Ementa Semanal

JANTAR

ALMOÇO

PEQUENO-ALMOÇO

INVERNO
SEG
1 chávena de
leite MG + 1 pão
de mistura
com 1 c.chá de
doce/compota +
1 fruta da época

QUA
SEX
QUI
SAB
DOM
1 chávena de Iogurte caseiro 1 chávena de
Leite MG com
1 copo de sumo
Papas de
leite MG com
cereais integrais leite MG com
com flocos de
de laranja
aveia* com
café/cevada
+
café/cevada
+
1
ou aveia +
aveia e fruta*
natural +
maçã e canela
pão de cereais*
1 fruta da época 1 torrada com
Tosta de pão de
1 c.chá de
com 1 fatia de
cereais com ovo
manteiga +
queijo flamengo
cozido ou
1 fruta da época
+ 1 fruta da
escalfado e
época
sementes de
linhaça
TER

QUA
TER
SEG
Creme de
Creme de
Creme de
lentilhas* +
lentilhas* +
lentilhas* +
Vitela na púcara Vitela na púcara Tiras de pota
com legumes
com legumes
panadas com
da época* +
da época* +
arroz de
1 peça de fruta 1 peça de fruta
coentros* +
da época
da época
1 peça de fruta
da época

SEG
Creme de
lentilhas* +
Hambúrguer de
cavala e
batatas à
padeiro* +
1 peça de fruta
da época

TER
Creme de
lentilhas* +
Tiras de pota
panadas com
arroz de
coentros* +
1 peça de fruta
da época

QUA
Sopa juliana +
Feijoada de
peru +
1 peça de fruta
da época

QUI
Sopa juliana +
Feijoada de
peru +
1 peça de fruta
da época

QUI
Sopa juliana +
Filetes de
pescada com
tomate e
pimentos +
1 peça de fruta
da época

SEX

SAB
DOM
Creme de
Creme de
Sopa juliana +
abóbora
e
abóbora
e
Filetes de
iogurte* +
iogurte* +
pescada com
Rolos
de
couve
Rolos
de couve
tomate e
lombarda
e
arroz
lombarda
e
pimentos +
dos
arroz dos
1 peça de fruta
descobrimentos*
descobrimentos*
da época
+ 1 peça de
+ 1 peça de
fruta da época fruta da época

SEX
Sopa juliana +
Ervilhas com
ovos
escalfados* +
1 peça de fruta
da época

SAB
Creme de
abóbora e
iogurte* +
Massada de
peixe +
1 peça de fruta
da época

DOM
Creme de
abóbora e
iogurte* +
Açorda de
peixe, alho e
coentros +
1 fatia de bolo
de feijão com
amêndoas*

LANCHES

Alterne os lanches da manhã e tarde sugeridos, conforme o seu gosto pessoal e o que tenha disponível em casa.

1 batido de fruta 1 iogurte magro
Tostas com
e aveia
com granola
pasta de grão*
caseira de
(húmus) +
aveia, frutos
1 chávena de
secos e
chá sem açúcar
sementes

2 bolachas
2 fatias de pão
1 pão de
1 panqueca de
maria ou
de mistura com
cereais* +
aveia e maçã
1/4 queijo fresco tostada + 1 fatia 1 c.sobremesa
ou banana +
de
queijo
+
+ 5 amêndoas +
de azeite e
1 chávena de
1 chávena de
canela ou
2 rodelas de
chá/cevada
chá/cevada
pimenta preta +
tomate fresco e
sem açúcar
sem açúcar
1 chávena de
óregãos +
chá/cevada
1 iogurte
sem açúcar
líquido magro

*- Encontre todas estas receitas em www.pratocerto.pt
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Ementa Semanal

INVERNO
A EMENTA ADAPTA-SE A SI
- Adapte as receitas, utilizando peixe, carne ou leguminosas e outros legumes que tiver em casa;
- Faça mais doses para dar para refeições do dia seguinte;
- Se sobrar carne ou peixe dos dias anteriores pode utilizar para a confeção de empadão, massadas, lasanhas,
omeletes, saladas, gratinados, opções não faltam.
NÃO SE ESQUEÇA...
O que não utilizar, armazene no frigorífico para comer nos dias seguintes ou congele e coma noutra altura.
A ALIMENTAÇÃO MEDITERRÂNICA
A alimentação mediterrânica caracteriza-se por um elevado consumo de alimentos de origem vegetal, de entre os
produtos hortícolas, fruta, leguminosas, frutos oleaginosos e cereais integrais, pela utilização de azeite como fonte
principal de gordura adicionada, pelo consumo moderado de pescado, aves e produtos lácteos (iogurte e queijo),
ovos e baixo consumo de carnes vermelhas10. A conjugação entre os aspetos culturais e nutricionais, com
envolvimento de prática regular de atividade física e descanso adequado está na base do significado mais amplo e
abrangente, que considera o modelo mediterrânico como um estilo de vida.
BEBIDAS VEGETAIS
Uma das escolhas simples e saudáveis que pode fazer são as bebidas vegetais caseiras (sementes de linhaça,
aveia, amêndoas..). Existe uma grande variedade de bebidas vegetais no mercado, algumas com melhor qualidade
do que outras, outras com ingredientes adicionados, etc. Em casa é possível fazer bebida vegetal apenas com 2
ingredientes: 1 tipo de semente, cereal ou fruto seco e água. Pode ainda adicionar especiarias a gosto como
baunilha ou canela. A preparação é simples: basta demolhar a base, triturar e com um saco coar a bebida vegetal.
O resíduo que sobra pode ser utilizada na confeção de diversas receitas. Atreva-se e experimente!
COMA SAZONAL E LOCAL
Exemplos de frutas e legumes da época

Clementina

Kiwi

Laranja

Limão

Maçã

Beterraba

Couve-flor

Couve-lombarda

Espargos

Espinafres

Pera

Tangerina

Nabiças

Repolho

- Deve comer pelo menos 400gr de fruta e hortícolas por dia para se usufruir dos seus efeitos protetores

2x

+3x

= 400gr

Sopa no início das refeições principais e 3 peças de fruta por dia é suficiente.

- A quantidade diária recomendada de água é de cerca de 1,5 a 2 litros.
De inverno o consumo de bebidas frias não é tão apetecível, optar por
infusões ou chás quentes (sem adição de açúcar) pode ser uma boa forma
de se hidratar e manter a temperatura corporal.
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