Especial

Aprenda a fazer a SUA Ementa Semanal
utilizando todos os produtos que recebeu no seu cabaz
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Dia da Semana

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta - feira

Pequeno-Almoço
½ chávena de leite meio
gordo simples ou com
café/cevada + 1 pãozinho
com 1 c.chá de marmelada

1 chávena de leite meio
gordo com cereais +
1 peça de fruta da época

½ chávena de leite meio
gordo simples ou com
café/cevada + 1 pãozinho
com 1 fatia de queijo

Quinta - feira

1 chávena de leite meio
gordo com cereais +
1 peça de fruta da época

Sexta - feira

½ chávena de leite meio
gordo simples ou com
café/cevada + 1 pãozinho
com 1 c.chá de doce

Sábado

1 chávena de leite meio
gordo com cereais +
1 peça de fruta da época

Domingo

½ chávena de leite meio
gordo simples ou com
café/cevada + 1 pãozinho
com 1 fatia de queijo

Lanche Manhã
1 peça de fruta da época
+ 1 fatia de queijo

1 iogurte natural
(ver receita iogurte
caseiro) + 2 bolachas

1 peça de fruta da época
+ 2 bolachas

1 iogurte natural
(ver receita iogurte
caseiro) + 2 bolachas

1 peça de fruta da época
+ 1 fatia de queijo

1 iogurte natural
(ver receita iogurte
caseiro) + 2 bolachas

1 peça de fruta da época
+ 2 bolachas

Almoço

Lanche Tarde

Sopa de feijão branco
com curgete + Almôndegas
de lentilhas e grão-de-bico,
e esparguete
+ 1 peça de fruta da época

1 copo grande de água
aromatizada com frutas
e hortelã sem açúcar
+ 1 bolinho de curgete
e grão

Sopa de feijão branco
com curgete + Almôndegas
de lentilhas e grão-de-bico,
e esparguete
+ 1 peça de fruta da época

1 copo grande de água
aromatizada com frutas
e hortelã sem açúcar
+ 1 pãozinho com
1 c.sobremesa azeite e
2 rodelas de tomate.

Sopa de feijão branco
com curgete
+Arroz de Pota
+1 peça de fruta da época

Creme de Broculos
+ Filetes de Pescada com
Arroz Primavera
+ 1 peça de fruta

Creme de Broculos
+ Arroz de Frango e
legumes
+ 1 peça de fruta

Creme de Broculos
+ Empadão de Carne
+ 1 peça de fruta

Jantar
Sopa de feijão branco
com curgete + 2 bolinhos
de curgete
+ 1 peça de fruta da época

Sopa de feijão branco
com curgete
+Arroz de Pota
+1 peça de fruta da época

Sopa de feijão branco
1 iogurte ou copo de leite
com curgete
+ 1 pãozinho com 1 c.chá
+Pernas de frango panadas
de creme vegetal ou
no forno
doce/marmelada
+1 peça de fruta da época
1 copo grande de água
aromatizada com frutas
e hortelã sem açúcar
+ 1 pãozinho com
1 c.sobremesa azeite e
2 rodelas de tomate.
1 iogurte ou copo de leite
+ 1 fatia de bolo caseiro

1 copo grande de água
aromatizada com frutas
e hortelã sem açúcar
+ 1 pãozinho com pasta
de grão
ou creme aromático

1 copo grande de água
Gaspacho de ovo
+ Tortilha de Atum simples aromatizada com frutas
e hortelã sem açúcar
+ 1 peça de fruta
+ Panquecas de laranja

Creme de Broculos
+ Massada de Pescada
+ 1 peça de fruta

Creme de Broculos
+ Tiborna de sardinha/atum
de conserva e legumes
+ 1 peça de fruta

Gaspacho de Ovo
+ Empadão de Carne
+ 1 peça de fruta

Gaspacho de Ovo
+ Mistura de Legumes com
com ovos escalfados
+ 1 peça de fruta

Sobre a sua ementa
2ª Feira
- Na sopa as beldroegas podem ser substituídas por espinafres congelados;

Não se esqueça que:
Se não tiver algum dos ingredientes substitua por outros
dentro do mesmo grupo de alimentos, por exemplo:

- Almôndegas de Lentilhas com Grão: faça mais doses para dar para o
almoço do dia seguinte. Achate um pouco as almôndegas – tipo hambúrguer
e sirva com arroz branco;

- pescada por outro peixe;

- Opte por usar grão seco e coza para congelar;

- legumes e frutas por outro legume ou fruta;

- Se tiver sobra de grão faça Bolinhos de Curgete e grão para o lanche e a
acompanhar ao jantar.

- farinha de aveia por trigo, centeio ou outra

- iogurte por copo de leite ou fatia de queijo,

3ª Feira

Deve fazer sopa para vários dias.

- Arroz de Pota: a pota pode ser substituída por lulas, chocos ou polvo.

O que não utilizar, congele e coma noutra altura.

4ª Feira

Se sobrou do jantar pode servir de almoço, ou vice-versa.

- Pernas de frango panadas: invista em papel vegetal para substituir ao
maximo as frituras, colocando no forno, vai ganhar em mais saúde. Até as
babatas "fritas" ficam deliciosas!

Pode fazer um jarro de água aromatizada à noite, com as frutas
e plantas aromáticas que mais gosta. Vá bebendo ao longo do
outro dia.

5ª Feira
- Filetes de pescada com arroz: adapte esta receita, utilizando a pescada
congelada do cabaz e substituindo a couve pela mistura de legumes;
- Massada de pescada: aproveite a pescada que tenha sobrado do almoço e
faça uma massada de peixe.
- Creme de brócolos: embora os brócolos frescos sejam um produto de
inverno, utilize os congelados que recebeu no cabaz.

6ª Feira
- Arroz de frango e legumes: aproveite o arroz de de 5ªfeira caso tenha
sobrado.
- Tiborna de sardinhas: pode utilizar sardinha, atum, cavala ou outro peixe.

Sábado
- Varie o que coloca no pão! Já experimentou colocar pasta de grão de bico
ou creme aromático de salsa e coentros?

Domingo
- Gaspacho de ovo: Utilize o pão mais duro que possa ter em casa.
NOTA: Todas as receitas, estão disponiveis no nosso site, em www.pratocerto.pt

Deve comer 400gr de frutas e legumes por dia:

2x

Sopa

= 400gr

+3x
Fruta

Deve comer leguminosas 2 vezes (ou mais) por semana:

Feijão
Grão
Lentilha

Deve beber

Leguminosas
Frescas e Secas

Chícharo
Fava
Ervilha

8 copos de água por dia:

+ + + + + + + = 1,5L

Com este folheto está disponivel mais informação:

"Tenho um cabaz... E Agora...?"
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