Ementa Semanal
SEG
Leite MG com
cereais integrais
de milho/
trigo/centeio ou
aveia +
1 fruta da época

JANTAR

ALMOÇO

PEQUENO-ALMOÇO

PRIMAVERA

SEG
Sopa de curgete
com espinafres*
+ Omelete de
pescado com
legumes +
1 kiwi

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

QUA
SEX
QUI
TER
SAB
DOM
Sopa de curgete Sopa de curgete
Sopa de
Sopa de
Sopa de favas Sopa de favas
com espinafres* com espinafres*
nabiças* +
nabiças* +
com nabiças* + com nabiças* +
+ Espetadas de
+ Cozido de
Frango estufado Pataniscas de
Salteado de
Quiche de
peru com
grão* +
com esparguete bacalhau com frango e maçã* legumes com
abóbora e arroz
1 kiwi
e brócolos +
salada de feijão + 2 fatias de
salada +
de grelos* +
1 tangerina
frade* +
ananás dos
2 fatias de
1 tangerina
1 laranja
Açores
ananás dos
Açores

QUA
SEX
QUI
TER
SAB
SEG
DOM
Sopa de
Sopa de curgete Sopa de curgete
Sopa de
Sopa de
Sopa de favas
Creme de
curgete com
com espinafres* com espinafres*
nabiças* +
nabiças* +
com nabiças* + beterraba com
espinafres* +
+
+ Frango
Pataniscas de
Salteado de
Quiche de
manjericão* +
Espetadas de Cozido de grão* estufado com
bacalhau com frango e maçã* legumes com Peixe assado no
peru com
+
esparguete e salada de feijão + 1 clementina
salada + 1
forno +
abóbora e arroz
1 pêra
brócolos +
frade* +
clementina
Sobremesa de
de grelos* +
1 maçã
1 maçã
abóbora com
1 pêra
requeijão*

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
Palitos de
e aveia
com granola
cenoura e
caseira de
pepino com
aveia,
frutos
pasta de grão*
secos e
(húmus) +
sementes
1 chávena de
chá sem açúcar

Crepe com
frango/atum +
1 chávena de
chá/cevada
sem açúcar

1 sandes com
queijo fresco,
fio de mel e
nozes +
1 chávena de
chá/cevada
sem açúcar

*- Encontre todas estas receitas em www.pratocerto.pt
Promotor

Confinanciador:

1 panqueca de
1 pão de
cenoura+
cereais* +
1 chávena de 1 c.sobremesa
chá/cevada
de azeite e
sem açúcar
2 rodelas de
tomate fresco e
óregãos +
1 iogurte
líquido magro

Ementa Semanal

PRIMAVERA
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.
A ALIMENTAÇÃO MEDITERRÂNICA
A alimentação mediterrânica está fortemente associada a uma menor prevalência de excesso de peso e
obesidade e à manutenção de um peso saudável. Além disso, está associada a um menor risco de
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e doenças degenerativas. Parece ter um efeito
protetor sobre o organismo de fumadores ativos e passivos e contra a aterosclerose/trombose.
DICA PRATO CERTO
Com a correria do dia-a-dia, tende-se a investir mais nos enlatados. Dentro deste grupo, recomenda-se as
leguminosas como o grão, o feijão, as ervilhas e as lentilhas. Pode sempre optar por comprá-las secas e preparálas. Seja em que formato for, as leguminosas são sempre uma boa escolha, Além de serem uma excelente fonte
de proteína e fibra e nos fornecerem diversos minerais e vitaminas, Adicione-as às suas sopas, saladas, para fazer
pastas, como um snack ou outros pratos.
COMA SAZONAL E LOCAL
Exemplos de frutas e legumes da época

Ananás dos
Açores

Beldroegas

Banana da
Madeira

Cerejas

Encore

Mirtilos

Ervilhas

Favas

Feijão-verde

Nabiças

Morango

Rúcula

Nêspera

Tremoço

SALADAS ENFRASCADAS
Já conhece este conceito super prático para preparar saladas? É saúde que se transporta! É uma forma
organizada de armazenar a salada e conseguir gerir bem os dias mais complicados! Poupança de tempo e
dinheiro (até os próprios frascos, porque pode reutilizar os que compra no supermercado). A preparação da salada
no frasco deve ser pela seguinte ordem:
1. Primeiro é sempre o tempero/molho. A escolha é pessoal, tem é de ficar no fundo do frasco;
2. A segunda camada a colocar deve ser de vegetais duros e impermeáveis como por exemplo:
grão, feijão, ervilha, lentilha, cenoura, tomate, cebola, rabanete, pimentos, etc;
3. Em terceiro lugar sementes, massa ou arroz e vegetais moles como pepino, cogumelos, fruta,...;
4. Na quarta camada pode colocar carne, pescado como frango, atum, ou ovos;
5. A última camada, ou seja, a última coisa a colocar no frasco, deve ser sempre as folhas que vão
completar estas saladas: alface, agrião, espinafre, rúcula, e outros verdes que goste.
Em alternativa as sementes e o molho podem colocar somente na hora de consumo.
Use e abuse da criatividade quanto mais colorida sua salada, mais nutritiva será!

Alimente-se bem e aumente a energia!
Promotor

Confinanciador:

