedade?
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VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

291
14
18
3

8

4

%VRN
15
27
25
17

27

22

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

CÁLCIO (mg)
FÓSFORO (mg)
SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
NIACINA (mg)
VITAMINA C (mg)

17

16

4

158
257
74
770
3,1
24

%VRN
7

18

14

20
37
3

39
20
30





Salada de frango   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
4 peitos de frango;
100g de massa grossa em cru;
1 caixa de tomate cherry (250g);
4 cenouras;
1/2 embalagem de milho congelado 
(200g);
240g de alface;
4 colheres de sopa de sementes 
girassol;
4 colheres de sopa de azeite;
4 colheres de café de rosmaninho;
2 limas;
sal q.b.

PREPARAÇÃO
Tempere o peito de frango com rosmaninho e sumo 
de lima. Coloque água e sal num tacho e quando 
estiver a ferver coza a massa durante 8 minutos. Após 
cozedura escorra e passe por água fria. Coza o peito 
de frango e corte-o em pequenas tiras. Coza o milho 
e após cozedura escorra e passe-o por água fria.
Descasque a cenoura, lave-a e raspe-a. Lave a alface 
e o tomate. Corte a alface em juliana.
Num prato coloque a alface, a massa, o frango, o 
milho, a cenoura ralada, o tomate cherry, as sementes 
de girassol e tempere com azeite. Está pronto a 
servir.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que as sementes de girassol têm alto teor de fósforo e ácido fólico, fundamentais durante a gravi-
dez para a formação óssea e prevenção de alterações do embrião?
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VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

514
27
27
3

14

8

%VRN
26
54
39
16

47

42

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA C (mg)

39

8

8

486
1096
20

%VRN
15

9

29

20
55
25

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)





Salada de macarrão 
com peixe   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
70g de macarrão em cru;
3 postas de peixe (300g);
2 cenouras;
150g de feijão verde;
8 nozes (55g);
50g passas;
1/2 limão; 
1 colher de sopa de salsa;
sal q.b.

PREPARAÇÃO
Lave o feijão verde em água corrente e corte-o em lâminas finas. 
Numa panela com água e sal, quando levantar fervura, coloque o 
feijão verde e deixe cozer durante 8 minutos. Depois de cozido, 
escorra e passe por água fria. 
Coza o peixe, retire a pele e as espinhas e desfie-o em lascas. 
Rale a cenoura e pique as nozes grosseiramente. Demolhe as 
passas em água fria durante 30 minutos, escorra-as e seque-as. 
Numa saladeira misture todos os géneros alimentícios e polvilhe 
com a salsa picada e sumo de limão.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que a riqueza em fibra das saladas proporciona uma sensação de saciedade, mantendo-se sem 
fome durante um maior período de tempo?
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VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

282
19
11
1

2

7

%VRN
14
37
15
5

7

36

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA C (mg)

25

13

5

492
797
19

%VRN
10

14

18

20
40
24

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)





Salada em festa   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
140g de arroz extra longo em cru;
350g de frango/peru;
4 cenouras;
350g de melancia;
160g de alface;
1 iogurte natural magro;
20g de bagas goji
1 lima;
pimenta preta e vermelha 
em grão q.b.

PREPARAÇÃO
Lave as folhas de alface e corte-as em juliana. Descasque 
as cenouras, lave-as e rale-as. Coloque numa saladeira a 
alface em juliana, a cenoura ralada, o arroz cozido e o 
frango/peru cozido e desfiado. Retire as pevides da 
melancia e com um utensílio próprio, faça pequenas 
bolas e junte-as ao preparado anterior. Numa taça colo-
que o iogurte, os grãos de pimenta preta e vermelha 
moídos, o sumo da lima e misture-os bem. Deite-o sobre 
o preparado anterior, envolva e no final salpique com as 
bagas goji.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que 100g de bagas goji fornecem 9mg de ferro e 1,3mg de riboflavina (vitamina B2), o equivalente 
a 100% das necessidades diárias recomendadas para um adulto saudável?
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VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

300
27
2
0,4

0,5

0,4

%VRN
15
55
2
2

2

2

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA A (µg)
VITAMINA B2 (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

41

13

5

537
941
987
0,3
70

%VRN
16

14

17

22
47

123
18
35

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)





Salada de morangos, rúcula 
e vinagre de hortelã   RECEITA PARA 6 PESSOAS 
INGREDIENTES
500g de morangos;
1 limão;
200g de queijo feta em cubos 
pequenos;
10 a 12 folhas frescas de hortelã;
5 colheres de sopa de azeite;
4 a 5 colheres de sopa de vinagre 
de sidra;
200g de rúcula;
flor de sal q.b.; 
pimenta preta de moínho.

PREPARAÇÃO
Lave muito bem os morangos, retire-lhes os pedúnculos 
e corte-os em fatias ou em pedaços. Perfume-os com 
raspa da casca do limão e regue com o sumo. Misture 
bem e reserve.
Num recipiente, coloque as folhas de hortelã lavadas e 
junte o azeite e o vinagre de sidra. Triture tudo com a 
varinha mágica.
Distribua as folhas de rúcula numa taça. Por cima 
disponha o queijo e os morangos preparados. No 
momento de servir regue com o vinagrete de hortelã, 
salpique com flor de sal e pimenta preta moída.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que os morangos são fonte de ácido fólico ou folato, que contribui para o normal funcionamento 
do sistema imunitário?
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VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

232
6
19
6

8

1

%VRN
12
12
28
31

27

5

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
CÁLCIO (mg)
VITAMINA C (mg)

7

6

2

577
228
58

%VRN
3

7

7

24
28
73

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)



Saladas só com verdes é coisa do passado!
Agora o que está a dar são saladas deliciosas

com todas as cores do arco-íris... ou quase todas.



Salada arco-íris   RECEITA PARA 4 PESSOAS 
INGREDIENTES
1/4 de frango cozido; 
1/2 pacote de massa integral 
(250g em cru);
1/2 embalagem de milho conge-
lado (200g);
1 caixa de tomate cereja (250g);
2 cenouras raladas;
1/2 molho de brócolos;
1 pimento amarelo;
1 dente de alho;
4 colheres de sopa de azeite;
2 colheres de café de sal.
Vinagre balsâmico q.b.

PREPARAÇÃO
Pede ao teu ajudante que ponha ao lume três panelas: uma 
para cozer a massa integral (podes escolher a massa com o 
formato que achares mais divertido: roscas, laços, etc.) 
temperada com um pouco de sal e azeite; na segunda 
panela deves cozer os brócolos cortados em partes peque-
nas e o milho; e na terceira cozes em água temperada com 
sal e um dente de alho o frango. Depois de tudo cozido, 
retira da água e espera que arrefeça. Enquanto isso, o teu 
ajudante corta o tomate cereja ao meio e o pimento ama-
relo em tirinhas. A cenoura e o frango, estão por tua conta! 
Como és o especialista da casa podes  ralar as cenouras e 
desfiar o frango! Agora, faz o teu arco-íris numa saladeira 
grande. Coloca uma colher de cada ingrediente e vai 
repetindo até estar tudo na saladeira: massa, brócolos, 
milho, tomate cereja, cenoura ralada, frango cozido des-
fiado e pimento amarelo. Tempera com azeite e vinagre 
balsâmico, e já está!

DICA DO DIETISTA 
Sabias que as massas são ricas em hidratos de carbono e ótimas para dar energia ao teu corpo para o 
dia-a-dia e para quando fazes desporto? Os italianos são grandes especialistas em massas de todas as 
formas e feitios: esparguete, penne, ravioli, fusili, farfalle, etc. Torna a tua alimentação variada e prova as 
diferentes massas!
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VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

492
28
13
2

8

2

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
VITAMINA A (µg)
VITAMINA C (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

61

9

9

482
1050
3,8
646
81
147





Sopas

42 — 43





Sopa fria de iogurte 
com alho francês   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
2 batatas; 
1 cebola;
4 alhos francês;
1 dente de alho;
1 colher de sobremesa de azeite;
50ml de água;
2 iogurtes naturais;
2,5dl de natas;
sal e pimenta q.b.;
folhas de hortelã q.b.

PREPARAÇÃO
Lave os legumes, descasque-os, volte a lavar e corte em 
cubos as batatas e em rodelas a cebola, o dente de alho e a 
porção branca do alho francês. Num tacho, coloque o azeite, 
o dente de alho e a cebola e deixe cozinhar durante 2 minu-
tos. Adicione as batatas e o alho francês e deixe alourar. 
Adicione a água, tempere com sal e pimenta a gosto, tape o 
recipiente e deixe cozinhar até as batatas estarem cozidas. 
Com uma varinha mágica reduza a puré e deixe arrefecer. 
Junte os iogurtes batidos e retifique o tempero. Num recipi-
ente à parte, bata as natas e adicione-as ao preparado 
anterior. Sirva frio, polvilhado com folhas de hortelã. 

DICA DO DIETISTA 
Sabia que ao iniciar a sua refeição com sopa está a aumentar a saciedade, fazendo com que não ingira 
grandes quantidades no prato principal? Inove! No verão ingira sopas frias.
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VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

288
7
22
12

6

1

%VRN
14
14
31
58

18

5

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
CÁLCIO (mg)
VITAMINA A (µg)
VITAMINA C (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

15

8

3

475
636
180
418
27
109

%VRN
6

9

12

20
32
23
52
34
54

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)





Sopa de abóbora   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
500g de abóbora;
3 batatas;
2 alhos francês;
1/2 cebola;
2 colheres de sopa de azeite;
1 colher de sopa de sementes de linhaça;
sal q.b.;
água.

PREPARAÇÃO
Descasque a abóbora, as batatas, os alhos francês 
e a cebola. Corte tudo aos cubos e coloque numa 
panela ao lume com água até cobrir todos os 
ingredientes. Adicione o sal e deixe cozer durante 
15 minutos. No final da cozedura, triture. Adicione 
o azeite e as sementes de linhaça.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

143
3
6
1

4

1

%VRN
7
7
9
5

14

6

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA A (µg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)
VITAMINA C (mg)

16

4

4

413
700
262
80
35

%VRN
6

4

14

17
35
33
40
43

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)

DICA DO DIETISTA 
Sabia que a adição de sementes de linhaça na sopa aumenta o teor de ácidos gordos polinsaturados 
(ómega 3), precursor de fatores protetores das doenças cardiovasculares?
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Sopa de castanha   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
200g de castanhas;
2 cebolas;
200g de curgete;
1 colher de sopa de azeite;
1 colher de café de pimenta;
1 cravo-da-índia;
2 colheres de sopa de 
cebolinho;
sal q.b.;
600ml de água.

PREPARAÇÃO
Lave as castanhas, dê-lhes um corte e coloque em água a ferver 
durante 15 minutos. Após a cozedura descasque-as. Descasque 
as cebolas e as curgetes, lave e corte em rodelas. Coloque num 
recipiente com 500ml de água, o cravo-da-índia e o sal e deixe 
confecionar durante 20 minutos. Adicione as castanhas, o azeite 
e a pimenta, reduza a puré e retifique os temperos e a quanti-
dade de água por forma a que esta cubra todos os ingredientes.
No momento de servir coloque a sopa num prato e o cebolinho 
picado por cima.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

118
3
1
0,2

0,2

0,4

%VRN
6
6
1
1

1

2

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA C (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

23

7

4

411
494
41
60

%VRN
9

8

15

17
25
51
30

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)

DICA DO DIETISTA 
Sabia que 100g de castanha fornecem praticamente o dobro dos glícidos e do magnésio e o triplo da 
vitamina C que a mesma quantidade de batata?
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Sopa da pedra   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
400g de feijão vermelho;
3 batatas;
1 cebola;
1 cenoura;
1 dente de alho;
1 folha de louro;
25g de coentros frescos;
150g de frango;
8 rodelas finas de chouriço;
1/2 colher de café de sal (1g);
1l de água.

PREPARAÇÃO
Retire a pele do frango e corte em pedaços. Descasque, 
lave e corte os legumes. Coloque o frango, o chouriço, as 
cebolas, o alho, o feijão e o louro numa panela com água 
e sal durante 20 minutos. Introduza na panela as batatas 
e a cenoura cortadas aos cubos e os coentros picados. 
Deixe ferver as batatas até estarem cozidas.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

328
22
12
4

5

2

%VRN
16
43
17
20

16

8

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA A (µg)
VITAMINA C (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

28

3

9

933
1095
291
16
83

%VRN
11

4

33

39
55
36
20
42

DICA DO DIETISTA 
Sabia que se substituir o sal por ervas aromáticas (hortelã, salsa ou coentros) diminui o teor de sódio em 
15%?
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Sopa de peixe   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
2 batatas doce (300g);
150g de peixe;
100g de mandioca;
1/2 cebola;
1 folha de louro;
1/2 tomate;
2 colheres de sopa de azeite;
sal q.b.;
água.

PREPARAÇÃO
Corte a cebola e o tomate em rodelas finas, corte a batata 
doce em cubos e coloque tudo numa panela ao lume com 
500ml de água. Junte a mandioca, o louro e o sal e deixe 
cozer durante 20 minutos. Retifique a quantidade de água 
por forma a cubrir todos os ingredientes. 
No final, junte o peixe cortado aos cubos e deixe cozer. 
Adicione o azeite e sirva de imediato.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

208
6
6
1

4

1

%VRN
10
13
8
5

14

3

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA A (µg)
VITAMINA C (mg)

31

7

3

446
433
508
24

%VRN
12

8

10

19
22
64
30

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)

DICA DO DIETISTA 
Sabia que ao adicionar peixe na sopa faz com que não haja necessidade de ingerir a porção recomen-
dada no prato, uma vez que parte do aporte proteico já está contemplado na sopa?
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Hoje vais surpreender todos e mostrar que comer sopa, para além de 
ser saudável, pode ser bem divertido. E se te perguntarem “É sopa de 

quê?”, responde simplesmente que é sopa bicolor (2 cores)!



Sopa bicolor   RECEITA PARA 6 PESSOAS

Creme de cenoura
INGREDIENTES
1 batata média;
2 curgetes grandes;
2 cenouras;
1 cebola;
2 colheres de sopa de 
azeite;
1 colher de café de sal;
Pimenta preta q.b.

Creme de ervilhas
INGREDIENTES
500g de ervilhas congela-
das;
2 cebolas;
2 colheres de sopa de 
azeite;
1 colher de café de sal;
Coentros frescos q.b.

PREPARAÇÃO
Vais precisar de 2 panelas médias: 1 para fazeres um creme de 
cenoura e outra para um creme de ervilhas.
Pede ao teu ajudante para lavar e cortar em pedaços 1 batata 
média, 2 curgetes, 2 cenouras e 1 cebola. Coloca-os dentro da 
primeira panela com água quase até cobri-los. Tempera com sal e 
pimenta preta (só para dar sabor, podes confiar que não vai picar 
na língua!) e coloca ao lume. 
Enquanto os legumes cozem, coloca as ervilhas dentro da segunda 
panela e pede ao teu ajudante que corte as cebolas e as junte às 
ervilhas. Não te esqueças que as ervilhas são congeladas e por 
isso largam alguma água durante a cozedura. Para que o teu 
creme de ervilhas não fique demasiado líquido, coloca água só até 
meio dos vegetais. Para saberes quando os legumes estão cozi-
dos, basta espetares um garfo numa das batatas, se já estiver 
mole, os legumes estão prontos para a varinha mágica que em 
segundos os transforma num belo creme.
Para terminar deita um fio de azeite sobre os dois cremes. Para 
ficar bicolor deves servir no prato de sopa os dois cremes ao 
mesmo tempo de forma a não se misturarem.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

168
7
7
1

5

1

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA A (µg)
VITAMINA C (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

14

6

9

305
706
422
36
113

DICA DO DIETISTA 
Sabias que as cenouras fazem mesmo os olhos bonitos? SIM! Não têm colesterol, fornecem-te fibras e 
têm uma substância chamada betacaroteno que no nosso corpo se transforma em vitamina A e contribui 
para o normal funcionamento da tua visão.
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Pescado

56 — 57





DICA DO DIETISTA 
Sabia que esta receita apresenta um teor de gordura e sal reduzido, sendo o paladar potenciado com a 
utilização de ervas aromáticas? Utilize estes condimentos no seu dia-a-dia.

Fondue de pescada
em caldo aromático   RECEITA PARA 4 PESSOAS

58 — 59

PREPARAÇÃO
Pique a cebola e o alho e coloque numa panela junta-
mente com a folha de louro, os cravos-da-índia, o 
azeite, o sal, os coentros e a água. Leve ao lume a 
levantar fervura. Adicione os camarões e deixe cozer 
durante 3 min. Retire os camarões, os coentros e a folha 
de louro. Descasque os camarões e adicione-os ao 
caldo. De seguida reduza o caldo com a varinha mágica. 
Coloque o caldo num recipiente de fondue e reserve. 
Separe os lombos da pescada e corte-os em cubos, 
tempere com sumo de limão e grãos de pimenta. Colo-
que o fondue na mesa mantendo a temperatura e vá 
confecionando os cubos de pescada a gosto. Como 
sugestão acompanhe com puré de batata e cenoura.

INGREDIENTES
1 pescada média 
(ou 4 lombos de pescada);
200g de camarão;
1 cebola;
2 dentes de alho;
40g de coentros;
2 cravo-de-cabecinha/cravo-da-índia;
2 colheres de sopa de azeite;
1 limão;
1 folha de louro;
pimenta em grão q.b.;
1 colher de café de sal;
1l de água.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

127
27
1
0,3

1

1

%VRN
6
53
1
2

2

3

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA B12 (µg)

0

0

0

159
545
1,1

%VRN
0

0

0

7
27
42





DICA DO DIETISTA 
Sabia que o salmão faz parte dos peixes gordos? Estes peixes têm alto teor de ácidos gordos e ómega 3, 
largamente conhecidos pela sua importância na saúde cardiovascular. Consuma peixe gordo, pelo menos, 
2 vezes por semana e tire proveito de todo o seu valor nutricional.

Lombo de salmão 
ao vapor   RECEITA PARA 4 PESSOAS
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PREPARAÇÃO
Tempere o salmão com sumo de lima e alecrim e 
deixe a marinar. Prepare o puré de batata e coza as 
ervilhas em água a ferver durante 10 minutos. Num 
recipiente próprio para cozedura a vapor, coza o 
salmão e sirva com o puré de batata e as ervilhas.
Decore com alecrim.

INGREDIENTES
4 lombos de salmão pequeno;
400g de puré de batata;
560g de ervilhas congeladas;
4 limas pequenas;
alecrim q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

419
23
22
6

9

4

%VRN
21
45
31
28

30

22

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)

27

3

11

174
874
2,2

%VRN
10

4

40

7
44
15





Canelones de camarão 
e legumes   RECEITA PARA 4 PESSOAS

62 — 63

PREPARAÇÃO
Descasque e pique a cebola, o aipo, a cenoura e os dentes de 
alho e coloque numa frigideira com 1 c. sopa de azeite e deixe 
alourar. Adicione o miolo de camarão e 2 c. sopa de farinha e 
deixe cozinhar. Tempere com os orégãos e deixe apurar durante 
10 min. Coza a massa durante 5 min. em água, escorra e passe 
por água fria deixando secar sobre um pano. Para o molho de 
espinafres, aqueça num tacho 1 c. sopa de azeite com o alho e os 
espinafres e deixe cozinhar durante 4 min. Adicione 2 c. sopa de 
farinha e o leite gradualmente, sem parar de mexer até levantar 
fervura. Tempere com o sal, a pimenta e a noz-moscada. Espalhe 
metade do molho de espinafres no fundo de um tabuleiro e cubra 
com uma placa de lasanha. No centro, coloque uma colher do 
recheio de camarão, enrole a massa e empurre para a ponta do 
tabuleiro. Por fim, cubra os canelones com o restante molho e 
polvilhe com o queijo. Leve ao forno durante 25 minutos.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que apesar do camarão apresentar um teor energético moderado e um baixo teor lipídico (aproxima-
damente 100kcal e 2g, respectivamente por 100g de alimento), o seu teor de colesterol é elevado (150mg por 
100g de alimento) comparativamente ao peixe? Deste modo, o consumo deste alimento deverá ser moderado.

INGREDIENTES
8 folhas de lasanha fresca 
(200g);
200g de miolo de camarão; 
1 cebola;
100g de aipo; 
1 cenoura; 
150g de espinafres; 
4 colheres de sopa de farinha;
2 colheres de sopa de azeite;
200ml de leite meio gordo;
3 dentes de alho;
2 colheres de sopa de queijo 
mozzarella ralado (20g);
pimenta, orégãos e noz-
moscada ralada q.b.;
2 colheres de café de sal.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

238
16
8
2

4

1

%VRN
12
32
11
9

15

5

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)

24

5

3

574
590
2,7

%VRN
9

6

12

24
30
19





Maruca em papelotes 
de couve lombarda   RECEITA PARA 4 PESSOAS

64 — 65

PREPARAÇÃO
Pré-aqueça o forno a 200ºC. Descasque as cenouras 
e lave-as juntamente com o alho francês e a curgete. 
Corte o alho francês em juliana, a curgete em lâminas 
finas e a cenoura em palitos finos. Escalde as folhas 
de couve lombarda durante 2 minutos. Coloque uma 
posta de maruca e os restantes ingredientes em 
camadas sobre uma folha de couve lombarda e 
envolva prendendo com palitos. Tempere com o 
azeite, o sal, os grãos de pimenta e o alecrim. Feche 
os papelotes e leve-os ao forno cerca de 20 minutos. 
Como sugestão, acompanhe com batata salteada.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que ao utilizar a folha de couve lombarda como papelote no processo de confeção, aumenta o 
consumo de fibra, importante no controlo da absorção da gordura?

INGREDIENTES
4 postas de maruca;
4 folhas grandes de couve lombarda;
1 curgete;
1 alho francês;
400g de cenouras;
4 colheres de sopa de azeite;
1 colher de café de sal;
pimenta em grão q.b.;
alecrim q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

263
29
11
2

8

1

%VRN
13
59
15
8

26

5

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA C (mg)
VITAMINA B12 (µg)

10

7

6

448
1060
46
0,7

%VRN
4

7

20

19
53
58
29





Massada de peixe   RECEITA PARA 4 PESSOAS

66 — 67

PREPARAÇÃO
Num tacho coloque o azeite, o tomate, a cebola e a cenoura 
e deixe alourar. Adicione a água e o sal. Quando levantar 
fervura adicione a massa e as ervilhas deixando cozer durante 
18 minutos. Junte o peixe cozido desfiado, adicione os coen-
tros picados e sirva.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que ao adicionar leguminosas no prato principal pode diminuir a quantidade de peixe garantindo o 
mesmo aporte proteico?

INGREDIENTES
2 postas de corvina;
140g de massa búzios em cru;
4 cenouras raladas;
4 unidades de tomate;
2 cebolas;
80g de ervilhas;
4 colheres de sopa de azeite;
coentros q.b.;
4 dl de água;
sal q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

364
27
12
2

9

2

%VRN
18
54
18
10

29

8

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
VITAMINA D (µg)

33

7

6

508
987
2,4
16

%VRN
13

8

22

21
49
17

320

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)





Sardinhas gratinadas   RECEITA PARA 4 PESSOAS

68 — 69

PREPARAÇÃO
Com uma tesoura de cozinha, abra as sardinhas e 
retire as vísceras, cabeça e espinha, como para fazer 
filetes. Salpique-as com o sal e com os alhos. Cubra o 
fundo de um pirex com o azeite, coloque as sardinhas 
e regue-as com vinagre e o leite. Polvilhe com salsa 
picada, pimenta, queijo ralado e finalmente o pão 
ralado. Leve ao forno, a gratinar. Guarnecem-se com 
quartos de limão.
Acompanhe com puré de batata e salada variada.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que o iodo é um nutriente importante para o bom funcionamento da glândula tiróide e que a 
ingestão de duas sardinhas médias fornece um terço das necessidades nutricionais diárias deste nutriente? 

INGREDIENTES
12 sardinhas; 
2 dentes de alho; 
1 colher de sopa de vinagre; 
3 colheres de sopa de queijo ralado; 
2 colheres de sopa de pão ralado; 
2 colheres de sopa de leite; 
1 raminho de salsa; 
2 colheres de sopa de azeite;
1 limão; 
pimenta q.b.;
1 colher de café de sal.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

211
14
16
5

7

4

%VRN
11
27
23
23

23

19

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
CÁLCIO (mg)
VITAMINA D (µg)
VITAMINA B12 (µg)

2

0

0

306
122
13
6

%VRN
1

0

0

13
15

253
243





Sardinhas com batatas
em azeite e alecrim   RECEITA PARA 4 PESSOAS

70 — 71

PREPARAÇÃO
Tempere as sardinhas com sal, descasque e lave as batatas. 
Coloque um recipiente ao lume com água, sal e alecrim e 
quando estiver a ferver coloque as batatas e deixe cozer. 
Grelhe as sardinhas cerca de 5 minutos de cada lado. Lave a 
alface e o tomate, corte-os para salada e tempere com meia 
colher de sopa de azeite, sumo de limão e orégãos. Escorra as 
batatas, salteie em azeite e alecrim e coloque-as num prato 
com as sardinhas.

INGREDIENTES
12 sardinhas; 
12 batatas pequenas; 
180g de alface; 
4 unidades de tomate; 
4 colheres de sopa de azeite;
alecrim q.b.;
orégãos q.b.;
limão;
sal q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

453
18
20
4

10

4

%VRN
23
36
29
21

35

21

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA D (µg)
VITAMINA B12 (µg)
FERRO (mg)

47

6

5

473
1584
13
6
2,2

%VRN
18

7

19

20
79

252
240
16

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)

DICA DO DIETISTA 
Sabia que a sardinha tem alto teor em vitamina D, a qual é necessária para a absorção do cálcio e do 
fósforo no nosso organismo? Esta vitamina contribui assim para a manutenção de ossos e dentes normais 
e pode obter-se através da alimentação e exposição solar. Com o envelhecimento, a capacidade de 
sintese de vitamina D a partir da nossa pele diminui.





Lombos de cavala com arroz 
de espinafres e tomate   RECEITA PARA 4 PESSOAS

72 — 73

PREPARAÇÃO
Lave as cavalas, retire a cabeça e com uma faca bem afiada, 
separe a carne da espinha. Tempere com sal e sumo de 
limão. Num tacho coloque água e sal e quando estiver a 
ferver adicione as folhas de espinafre congeladas e deixe 
cozer durante 5 minutos. Após cozedura, com a varinha 
mágica, triture os espinafres e leve de novo ao lume para 
cozer o arroz. Num grelhador antiaderente, grelhe a cavala 
(5 minutos de cada lado) até ficar dourada. Lave o tomate, 
corte-o em cubos e tempere com orégãos e uma colher de 
sopa de azeite. Sirva a cavala grelhada com o arroz de 
espinafres e a salada de tomate.

INGREDIENTES
8 cavalas pequenas;
140g de arroz em cru;
4 chávenas de folhas de
espinafre congelados (200g);
8 unidades de tomate pequenas;
4 colheres de chá de orégãos;
4 colheres de sopa de azeite;
sal q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

663
45
38
9

15

11

%VRN
33
91
54
44

51

53

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA C (mg)
VITAMINA D (µg)
FERRO (mg)

33

6

4

664
1370
48
5
4,7

%VRN
13

6

14

28
68
59
96
33

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)

DICA DO DIETISTA 
Sabia que os espinafres são fonte de ferro? Apesar disto, o ferro dos vegetais tem uma absorção menor 
que o ferro da carne e peixe. Combine vegetais verdes escuros (fonte importante de ferro) com vitamina C 
(tomate, morangos, laranja, limão, kiwi) na mesma refeição para aumentar a absorção do ferro dos 
vegetais no intestino.





DICA DO DIETISTA 
Sabia que a vitamina B12 contribui para o normal funcionamento do sistema nervoso e para uma normal 
função psicológica?

Carapaus alegres   RECEITA PARA 4 PESSOAS

74 — 75

PREPARAÇÃO
Com uma tesoura de cozinha, abra os carapaus e retire as 
vísceras, cabeça e espinha, como para fazer filetes. Tempere-
-os com pouco sal, os dentes de alho e o colorau. Cubra o 
fundo de um tabuleiro com metade do azeite, coloque as 
batatas e as cebolas cortadas em rodelas. Seguidamente 
coloque os carapaus e os pimentos cortados em tiras. 
Adicione o vinho branco, o restante azeite e a pimenta. Leve 
ao forno a assar. Antes de servir, refresque com a raspa e o 
sumo da lima.
Acompanhe com as batatas assadas e salada mista.

INGREDIENTES
8 carapaus médios; 
1 kg de batatas;
2 cebolas; 
2 dentes de alho; 
2 colheres de sopa de azeite; 
1,5 dl de vinho branco; 
1/2 pimento verde;
1/2 pimento encarnado; 
1/2 pimento amarelo; 
1 lima;
sal, pimenta, colorau q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

429
31
9
2

5

2

%VRN
21
62
13
8

16

9

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
VITAMINA D (µg)
VITAMINA B12 (µg)

47

6

6

529
1750
3
5
7

%VRN
18

7

21

22
87
21
98
274

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)





DICA DO DIETISTA 
Sabia que uma alimentação equilibrada inclui a ingestão hídrica? Ingira cerca de 1,5 a 2l de água por dia 
ou bebidas não açucaradas e não gaseificadas

Bacalhau em cama
de couve com broa   RECEITA PARA 4 PESSOAS

76 — 77

PREPARAÇÃO
Coloque um recipiente ao lume com água e quando estiver a 
ferver coloque o bacalhau e deixe cozer. Após cozedura, 
lasque-o. Lave a couve, corte-a em juliana, coza-a em água a 
ferver com sal durante 10 minutos e escorra-a. Esfarele a broa 
e misture-a com a couve cozida. Numa frigideira coloque o 
azeite, os dentes de alho picados e salteie a couve com a broa. 
Coloque uma forma cilíndrica individual num prato e lá dentro 
coloque o preparado anterior com as lascas de bacalhau por 
cima e desenforme. Enfeite com as azeitonas pretas.

INGREDIENTES
400g de bacalhau;
1 couve portuguesa;
200g de broa;
8 azeitonas pretas;
4 dentes de alho;
4 colheres de sopa de azeite;
1 colher de café de sal.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

315
25
12
2

9

2

%VRN
16
49
18
9

29

8

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)
VITAMINA B12 (µg)

23

4

5

1949
486
2,2
112
1

%VRN
9

5

19

81
24
16
56
38



Refeição para vencer braços de ferro!



DICA DO DIETISTA 
Sabias que a curgete tem muito magnésio, um mineral essencial para os teus ossos e para os teus 
músculos? Ajuda a manter-te ativo, para poderes andar, correr, saltar e brincar!

Salmão grelhado, puré de feijão
e salada de curgete   RECEITA PARA 4 PESSOAS

78 — 79

PREPARAÇÃO
Avental a postos? Lava bem a curgete sem retirar a casca, pois 
também aí se encontram nutrientes! Corta em rodelas bem 
fininhas e tempera com duas colheres de sopa de azeite e uma 
colher de sopa de vinagre de cidra (maçã).
A salada está pronta. Depois de escorrido, vamos transformar o 
feijão com uma varinha mágica e uns salpicos de erva-doce 
num puré cremoso, vai ficar irreconhecível!
Finalmente o teu ajudante pode: aquecer bem o grelhador (só 
até 180ºC) e grelhar o salmão durante 3 a 4 minutos de cada 
lado. Num prato serve uma posta de salmão, uma nuvem de 
puré e um pouco da salada. Para os mais valentes, podes 
acrescentar umas gotinhas de limão sobre o salmão. Bom 
trabalho pequeno Chef!

INGREDIENTES
4 postas de salmão fresco;
1 curgete;
500g de feijão branco cozido;
1 limão;
2 colheres de sopa de azeite;
1 colher de sopa de vinagre 
de cidra (maçã) q.b.;
erva doce q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

345
26
25
4

11

6

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
MAGNÉSIO (mg)
VITAMINA D (µg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

15

1

7

882
696
3,1
83
7,4
59



Hoje vais cozinhar filetes de pescada que trazem consigo 
um convidado mistério: o camarão.



DICA DO DIETISTA 
Sabias que a margarina não é saudável a altas  temperaturas? A melhor gordura para ir a altas temper-
aturas como as do forno ou das frituras é mesmo o azeite! Prefere sempre a utilização do azeite nas 
confeções e deixa a manteiga e margarina apenas para barrares no pão!

Camarão escondido   RECEITA PARA 4 PESSOAS

80 — 81

PREPARAÇÃO
O primeiro passo é temperar os filetes com sal e pimenta. O 
segundo é arrancar cabeças... aos camarões, claro! Coloca 2 
camarões descascados sobre cada filete e enrola com todo o 
cuidado. Prende o rolo com um palito de modo a que o filete 
continue abraçado ao camarão e o mantenha escondido.
Pede ao teu ajudante para ligar o forno a 190ºC e picar uma 
cebola enquanto espalhas 1 c. sopa de azeite pelo fundo da 
travessa. Espalha a cebola na travessa e deita os rolos e o 
camarão que sobrou sobre a cama de cebola picada e rega 
tudo com 3 c. sopa de azeite e um pouquinho de leite. Vai ao 
forno durante 15/20 minutos e serve com arroz. Para acom-
panhar, serve metade do teu prato com salada de alface, 
cenoura ralada e couve roxa temperada com 2 c. sopa de 
azeite. Desvenda quem é o convidado mistério!

INGREDIENTES
4 filetes de pescada;
250g de camarão;
1 chávena de arroz (em cru);
1 cebola;
12 folhas de alface cortada 
em juliana;
150g de couve roxa cortada 
em juliana; 
2 cenouras raladas.
1/2 copo de leite meio-gordo 
(100ml);
6 colheres de sopa de azeite;
2 colheres de café de sal;
Pimenta q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

445
29
17
3

12

2

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
VITAMINA A (µg)
VITAMINA C (mg)
VITAMINA D (µg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

42

5

4

607
995
2,8
441
27
1,3
84





Carne

82 — 83





Bife de frango grelhado
com arroz e salada   RECEITA PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
4 bifes de frango;
140g de arroz em cru; 
180g de alface;
4 unidades de tomate;
4 colheres de sopa de azeite;
4 dentes de alho;
4 colheres de sopa de coentros;
4 limas;
4 colheres de café de tomilho;
sal q.b.

PREPARAÇÃO
Tempere o bife de frango com sumo de lima e tomilho e 
deixe marinar durante 10 minutos. 
Num tacho coloque água abundante e sal e quando levantar 
fervura adicione o arroz e deixe cozer durante 10 a 15 minu-
tos. Após a cozedura escorra a água e coloque-o de parte. 
Numa frigideira antiaderente coloque o bife de frango e 
deixe grelhar durante 8 minutos de cada lado. Lave a alface 
e o tomate, corte-os e coloque numa saladeira temperando-
-os com 1/2 colher de sopa de azeite. Numa frigideira colo-
que a outra 1/2 colher de sopa de azeite, um dente de alho 
picado e salteie o arroz. Pique os coentros e coloque-os por 
cima do arroz e sirva como acompanhamento.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que a meloa é um fruto com apenas 5% de açúcar na sua composição? Mas atenção porque ao 
mesmo tempo também é um fruto pobre em fibra (0,9g de fibra por 100g de meloa).

84 — 85

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

314
21
11
2

8

1

%VRN
16
42
16
8

28

6

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
NIACINA (mg)
VITAMINA B6 (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

31

3

3

456
682
9
0,6
62

%VRN
12

4

12

19
34
57
41
32





PREPARAÇÃO
Coloque um recipiente ao lume com água e quando 
estiver a ferver coloque a massa tagliatelle e deixe 
cozer durante 10 minutos. Numa frigideira coloque 1 
colher de sopa de azeite e salteie a carne. Lave os 
brócolos e as curgetes e corte-os em pequenos peda-
ços, coza-os em água a ferver com sal durante 10 
minutos. Após cozedura escorra-os e envolva-os com a 
cenoura ralada, a massa e a carne. Coloque o 
preparado num prato e enfeite com as nozes.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que as nozes contribuem para a melhoria da elasticidade dos vasos sanguíneos? A sua elasticidade 
é um dos factores importantes para uma boa saúde cardiovascular. Para alcançar este benefício consuma 
diariamente 30g (cerca de 5 nozes).

86 — 87

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

387
26
16
2

9

4

%VRN
19
51
23
11

31

22

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
NIACINA (mg)

32

5

5

468
806
10

%VRN
12

5

18

19
40
60

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)

INGREDIENTES
160g de tagliatelle em cru;
280g de carne de aves picada;
120g de brócolos;
1 curgete;
2 cenouras raladas;
4 colheres de sobremesa de azeite;
8 nozes;
sal q.b.

Massa de aves 
e nozes   RECEITA PARA 4 PESSOAS





Peru recheado   RECEITA PARA 12 PESSOAS

PREPARAÇÃO
Lave o peru e tempere-o com sal, pimentão-doce, 
tomilho, alecrim e sumo de limão. Num tacho coloque 2 
colheres de sopa de azeite e aloure os alhos e as cebo-
las picadas. Seguidamente adicione a carne picada, as 
castanhas e as tâmaras e deixe cozinhar em lume 
brando até a carne estar confecionada. Adicione os ovos 
envolvendo-os bem. Retire o preparado do tacho e 
recheie o peru com cuidado para que não saia por fora.
Coloque o peru recheado num tabuleiro, regue-o com o 
restante azeite e com uma mistura de vinhos a gosto. 
Leve ao forno a 180º C a assar e vá regando com a 
mistura de vinhos. Como sugestão, sirva com couve 
portuguesa e arroz pilaf.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que com esta refeição atinge mais de 50% das necessidade diárias de cobalamina (vit. B12), 
vitamina que contribui para o processo de divisão celular, para a formação normal de glóbulos vermelhos 
e para a redução do cansaço e da fadiga?

88 — 89

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

232
33
5
1

2

1

%VRN
12
66
7
6

7

4

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
NIACINA (mg)
VITAMINA B6 (mg)
VITAMINA B12 (mg)

13

8

2

496
687
10
1
1,4

%VRN
5

9

7

21
34
63
62
57

INGREDIENTES
1 peru;
400g de carne de porco picada;
200g de castanhas cozidas picadas;
12 tâmaras descaroçadas;
2 ovos;
2 dentes de alho;
2 cebolas;
1 dl de azeite;
1 colher de café de pimentão doce:
1 colher de café de tomilho;
1 colher de café de alecrim;
1 limão;
vinho q.b.;
sal q.b.





Jardineira de novilho   RECEITA PARA 4 PESSOAS

90 — 91

PREPARAÇÃO
Num tacho coloque a cebola, a batata, a curgete e a cenoura 
aos cubos. Acrescente as ervilhas, o azeite e alho picado e 
deixe alourar durante alguns minutos. Acrescente o novilho 
partido aos cubos e deixe cozinhar em lume brando. Acres-
cente água à medida que for necessário. Utilize ervas 
aromáticas para temperar.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que esta refeição fornece 46% das necessidades nutricionais de vitamina C, importante antioxi-
dante no nosso organismo que contribui para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.

INGREDIENTES
400g de novilho;
4 batatas;
1 curgete;
2 cebolas;
2 cenouras;
120g de ervilhas;
8 dentes de alho;
4 colheres de sopa de azeite;
ervas aromáticas a gosto.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

345
27
15
3

10

1

%VRN
17
53
21
17

32

6

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
VITAMINA C (mg)

23

6

6

103
1256
3,1
37

%VRN
9

7

22

4
63
22
46





Coelho com couve 
lombarda e cenoura   RECEITA PARA 4 PESSOAS

92 — 93

PREPARAÇÃO
Descasque a cenoura e lave-a juntamente com a couve. Rale a 
cenoura e corte a couve lombarda em tiras com a largura de 
um dedo.
Tempere o coelho com sumo de limão e rosmaninho e deixe a 
marinar. Num recipiente coloque o azeite, os dentes de alho 
picados, a cenoura ralada, o coelho e cubra com água deixan-
do ao lume até o coelho estar tenro. Quando o coelho já 
estiver confecionado, adicione a couve e o feijão e deixe cozer 
mais 10 minutos. Num recipiente com água abundante coza o 
arroz durante 10 minutos e escorra após cozedura. Sirva o 
coelho com o arroz cozido.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que a carne de coelho é considerada magra, com baixo teor de colesterol e com proteína de alto 
valor biológico (com aminoácidos essenciais)?

INGREDIENTES
4 lombos de coelho limpo;
400g de couve lombarda;
4 cenouras;
140g de arroz em cru;
240g de feijão manteiga 
(demolhado);
4 colheres de sopa de azeite;
4 dente de alho;
1 limão;
rosmaninho q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

444
30
15
3

9

2

%VRN
22
61
21
14

30

8

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
VITAMINA A (µg)
VITAMINA C (mg)

42

7

11

275
1222
4
1038
47

%VRN
16

7

38

11
61
29
130
59





Espetadas de borrego   RECEITA PARA 4 PESSOAS

94 — 95

PREPARAÇÃO
Desosse a mão de borrego e parta-a em quartos. 
Faça uma marinada com os pedaços de borrego, 
o sal, a pimenta preta, o sumo das limas, o 
alecrim, o tomilho, os dentes de alho picados e o 
azeite. Deixe repousar durante duas horas. Ao 
final do tempo, coloque os pedaços de borrego 
nos paus de loureiro, intercalados com as tâma-
ras e leve ao grelhador. Vá pincelando com a 
marinada.
Como sugestão, acompanhe com arroz pilaf e 
salada variada.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que a carne de borrego é fonte de zinco (essencial ao sistema imunitário), ferro (essencial para a 
formação de glóbulos vermelhos) e vitamina B12 (que contribui para a redução do cansaço e fadiga)?

INGREDIENTES
1 mão de borrego (600g limpa); 
12 tâmaras;
4 dentes de alho picados;
2 colheres de sopa de azeite;
1 colher de sobremesa de tomilho picado;
1 colher de sobremesa de alecrim picado;
2 limas;
pimenta preta q.b.;
sal q.b;
8 paus de loureiro.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

309
30
13
4

6

1

%VRN
15
61
18
20

21

3

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
ZINCO (mg)
VITAMINA B12 (µg)

17

16

3

498
624
3
5,8
3

%VRN
6

18

9

21
31
24
58
120

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)





Costeletas de borrego
com rosmaninho   RECEITA PARA 4 PESSOAS

96 — 97

PREPARAÇÃO
Tempere as costeletas com sumo de limão, rosmaninho, louro e 
os dentes de alho e deixe repousar. Coloque um recipiente com 
água abundante ao lume. Adicione as cebolas e o louro e 
quando estiver a ferver, adicione o arroz e deixe cozer durante 
10 minutos em lume brando. Após lavar os brócolos, coloque-
-os num recipiente de cozedura a vapor, e deixe cozer durante 
10 minutos. Coloque uma frigideira antiaderente ao lume e 
grelhe as costeletas. Sirva as costeletas com o arroz e os bróco-
los e tempere-os com uma colher de sopa de azeite.

INGREDIENTES
16 costeletas de borrego;
160g de arroz em cru;
560g brócolos;
4 cebolas pequenas;
8 dentes de alho;
4 colheres de sobremesa 
de azeite;
12 folhas de louro;
1 limão;
rosmaninho q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

442
38
15
4

7

1

%VRN
22
76
21
22

24

7

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
ZINCO (mg)
VITAMINA C (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)
VITAMINA B12 (µg)

36

3

6

118
1163
5
7,3
64
152
3

%VRN
14

4

20

5
58
36
73
81
76

120

DICA DO DIETISTA 
Sabia que os brócolos, tal como a maioria dos restantes legumes, apresenta baixo valor energético? 
Apresenta apenas 32kcal por 100g e tem alto teor em fibra, vitamina C e ácido fólico.





DICA DO DIETISTA 
Sabia que a carne da perna de borrego tem cerca do dobro da quantidade de ácidos gordos monoinsatu-
rados que a galinha e quantidade idêntica de colesterol?

Borrego assado 
com ervas   RECEITA PARA 4 PESSOAS

98 — 99

PREPARAÇÃO
Faça uma marinada com a perna de borrego, o 
vinho branco, os dentes de alho picados, o 
tomilho e o alecrim e deixe repousar durante 
quatro horas. Ao final do tempo, coloque a perna 
de borrego num tabuleiro juntamente com o 
líquido da marinada, o azeite, o sal e as lâminas 
de amêndoa por cima. Leve ao forno a 180ºC.
Como sugestão, acompanhe com jardineira de 
ervilhas, cenoura e batata.

INGREDIENTES
1 perna de borrego;
2 dl de vinho branco;
6 dentes de alho;
2 colheres de sopa de azeite;
1 colher de sobremesa de tomilho picado;
1 colher de sobremesa de alecrim picado;
1 colher de sopa de amêndoas laminadas;
sal q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

280
30
13
4

7

1

%VRN
14
60
19
21

23

4

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO* (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
ZINCO (mg)
VITAMINA B12 (µg)

1

1

1

501
507
3,4
6
3

%VRN
1

1

2

21
25
25
60
120

*valor inclui a adição de 1g de sal por pessoa (1/2 colher de café)





DICA DO DIETISTA 
Sabia que com esta sanduíche atinge cerca de 50% das necessidades diárias de niacina (vit. B3), 
vitamina essencial para o metabolismo de vários nutrientes no nosso organismo?

Kebab de natal   RECEITA PARA 4 PESSOAS

100 — 101

PREPARAÇÃO
Corte o peru em tiras muito finas. Numa frigideira coloque o 
azeite e aloure os alhos. Adicione a cenoura ralada, a couve 
coração de boi e a couve roxa cortadas em juliana fina. Tape 
e deixe confecionar durante 10 minutos em lume brando. 
Adicione as tiras de peru e envolva-as. Recheie o pão pita e, 
como sugestão, sirva com molho guacamole.

INGREDIENTES
300g de peito de peru assado;
200g de couve coração de boi;
100g de couve roxa;
2 cenouras;
4 dentes de alho;
2 colheres de sopa de azeite;
4 pães pita.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

318
25
7
1

4

1

%VRN
16
50
10
5

14

4

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
NIACINA (mg)
VITAMINA B6 (mg)
VITAMINA B12 (µg)

37

4

5

405
688
8
0,6
0,8

%VRN
15

4

18

17
34
51
43
30



Franganote? Com muito gosto!
E com muita energia.



DICA DO DIETISTA 
Sabias que a carne de frango fornece-te ferro, um mineral essencial para o teu sangue e respiração? 
Ajuda-te a sentires-te sempre com energia para brincares com os teus pais e amigos! A carne de frango
tem menos gordura que a maioria das carnes, mas não te deves esquecer de retirar sempre a pele e 
cozinhá-lo bem!

Frango com massa de cotove-
linhos e salada colorida   RECEITA PARA 2 PESSOAS

102 — 103

PREPARAÇÃO
No dia anterior, num recipiente tempera o frango lavado com o 
sumo de um limão, alecrim e um pouco de pimenta preta. Tapa 
com película aderente e guarda no frigorífico para o dia 
seguinte. No dia seguinte pede a um adulto, que vai ser o teu  
ajudante de cozinha, para pôr ao lume um tacho com o frango 
e 1dl de água. Deixa cozinhar até o frango ficar loirinho, me-
xendo sempre com cuidado.
Quando o frango estiver loirinho junta a restante água bem 
quente. Um pouco antes de a água ferver acrescenta a massa 
de cotovelinhos, mexe bem e deixa cozinhar durante 8 minutos 
em lume baixo. Assim que a massa estiver cozida, apaga o 
lume e deita meia colher de sopa de azeite por cima para 
temperar. Agora só falta uma salada colorida e cheia de vitami-
nas para acompanhar!

INGREDIENTES
1/2 frango;
200g de massa cotovelinhos;
1 colher de sopa de azeite;
1 limão;
Pimenta preta q.b.;
1 colher de chá de alecrim 
(fresco é melhor);
1L de água;
1 banana da Madeira;
1/2 alface;
1 cenoura;
1 colher de chá de orégãos.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

298
31
9
2

5

2

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
FERRO (mg)
VITAMINA A (µg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

32

12

4

465
465
2,5
508
51





Sobremesas

104 — 105





DICA DO DIETISTA 
Sabia que os frutos silvestres são uma das melhores fontes naturais de antioxidantes, particularmente os 
polifenóis? A ingestão de polifenóis tem efeito benéfico no controlo da HTA – hipertensão arterial. Contri-
buindo desta forma para o bom funcionamento do sistema cardiovascular.

Batido de frutos 
silvestres   RECEITA PARA 4 PESSOAS

106 — 107

PREPARAÇÃO
Triture todos os ingredientes até que o 
preparado fique com uma aparência homogé-
nea. Sirva de imediato.

INGREDIENTES
10 morangos (150g); 
1 chávena de chá de mirtilos (140g);
1 chávena de chá de framboesas (150g);
1 chávena de chá de amoras silvestres (140g);
1 iogurte natural;
150ml de sumo 100% de frutos silvestres;
gelo q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

97
3
1
0,3

0,2

0,4

%VRN
5
5
2
2

1

2

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
VITAMINA C (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

15

14

6

24
314
55
43

%VRN
6

16

22

1
16
68
21





DICA DO DIETISTA 
Sabia que a pera com casca é uma excelente fonte de fibra insolúvel, fundamental para um normal 
funcionamento intestinal?

Gelado de pera rocha   RECEITA PARA 4 PESSOAS

108 — 109

PREPARAÇÃO
Lave, descasque e corte as peras rocha em quartos colo-
cando o sumo de limão por cima para não oxidarem. Num 
tacho coloque ao lume a água, o adoçante e as peras até 
estas estarem bem cozidas. Após a confeção, triture-as e 
deixe arrefecer. Bata as claras em castelo e adicione-as ao 
preparado anterior quando este estiver à temperatura 
ambiente. Coloque numa taça ou em taças individuais e 
deixe gelar no congelador.
Como sugestão sirva com nozes torradas.

INGREDIENTES
500g de pera rocha;
1 limão;
5 colheres de sopa de adoçante;
3,5 dl de água;
2 claras de ovo.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

69
2
1
0

0

0

%VRN
3
4
1
0

0

0

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)

12

12

3

41

%VRN
5

13

11

2





DICA DO DIETISTA 
Sabia que um fruto maduro tem menor teor de fibra e maior teor de açúcares simples, devido ao 
processo de amadurecimento? Opte por frutos menos maduros.

Maçã recheada com queijo 
fresco e frutos secos   RECEITA PARA 4 PESSOAS

110 — 111

PREPARAÇÃO
Lave as maçãs, corte os topos, retire o caroço e 
cuidadosamente retire a polpa. Corte a polpa da maçã em 
pequenos cubos e adicione o queijo, os pinhões e as 
avelãs. Tempere com pimenta, azeite e vinagre, e misture 
bem.
Coloque o preparado no interior das maçãs, polvilhe com 
a salsa picada e sirva de imediato.

INGREDIENTES
4 maçãs;
2 queijos frescos; 
20 pinhões (15g);  
10 avelãs picadas (15g);
2 colheres de sopa de azeite;
1 colher de sopa de vinagre;
salsa picada e pimenta moída q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

260
7
15
4

6

2

%VRN
13
14
22
20

22

10

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
CÁLCIO (mg)
VITAMINA E (mg)

22

22

3

130
156
2,9

%VRN
8

24

12

5
20
24





Mousse de melão   RECEITA PARA 6 PESSOAS

112 — 113

PREPARAÇÃO
Misture o sumo de limão com os iogurtes, o adoçante e 
dois terços do puré de melão. Amoleça as folhas de 
gelatina em água fria durante 10 minutos, escorra e 
dissolva-as no preparado anterior.
Bata as claras em castelo até ficarem bem firmes, 
adicione-as lentamente à mousse e mexa ao mesmo 
tempo. Deite o líquido em taças e coloque-as no frigorí-
fico até servir.
No momento de servir, enfeite as taças com bolas de 
melão e hortelã picada.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que uma fatia de melão (130g) fornece apenas 39 kcal?

INGREDIENTES
1 colher de sopa de sumo de limão;
4 iogurtes naturais magros;
5 colheres de sopa de adoçante;
300g de melão reduzido a puré;
4 folhas de gelatina;
2 claras de ovo;
hortelã q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

73
5
0,4
0,2

0,1

0,1

%VRN
4
11
1
1

0,3

0,3

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
CALCIO (mg)
VITAMINA C (mg)

12

11

1

85
298
139
16

%VRN
4

12

2

4
15
17
20





Tarte de morangos   RECEITA PARA 8 PESSOAS

114 — 115

PREPARAÇÃO
Comece por colocar a massa quebrada numa tarteira e leve ao 
forno pré-aquecido a 170ºC, durante 10 minutos, retire e deixe 
arrefecer. Bata os iogurtes. Espalhe os morangos laminados na 
base e coloque o iogurte batido por cima.  Com a gelatina, 
não muito espessa, cubra toda a superfície da tarde (por cima 
dos morangos e do iogurte). Por fim, leve ao frigorífico e deixe 
a refrigerar durante algum tempo.

DICA DO DIETISTA 
Sabia que uma taça de morangos ao natural (150g) fornece 68mg de vitamina C, tendo apenas 51 kcal?

INGREDIENTES
6 iogurtes naturais;
1 pacote de gelatina morango;
400g de morangos maduros;
1 base de massa quebrada.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

252
7
10
5

2

1

%VRN
13
13
15
27

8

7

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
CÁLCIO (mg)
VITAMINA C (mg)

32

17

2

248
130
24

%VRN
12

19

6

10
16
29





Tarte de pera rocha   RECEITA PARA 10 PESSOAS

116 — 117

PREPARAÇÃO
Lave, descasque e corte as peras rocha em fatias finas 
colocando o sumo de limão por cima para não oxidarem. 
Numa tarteira coloque a massa quebrada, cubra-a com as 
fatias de pera e polvilhe com folhas de hortelã picadas. 
Leve ao forno, a 180ºC, durante 10 minutos. Bata as claras 
em castelo bem firmes e adicione o adoçante. Coloque este 
preparado sobre as fatias de pera e leve de novo ao forno 
até as claras estarem douradas.

DICA DO DIETISTA 
Sabe o que é o índice glicémico (IG) dos alimentos? É um parâmetro que avalia a capacidade do alimento 
ou refeição para elevar a concentração de glucose sanguínea após a sua ingestão. Sabia que a pera é 
dos frutos com menor IG (IG=33)?

INGREDIENTES
1 base de massa quebrada;
4 peras rocha;
1 limão;
5 colheres de sopa de adoçante;
6 claras de ovo;
hortelã q.b.

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE
VRN - VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

151
3
7
4

2

1

%VRN
8
7

10
18

5

6

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)

18

6

2

150

%VRN
7

6

6

6



Receita rica em vitamina C!



Delícia de morango   RECEITA PARA 1 PESSOA

118 — 119

PREPARAÇÃO
Começa por lavar muito bem os morangos e as cerejas.
Agora entrega a fruta ao teu ajudante e pede-lhe para tirar as 
folhas dos morangos e cortá-los aos pedaços, e de seguida 
cortar as cerejas ao meio para retirar os caroços.
Depois da fruta arranjada, coloca numa tigela ou taça e cobre 
com o iogurte natural. Com a ajuda de uma colher mexe 
ligeiramente a mistura e finaliza colocando no topo duas 
colheres de cereais.
Bom apetite!

DICA DO DIETISTA 
Sabias que esta receita é ideal para o teu pequeno-almoço? Mas também a poderás comer à sobremesa! 
Sabias que os morangos além de serem suculentos e apetitosos são também ricos em vitamina C? Esta 
vitamina é essencial para manteres a tua saúde em forma e ficares mais resistente às gripes e constipa-
ções! E mais, quando praticas o teu desporto favorito esta vitamina ajuda-te a proteger e reparar os teus 
músculos!

INGREDIENTES
1 iogurte natural;
7 morangos;
7 cerejas;
1 colher de flocos de aveia;
1 colher de grãos de cereais 
triturados (ex.: flocos de trigo, 
arroz, cevada, centeio, milho 
ou soja).

VALOR NUTRICIONAL DA REFEIÇÃO POR DOSE

ENERGIA (kcal)
PROTEÍNAS (g)
LÍPIDOS (g)
Saturados (g)

Monoinsaturados (g)

Polinsaturados (g)

215
9
4
2

1

2

HIDRATOS
DE CARBONO (g)
Açúcares (g)

Fibra (g)

SÓDIO (mg)
POTÁSSIO (mg)
CÁLCIO (mg)
VITAMINA C (mg)
ÁCIDO FÓLICO (µg)

34

22

5

84
616
61
69
80





Boletim
nutricional

120 — 121



ENERGIA
Energia (kcal)

0,3

0,2

0,1

0

0

0

1,7

1,4

0,3

0,7

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

160

12

0

1

0,01

0,01

0,6

0,04

8

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

11

1

199

25

0,1

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

5

5

0,1

96,6

Tem baixo valor energético e baixo teor de açúcares; tem alto 
teor de fibra; é fonte de vitaminas A e C.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

Abóbora



Tem baixo valor energético e baixo teor de açúcares; tem 
alto teor em fibra, vitamina B6 e ácido fólico; é fonte de 
vitaminas A, C e B1.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

1,8

0,3

0,1

0

0,2

0

2,9

2,2

0,3

2,4

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

124

20

0

0,67

0,29

0,05

0,40

0,48

87

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

26

4,0

244

24

1,0

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

44

11

0,2

91,0

Alho francês

122 — 123



Tem alto teor de proteína; baixo teor de gordura e  gordura 
saturada; tem alto teor de vitaminas D e B12, é fonte de 
fósforo.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

* Valores referência de bacalhau salgado seco demolhado.
Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

19

0,4

0,1

0,1

0,1

52

0

0

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

4

0

4,5

0,28

0,047

0,068

0,76

0,072

8,1

0,95

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

80

1483

36

33

0,2

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

116

23

0,8

76,2

Bacalhau*



Tem alto teor de proteína; tem baixo teor de sódio; tem alto 
teor de vitamina B12, niacina, fósforo e zinco; é fonte de 
vitaminas B2 e B6.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

* Valores de referência de costeleta ou perna de borrego.
Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

19,7

5

2,2

1,6

0,2

68

0

0

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

0

0

0,4

0,1

0,14

0,24

5

0,37

3

2

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

124

64

284

11

1,7

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

220

27

3,8

73,6

Borrego*

124 — 125



ENERGIA
Energia (kcal)

5,9

0,8

0,1

0,1

0,4

0

56,4

2,2

54,2

5,8

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

0

0

0

0,2

0,18

0,08

1,2

0,17

24

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

263

517

248

56

1,2

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

103

62

1,3

29,4

Tem baixo teor de gordura e de açúcares; é fonte de fibra, 
vitamina B1 e magnésio.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

* Valores de referência de pão de centeio.
Valores por 100g de alimento.

Broa de centeio*



Tem alto teor de proteína; tem baixo teor de gordura e de 
gordura saturada; tem alto teor de vitamina B12; é fonte de 
fósforo.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

17,6

0,6

0,1

0,1

0,3

154

0,3

0

0,3

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

0

0

0

0,7

0,03

0,01

2

0,05

9

2,1

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

77

194

179

87

1,8

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

150

30

0,3

79,2

Camarão

126 — 127



ENERGIA
Energia (kcal)

19,7

2,9

0,7

0,8

0,9

36

0

0

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

15

0

4,1

0,37

0,15

0,15

5

0,36

15

5,7

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

105

80

403

69

1,2

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

263

33

1,2

75,6

Tem alto teor de proteína; tem baixo teor de gordura e de sódio; 
tem alto teor de vitaminas D, B12 e niacina e de fósforo; é fonte 
de vitamina B6 e potássio.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

Carapau



Tem alto teor de fibra,  vitamina C e ácido fólico; é fonte de 
vitamina B1 e potássio.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

3,1

1,1

0,2

0,4

0,4

0

39,8

9,8

30

6,1

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

11

51

0

1,2

0,22

0,12

0,5

0,35

61

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

194

9

500

20

0,8

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

63

33

0,5

48,5

Castanha

128 — 129



ENERGIA
Energia (kcal)

20,3

13,4

3,6

3,7

4,7

45

0

0

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

28

0

2,4

1,3

0,13

0,23

9

1

14

14

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

202

78

360

39

1,1

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

282

37

2,2

64,3

Tem alto teor de proteína; tem baixo teor de sódio; tem alto 
teor de vitaminas D, niacina,  B6 e B12 e de fósforo;  é fonte de 
vitamina B2, potássio e zinco.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

Cavala



Tem baixo valor energético e baixo teor de açúcares; tem 
alto teor em fibra e vitamina A; é fonte de potássio.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

0,6

0

0

0

0

0

4,4

4,1

0,2

2,6

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

933

3

0

0,5

0,05

0,02

0,9

0,07

28

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

25

58

312

41

0,7

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

33

7

0.1

92,0

Cenoura

130 — 131



ENERGIA
Energia (kcal)

2,4

0,2

0

0

0,1

0

2,1

2

0,1

3,1

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

166

67

0

0,2

0,15

0,03

0,7

0,15

150

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

26

9

252

51

0,5

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

64

12

0,3

91,1

Tem baixo valor energético e baixo teor de açúcares; tem alto 
teor em fibra, vitamina C e ácido fólico; é fonte de vitamina A.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

Couve lombarda



ENERGIA
Energia (kcal)

1,6

0,3

0,1

0

0,1

0

2

1,9

0,1

1,0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

55

17

0

0

0,11

0,04

0,4

0,12

41

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

19

3

248

22

0,8

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

33

20

0,3

94

Tem baixo valor energético e baixo teor de açúcares; tem 
alto teor em fibra; é fonte de vitamina C e ácido fólico.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

Curgete

132 — 133



Tem alto teor de proteína e fibra; tem baixo teor de 
açúcares; é fonte de vitaminas C, B1 e ácido fólico.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

* Valores de referência de ervilhas em grão congeladas cruas.
Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

5,3

0,5

0,1

0,1

0,2

0

7

1,4

4,4

7

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

67

14

0

0,18

0,32

0,02

1,8

0,10

58

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Calcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

68

11

206

32

1,1

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

96

17

0,9

79,4

Ervilhas*



Têm baixo valor energético e baixo teor de açúcares; têm 
alto teor de fibra, vitamina A e C e ácido fólico; são fonte de 
potássio e ferro.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

2,6

0,9

0,1

0

0,4

0

0,8

0,7

0,1

2,6

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

550

35

0

1,7

0,07

0,18

0,4

0,17

150

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

27

173

471

104

2,4

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

45

54

0,9

91,8

Espinafres

134 — 135



ENERGIA
Energia (kcal)

7,8

0,6

0,1

0,2

0,2

0

14

0,8

11,5

7

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

1

0

0

0,1

0,14

0,07

0,7

0,1

43

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

107

247

415

50

2,7

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

148

51

1,0

68,6

Tem alto teor de proteína e fibra; tem baixo teor de açúcares; é 
fonte de ácido fólico, potássio, ferro e fósforo.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

* Valores de referência de feijão manteiga cozido (demolhado).
Valores por 100g de alimento.

Feijão manteiga*



ENERGIA
Energia (kcal)

4,2

1,8

1

0,4

0,1

50

5

5

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

30

0

0

0,03

0,03

0,24

0,2

0,034

1,7

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibras (g)

54

62

183

118

0,2

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

108

12

0,5

87,9

Tem alto teor de proteína; tem baixo teor de gordura, açúcares 
e de sódio; tem muito baixo teor de gordura saturada; é fonte 
de vitamina B2 e de fósforo.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento.

Iogurte natural

136 — 137



ENERGIA
Energia (kcal)

0,2

0,5

0,1

0

0,2

0

13,4

13,4

0

2,1

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

4

7

0

0,59

0,02

0,03

0,1

0,04

5

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

64

6

139

6

0,2

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

8

8

0

82,9

Tem alto teor de fibra.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

Maçã



ENERGIA
Energia (kcal)

17,2

0,1

0

0

0,1

28

0

0

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

9

0

0,4

0,13

0,44

0,19

0,67

0,067

6,8

0,48

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

70

121

261

25

0,2

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

181

25

0,7

81,7

Tem alto teor de proteína; tem baixo teor de gordura; tem alto 
teor de vitamina B1; é fonte de vitamina B12 e fósforo.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

Maruca

138 — 139



Tem baixo valor energético; tem alto teor de fibra e de 
vitamina C; é fonte de vitamina A.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

0,6

0,3

0,1

0,1

0,1

0

5,7

5,7

0

0,9

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

167

30

0

0.1

0,02

0,02

0,4

0,09

3

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

30

12

227

10

0,3

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

12

19

0,2

91,8

Melão



Tem baixo valor energético; tem alto teor de fibra e 
vitamina C; é fonte de ácido fólico.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

0,6

0,4

0

0,1

0,2

0

5,3

5,3

0

2

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

4

47

0

0,2

0,03

0,06

0,6

0,05

47

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

34

2

138

25

0,8

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

26

10

0,1

90,1

Morango

140 — 141



ENERGIA
Energia (kcal)

20,9

4,3

1,8

1,8

0,2

61

0,2

0,1

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

0

0

0,50

0,04

0,1

0,16

4,6

0,51

16

2,0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

122

60

370

9

1,4

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

169

23

3,6

72,9

Tem alto teor de proteína; tem baixo teor de sódio; tem alto teor 
de vitaminas B6, B12 e zinco; é fonte de niacina, potássio e 
fósforo.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

* Valores de referência de bife de vaca cru.
Valores por 100g de alimento cru.

Novilho*



ENERGIA
Energia (kcal)

24,1

1,2

0,3

0,4

0,2

0,2

70

0

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

0

0

0,1

0,13

0,14

0,14

11

0,49

13

0,37

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

108

60

370

5,0

0,5

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

220

29

0,8

73,8

Tem baixo teor de gordura, gordura saturada e de sódio; tem 
alto teor de proteína, niacina, vitamina B6 e fósforo; é fonte 
de potássio.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

* Valores de referência de peito de frango sem pele.
Valores por 100g de alimento cru.

Peito de frango*

142 — 143



Tem alto teor de proteína; tem baixo teor de gordura satu-
rada e de sódio; tem alto teor de vitaminas B6, B12, niacina 
e fósforo; é fonte de potássio.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

* Valores de referência de peito de peru sem pele.
Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

23,4

1,3

0,3

0,4

0,2

57

0

0

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

0

0

0,3

0

0,06

0,12

7,9

0,58

8,0

1,0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

105

63

353

8

0,7

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

210

32

0,6

74,2

Peito de peru*



Tem alto teor de fibra.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

0,3

0,4

0

0,1

0,1

0

9,4

9,4

0

2,2

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

2

3

0

0,5

0,02

0,02

0,2

0,02

2

0

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

47

8

150

9

0,3

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

10

9

0,2

85,1

Pera

144 — 145



ENERGIA
Energia (kcal)

17,6

1,4

0,2

0,4

0,4

19

0

0

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

10

0

1,4

0,5

0,07

0,04

1,1

0,06

18

0,72

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

83

100

359

31

0,3

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

193

31

0,6

80

Tem alto teor de proteína; tem baixo teor de gordura e sódio; é 
fonte de vitaminas B12 e D; de fósforo e potássio.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

Pescada



Tem alto teor de proteína; tem muito baixo teor de sódio; 
tem alto teor de vitaminas D, E e B12; é fonte de vitaminas  
B1, B6, niacina, de fósforo e potássio.

Referência: Tabela da Composição de Alimentos. Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge, 2007.

Valores por 100g de alimento cru.

ENERGIA
Energia (kcal)

16,2

21,9

4,2

10

5,1

40

0

0

0

0

VITAMINAS
Vitamina A (µg)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (µg)

Vit. E - Tocoferol (mg)

Vit. B1 - Tiamina (mg)

Vit. B2 - Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Ácido fólico (µg)

Vitamina B12 (µg)

33

0

11

4

0,18

0,04

3,6

0,45

10

1,9

MINERAIS E ÁGUA
Sódio (mg)

Potássio (mg)

Cálcio (mg)

Ferro (mg)

MACROCONSTITUINTES
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ác. gordos saturados (g)

Ác. gordos monoinsaturados (g)

Ác. gordos polinsaturados (g)

Colesterol (g)

Hidratos de carbono (g)

Açúcares (g)

Amido (g)

Fibra (g)

262

38

301

12

0,5

Fósforo (mg)

Magnésio (mg)

Zinco (mg)

Água (g)

209

23

0,5

60,5

Salmão

146 — 147










