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A HISTÓRIA DE CECILIE
Sempre tive problemas de estômago e, há dez anos, depois de um exame minucioso, diagnosticaram-me SCI, Síndrome do Cólon Irritável. Na altura, fiquei aliviada por não ter algo mais
grave, mas, no outono de 2013, comecei a piorar gradualmente e, em dezembro do mesmo
ano, não conseguia ingerir nada sem ficar com cólicas terríveis e diarreia. Perdi cerca de 5 kg
em poucas semanas e, por puro desespero, decidi experimentar a Dieta com Baixo Teor de
FODMAP, desenvolvida na Universidade de Monash, na Austrália, pela Dra. Sue Shepherd.
Hoje em dia, esta dieta é recomendada por especialistas em gastrenterologia em muitos países,
incluindo a Noruega, a minha terra natal.
A SCI é o distúrbio intestinal mais comum em todo o mundo, afetando cerca de 15% da
população, mas, atualmente, apenas 30% dos afectados sabem que sofrem de SCI ou procuram
ajuda. Muitos de nós limitamo-nos a viver com os nossos problemas de estômago não identificáveis, que podem ou não ser SCI. Seja como for, uma dieta com baixo teor de FODMAP
irá ajudar a acalmar o estômago ao restringir alimentos que podem irritar os intestinos. Uma
vez que não sou médica nem nutricionista, apenas descreverei a dieta em termos gerais. Cada
pessoa terá de prestar atenção ao seu próprio corpo e fazer as suas adaptações específicas.
Pessoalmente, aprendi muito acerca do tipo de alimentos que posso comer ou que devo evitar,
mas não foi fácil encontrar receitas que me devolvessem o prazer pela comida. Como sempre
adorei cozinhar, assumi o meu novo regime alimentar como um desafio e comecei a fazer
experiências com alimentos com baixo teor de FODMAP.
As receitas deste livro desenvolveram-se depois de muitas tentativas e erros, muitos sacrilégios e alguns pratos francamente não comestíveis. Felizmente, sou teimosa como uma mula,
e agora a minha família desfruta diariamente da minha comida com baixo teor de FODMAP,
que é saudável e deliciosa. Ao fim de algum tempo, reparei que não era a única a procurar receitas de coisas simples como molhos, sobremesas e substitutos alimentares, por isso comecei
o meu blogue: www.lowfodmapblog.com.
Os comentários têm sido incrivelmente positivos e eu estou encantada por poder agora partilhar aqui as minhas receitas preferidas. Muitas pessoas dizem que gostam da forma como
partilho as minhas experiências, tanto no que diz respeito à minha dieta como à descrição
da minha vivência com SCI. Portanto, quer lhe tenha sido diagnosticada SCI ou apenas sofra
de problemas gastrintestinais, o propósito das minhas receitas testadas e experimentadas é
acalmar o seu estômago e mantê-lo tranquilo e feliz. Bom proveito!
Cecilie Hauge Ågotnes
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INTRODUÇÃO AO FODMAP
O QUE É A SÍNDROME DO COLÓN IRRITÁVEL?
A Síndrome do Cólon Irritável (SCI), ou Síndrome do Intestino Irritável (SII), é um
termo genérico para distúrbios que ocorrem no estômago e intestino, não se devendo
a qualquer outra doença. Constituem o tipo mais comum de problemas do sistema digestivo,
estimando‑se que cerca de 10‑20% da população mundial sofra de SCI. Apesar de problemática, a doença não é perigosa. Os sintomas mais comuns são:

• I nchaço e dores abdominais que desaparecem após evacuação ou libertação
de gases

• F latulência, ruídos intestinais e ventre inchado
•D
 iarreia ou vontade súbita de defecar
•O
 bstipação (prisão de ventre)
•M
 uco nas fezes
• E svaziamento incompleto do conteúdo intestinal
A SCI é algo que atormenta muitas pessoas em vários graus, mas as causas destes sintomas
são muitas vezes difíceis de descobrir. Se tiver um ou mais destes sintomas com frequência e
não lhe tiver sido diagnosticada qualquer outra doença, é bem provável que sofra de SCI em
algum grau.
Embora atualmente não exista cura para a SCI, está bem documentado que uma das causas
principais podem ser os hidratos de carbono não digeridos. Os sintomas, como os enumerados em cima, surgem quando os hidratos de carbono não digeridos passam pelo intestino
grosso. Conseguimos lidar bem com isso em pequenas quantidades, mas em demasia poderão surgir problemas, que serão sentidos de forma diferente de pessoa para pessoa. O melhor
a fazer é aprender a viver com esta perturbação e alterar o nosso estilo de vida e dieta, de
modo a aliviar os sintomas.

DE ORIGEM PSICOLÓGICA OU FÍSICA?
Embora a SCI seja um dos distúrbios gastrointestinais mais comuns, não se conhece a sua
causa exata. Há muito que há quem acredite que a doença é psicossomática, que se trata de
um problema psicológico com um verdadeiro impacto físico no corpo. Na verdade, muitos
estudos demonstraram que quem sofre de SCI apresenta também muitas vezes problemas
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psicológicos como ansiedade e depressão, bem como outros sintomas indeterminados
como fadiga e dores nas articulações.
No entanto, segundo o professor Trygve Hausken, um investigador na área dos problemas
relacionados com a SCI, no Hospital Universitário Haukeland, em Bergen, a SCI é uma
patologia física muito real e, na verdade, muitas pessoas desenvolvem problemas psicológicos devido aos seus problemas de estômago.
As mulheres são afetadas pela SCI com muito mais frequência do que os homens.
O conselho dos médicos é, normalmente, na linha do «descontraia, tente levar uma vida
normal e siga uma dieta saudável». No entanto, a SCI não afeta todas as pessoas da mesma maneira e os sintomas variam muito de caso para caso. Num dos pratos da balança
estão aqueles que não se consideram doentes, em quem os sintomas só se manifestam
esporadicamente e que não se importam que o seu estômago, de vez em quando, tenha
vida própria. No outro prato estão as pessoas que vão à casa de banho 15‑20 vezes por dia,
ou aquelas que não vão há duas semanas. Há quem seja atormentado por náuseas todos
os dias e se sinta indisposto quase sempre. Muitas pessoas deste último grupo apresentam também outros diagnósticos, como EM, fibromialgia, enxaquecas crónicas ou outras
doenças crónicas.
Quase todos nós já tivemos ocasionalmente diarreia e flatulência sem estarmos ou nos
sentirmos doentes. No entanto, os gases intestinais são dolorosos e irritantes, e é desconfortável sentir a necessidade de libertar o gás aos poucos. Afinal de contas, há uma razão para
os bebés chorarem durante horas a fio quando têm cólicas!
Muitas pessoas sentem‑se sozinhas com os seus problemas de estômago. Poucas falam
sobre a sua digestão, e há muitas mulheres que acham constrangedor ter o ventre inchado
e parecer estar grávida sem o estar. É irritante quando o nosso intestino parece ter lá dentro
uma pequena orquestra e, de repente, termos de ir a correr para a casa de banho. Além
disso, muitos receiam os exames intrusivos a que terão de se submeter se consultarem um
médico. Tal como a maioria das pessoas que se considera doente, são atormentados pela incerteza quanto ao futuro. Por exemplo, poderão ter receio de nunca encontrar um parceiro,
e quem o tem pode ter medo de o perder. Preocuparmo‑nos com estas coisas não
ajuda, mas é muito difícil pô‑las de parte!
Infelizmente, muitas das pessoas que sofrem de SCI isolam‑se das atividades sociais. Ter diarreia ou flatulência pode tornar a socialização cansativa.
Ninguém quer socializar quando tem de andar a correr para a casa de banho,
certo? As dores de estômago e intestino são incómodas e, quando o estômago está inchado e sensível, pode ser difícil encontrar roupa que sirva.

O QUE É A SÍNDROME DO COLÓN IRRITÁVEL?

ELFOD_PP001-027_dp_PT AF.indd 9

9

28/02/2018 09:29

Se se identifica com isto, então não está sozinho! Recomendo vivamente que procure ajuda e
aconselhamento, seja de um bom amigo, de um psicólogo ou, se apenas precisar de alguém
com quem falar, de alguns dos muitos fóruns online. No Facebook, existem grupos fechados
(os seus amigos só poderão ver as suas publicações se também forem membros), já que falar
com outras pessoas na mesma situação pode ser uma grande ajuda. Nestes fóruns, encontrará
pessoas que há muito tempo seguem uma dieta com baixo teor de FODMAP. Pode fazer perguntas e pedir conselhos sobre a alimentação, mas também sobre os medicamentos para SCI,
exames médicos e gestão geral da doença. Mas é importante que a sua fonte de informação
não se resuma aos fóruns da Internet e que sejam usados como complemento ao aconselhamento médico. Para muitos, só o saber que não estão sozinhos já é um alívio!

O QUE É O FODMAP?
FODMAP significa «Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And
Polyols» (sigla para Oligossacarídeos, Dissacarídeos, Monossacarídeos e Polióis Fermentáveis) e é um termo genérico para hidratos de carbono presentes nos alimentos e difíceis de
digerir. O que estes hidratos de carbono têm em comum é o facto de o intestino delgado não
conseguir decompô‑los e absorvê‑los por completo, pelo que uma parte significativa permanece no intestino grosso. Quando os hidratos de carbono não digeridos chegam ao intestino
grosso, absorvem líquido e iniciam a fermentação. Esta fermentação gera problemas, com a
formação de gases, inchaço, diarreia e/ou prisão de ventre. Em certa medida, isto ocorre em
todas as pessoas, mas quem sofre de SCI é muito mais sensível à formação de gases e sente um
maior desconforto quando estes se alastram pelo trato digestivo.
A Dieta com Baixo Teor de FODMAP foi desenvolvida na Universidade de Monash, na Austrália, pela Dra. Sue Shepherd, em 1999. Os investigadores acreditam que uma dieta com
níveis mais baixos de hidratos de carbono complexos pode ajudar quem sofre de SCI. Em
abril de 2013, a Dra. Shepherd e os colegas publicaram os resultados de uma revisão sistemática de toda a investigação sobre a Dieta com Baixo Teor de FODMAP, que concluiu que
muitos dos dados apontam agora para uma clara relação entre alimentos e sintomas de SCI,
e que uma dieta com baixo teor de hidratos de carbono complexos pode aliviar os sintomas da
maioria dos doentes. Segundo os investigadores da Universidade de Monash, 70% daqueles
que sofrem de SCI sentem‑se melhor quando seguem uma dieta à base de alimentos pobres
em FODMAP. O quadro da página seguinte descreve os grupos alimentares
básicos com baixo teor de FODMAP e os que contêm FODMAP, para ajudar a identificar os alimentos que podem provocar crises.
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FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN
Como o programa Monash recomenda os alimentos sem glúten, muitos acreditam que o
glúten é rico em FODMAP. Está incorreto. O glúten é uma proteína e, como se explicou
anteriormente, os FODMAP são hidratos de carbono. Na verdade, na farinha de trigo
e noutras variedades de farinha que contêm glúten, são os frutanos que são ricos em
FODMAP. Recomendam‑se os alimentos sem glúten porque os mesmos tipos de farinha
que contêm glúten contêm também frutanos. E é mais fácil seguir o «sem glúten» do que
o «sem frutanos»!
Além disso, a verdade é que, a menos que sofra de doença celíaca, um pouco de trigo,
como o que está presente nos molhos, não terá provavelmente qualquer efeito
secundário. O trigo não contém muitos frutanos e, de um modo geral, em pequenas
quantidades não causa danos. Por exemplo, na aplicação Monash, uma fatia de pão surge
na lista dos alimentos com baixo teor de FODMAP!
O problema é que, muitas vezes, as pessoas ingerem enormes quantidades de trigo por dia.
São capazes de comer uma fatia de pão ao pequeno‑almoço, massa ao jantar e mais pão ao
lanche durante o dia, o que encheria rapidamente o «balde» FODMAP!
Aveia
Muitos defendem os flocos de aveia sem glúten. No entanto, é completamente
desnecessário optar pelos flocos de aveia sem glúten em vez dos normais, a menos que
sofra de doença celíaca. A aveia contém poucos frutanos, que é ao que temos de estar
atentos numa dieta com baixo teor de FODMAP. Na Monash, meia chávena de flocos
de aveia está na lista dos alimentos pobres em FODMAP.
Espelta
A espelta contém menos frutanos do que o trigo, mas não é isenta
deles. Já se verificou que algumas pessoas conseguem tolerar a
espelta melhor do que o trigo, por isso, experimente. Eu optei
por não consumir espelta durante o período de eliminação, mas
reintroduzi‑a mais tarde.
Nota: Um pão de massa lêveda de espelta será a melhor
opção, devido ao processo de fermentação que decompõe
os frutanos.
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ALIMENTOS BÁSICOS
Seguem‑se alguns dos alimentos que tenho sempre em casa e consumo bastante:

• leite sem lactose
• natas sem lactose
• natas azedas sem lactose
• manteiga
• ovos
• cenouras
• cebolinhas
• batatas
• arroz
• massa de arroz
• azeite, óleo de milho, óleo de girassol
• sal
• pimenta
• malagueta
• pimenta‑de‑caiena
• ervas secas e frescas

• vinagre balsâmico
• ketchup sem cebola e alho
• molho de soja
• tomate enlatado
• farinha de arroz
• mistura de farinha sem glúten
• fécula de batata
• farinha de milho
• chocolate para culinária com 70% cacau,
chocolate sem lactose

• aperitivos com sal (sem cebola em pó)
• pretzels sem glúten (fantásticos para levar
na mala)

ALIMENTOS A TER EM ATENÇÃO

• Alimentos pré‑confecionados podem conter cebola ou alho em pó, farinha de trigo
e lactose
• Misturas de farinha sem glúten podem conter farinha de ervilha ou fibra de maçã
• O fiambre e as carnes frias podem conter cebola e cebola em pó
• As compotas e geleias podem conter adoçantes com terminação «‑ol»
• Os doces podem conter adoçantes artificiais com terminação «‑ol» (mesmo que não
sejam rotulados de doces sem açúcar)
• Verifique os rótulos dos ingredientes quanto a adoçantes/álcoois de açúcar terminados
em «‑ol» e que sejam polióis: sorbitol, xilitol, maltitol, manitol

18
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MUFFINS DE
PEQUENO‑ALMOÇO
Esta é uma massa de levedura que se assemelha a uma massa de muffins
mas que coze como uma massa de trigo! É, seguramente, a melhor massa
sem glúten que já provei. Estes muffins são leves, húmidos, arejados
e derretem‑se na boca!
PARA 9–10 MUFFINS:

115 g de manteiga
125 ml de leite sem lactose
2 ovos

2 c. de chá de levedura seca ativa
1 c. de sopa de açúcar
150 g de farinha sem fermento e sem glúten

Pré‑aqueça o forno a 200 ºC/forno a gás termóstato 6. Derreta a manteiga numa
caçarola pequena em lume médio e adicione o leite. Bata levemente os ovos e
deite o leite quente na tigela. Misture a levedura, o açúcar e, por fim, a farinha.
O preparado deve ser semelhante a um polme para panquecas. Deixe o preparado
levedar durante 45 minutos.
Uma vez levedado, deite colheradas do preparado numa forma para muffins
untada e deixe os muffins repousarem por mais 20‑30 minutos. Leve ao forno
e deixe cozer na grelha do meio durante 10‑12 minutos.
DICAS

Se desejar uma versão mais densa, substitua metade
da farinha sem glúten por farinha de aveia.
Acrescente um pouco de açúcar, para obter uma
massa mais doce.
Se quiser uma massa completamente isenta de
laticínios, substitua o leite sem lactose por água
ou por leite de aveia, de arroz ou de amêndoa.
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CREME DE CENOURA
Já servi esta sopa a convidados em casa, a participantes de conferências e num
almoço para uma equipa de filmagem. Todos ficaram igualmente surpreendidos
e empolgados com o magnífico sabor, mesmo sem cebola e alho.
PARA 2 PESSOAS:

4‑5 cenouras
500 ml de água
10‑20 g de manteiga
1 c. de chá de sal ou 1 cubo de caldo
(certifique‑se de que não contém
cebola)

¼‑½ c. de chá de pimenta‑de‑caiena
1 c. de sopa de natas azedas sem lactose
ou iogurte natural sem lactose
Manjericão ou orégãos frescos, para
servir
Glacé balsâmico (ver p. 164), para servir

Descasque as cenouras, corte‑as aos pedaços e deixe cozinhar em lume brando
durante cerca de 15 minutos, até ficarem tenras. Escorra a água, mas não a deite fora!
Esmague as cenouras com um esmagador de batatas e adicione um pouco de
manteiga. Misture a esmagada de cenoura com a água da cozedura que reservou,
até a sopa ganhar uma boa consistência.
Tempere com sal ou o cubo de caldo e a pimenta‑de‑caiena. Acrescente água, se a
consistência for demasiado espessa, e deixe levantar fervura.
Mesmo antes de servir, misture as natas azedas ou o iogurte natural. Adicione um
pé de manjericão fresco ou orégãos e regue com o glacé balsâmico, para conferir
sabor.
DICAS

Transfira a sopa para um recipiente e leve‑a
em viagens de um dia.
Para uma refeição mais substancial, finalize a sopa
com um pouco de bacon frito ou fiambre.
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KEBABS DE FRANGO
COM PRESUNTO
A carne de frango picada não tem muito sabor, mas misturada com presunto
faz estes kebabs deliciosos!
PARA 3‑4 PESSOAS:

85 g de presunto
400 g de carne de frango picada
1 ovo
60 ml de natas sem lactose

½ c. de chá de malagueta seca em pó
½ c. de chá de sal
½ c. de chá de pimenta
Espetos de madeira para kebabs

Pré‑aqueça o forno a 200 ºC/forno a gás termóstato 6. Corte o presunto em pedaços
pequenos e misture bem com a carne de frango picada. Misture o ovo, as natas e as
especiarias, até obter um preparado macio.
Cozinhe uma pequena quantidade, para provar e verificar o tempero.
Comprima um pouco do preparado de carne à volta de cada espeto e frite muito
rapidamente numa frigideira bem quente, até alourar dos dois lados.
Coloque os kebabs num tabuleiro e cozinhe‑os no forno durante 10‑15 minutos.
Certifique‑se de que a carne fica completamente cozinhada!
DICAS

Molde a carne em forma de salsichas, sem os espetos,
e sirva com panquecas (ver p. 38) ou tortilhas de
arroz (ver p. 80).
Pode substituir o presunto por bacon.
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MASSA CASEIRA
Quando comecei a fazer massa caseira sem glúten, não tinha a certeza
se conseguiria fazê‑la. Tinha receio de que a massa sem glúten pudesse não
ser elástica o suficiente ou que acabasse por colar. Para minha surpresa,
foi bastante fácil de fazer.
PARA 2 PESSOAS:

115 g de farinha sem glúten, mais um
pouco para amassar e cobrir

1 ovo grande
1 c. de sopa de óleo

Coloque a farinha numa tigela grande. Faça uma pequena cavidade no centro e deite
os ovos e o óleo no meio. Envolva a farinha com o líquido, misturando um pouco
de cada vez e mexendo no centro. Não desista, mesmo que a farinha não fique boa
e macia. Se tiver grumos, poderão ser eliminados através da amassadura. Transfira
a massa para uma bancada levemente polvilhada com farinha e amasse‑a durante
alguns minutos, para obter uma massa macia mas compacta. Coloque a massa num
saco de plástico e deixe repousar durante 20 minutos.
Prepare a máquina para massa fresca. Pegue numa parte da massa, comprima para
achatar, introduza‑a na máquina e dê à manivela. Comece na posição mais «aberta»,
depois mude para a posição seguinte e passe a massa. Continue até a massa ficar tão
fina quanto o desejado. Eu paro na posição 6.
A seguir, passe a massa pelo acessório de corte da máquina para fazer tagliatelle. Aplique
bastante farinha sem glúten, para cobrir a massa enquanto esta passa pela máquina.
O tempo de cozedura para a massa fresca é de cerca de 2‑4 minutos, conforme a sua
espessura e a consistência pretendida.
DICAS

Se não tiver uma máquina para massa fresca, estenda
a massa com um rolo da massa e corte‑a com uma faca.
A massa crua que sobrar pode ficar a secar durante 1 hora
sobre a bancada e ser guardada num recipiente selado no
frigorífico. Irá conservar‑se durante 2 a 3 dias.
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LASANHA
A minha família adora esta lasanha. Pode ser facilmente congelada, como uma
unidade ou em dose individuais, para preparar refeições rápidas durante a semana.
PARA 5 A 6 PESSOAS:

Molho bechamel:
Ver p. 153
Molho de carne:
2 c. de sopa de óleo, mais 1 c. de chá
para untar a assadeira
55 g de cenoura ralada
450 g de carne de vaca picada
100 g de polpa de tomate
1 lata (400 g) de tomate picado
100 a 150 ml de água
1 ½ c. de chá de açúcar

1 c. de chá de gengibre fresco ralado
2 c. de chá de ervas italianas secas
(orégãos, tomilho, manjericão)
1 c. de chá de pimenta‑de‑caiena
1–1 ½ c. de chá de sal
225 g de folhas de arroz ou outras folhas
de lasanha sem glúten
150‑200 g de queijo emental suave
ralado
Manjericão fresco, para servir

Pré‑aqueça o forno a 200 ºC/forno a gás termóstato 6. Aqueça o óleo numa
frigideira sobre lume médio e cozinhe a cenoura e a carne de vaca. Adicione a
polpa de tomate, o tomate enlatado e a água. Adicione o açúcar, o gengibre, as
ervas e as especiarias, e retifique o tempero ao seu gosto. Eu prefiro que o molho
seja um pouco salgado e picante, para manter o prato equilibrado.
Unte uma assadeira refratária com 28 cm de diâmetro e disponha camadas de
molho bechamel, molho de carne e folhas de massa, camada a camada. Termine
com o queijo. Coloque a assadeira no forno e cozinhe na grelha de baixo durante
cerca de 30 minutos.
DICAS

Os queijos emental, gouda e outros queijos duros têm
um baixo teor de lactose, por isso, não precisa de usar
queijo especificamente sem lactose.
Pode servir a lasanha com uma salada a acompanhar
ou com um pouco de pão, como a focaccia (ver p. 92).
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CREME DE VAGEM DE BAUNILHA
Este creme de baunilha, rico e aromático, é maravilhoso com todo o tipo
de frutos, bolos e sobremesas.
PARA 2 PESSOAS:

125 ml de leite sem lactose
½ c. de chá de açúcar baunilhado
ou 1 vagem de baunilha
1 c. de sopa de açúcar

1 gema de ovo
½ c. de sopa de farinha de milho
125 ml de natas sem lactose

Misture o leite, o açúcar baunilhado (ou abra a vagem de baunilha ao meio e
raspe, para retirar as sementes) e o açúcar numa caçarola e deixe levantar fervura.
Numa tigela à parte, misture a gema de ovo com a farinha de milho. Adicione o leite
quente, volte a deitar o preparado na caçarola e aqueça lentamente, até engrossar.
Não ferva! Deixe o preparado arrefecer. Bata as natas sem lactose e misture com
o creme de baunilha, um pouco de cada vez, ajustando a quantidade a gosto.

ARROZ‑ DOCE
Quando estava no meu pior momento, o arroz‑doce era a única coisa que
conseguia comer. Felizmente, tem um baixo teor de FODMAP, desde que se
use leite e natas sem lactose.
PARA 2 PESSOAS:

150 g de natas sem lactose
1‑2 c. de chá de açúcar baunilhado
2‑3 c. de sopa de açúcar em pó

475 g de arroz‑doce feito com leite
sem lactose
Compota de mirtilo (ver p. 128)

Bata as natas, o açúcar baunilhado e o açúcar em pó. Misture cuidadosamente
com o arroz‑doce. Se desejar, adoce a gosto com mais açúcar em pó e sirva com
a compota de mirtilo.
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MOLHO CASTANHO
Este molho fica delicioso com carnes frias e almôndegas.
PARA 3‑4 PESSOAS:

17,5 g de manteiga
2 c. de sopa de arroz moído
600 ml de água ou caldo (sem cebola)
Gotas de corante alimentar de caramelo

Natas sem lactose (opcional)
Uma pitada de pimenta
Uma pitada de pimenta‑de‑caiena
Uma pitada de sal

Derreta a manteiga numa caçarola sobre lume médio. Misture o arroz moído e
mexa até alourar um pouco. Adicione a água ou caldo e deixe levantar fervura,
mexendo sem parar. Adicione algumas gotas de corante alimentar. Deixe o
preparado cozinhar em lume brando durante 5‑10 minutos. Retire a panela do
lume, adicione um pouco de natas, se desejar, e tempere com pimenta, pimenta
‑de‑caiena e sal.
Se usou água ou caldo com um sabor suave, pode adicionar um pouco mais de sal.
Se o molho estiver demasiado grosso, acrescente um pouco de água. Se o molho
estiver demasiado líquido, misture algum arroz moído com um pouco de água
e deite no molho, batendo continuamente (não deixe o molho ferver enquanto
adiciona o preparado de farinha).
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