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7

INTRODUÇÃO

Como acontece com tantas boas ideias, a ideia na base deste livro é bas-
tante simples. Quero que encare de modo diferente a comida que põe 
no prato. É só isso. Como vê, eu disse que era simples. Mas antes de virar 
a página e avançar para as receitas, fique a saber exatamente o que se 
pretende com este livro.

No que toca ao que comemos, podemos resumir tudo em apenas duas 
palavras: andamos perdidos. Não consigo imaginar alguma outra época 
em que o que comemos fosse tema de tantos programas de televisão, 
revistas ou cabeçalhos de notícias. Com efeito, basta pegarmos em qual-
quer revista e leremos sobre a última moda das dietas de Hollywood ou 
o que a nossa celebridade favorita anda (ou melhor, não anda) a comer. 
Contudo, apesar de todos estes (pretensos) conselhos, estamos mais gordos 
e menos saudáveis do que as gerações antes de nós. Então, o que se passa?

Esquecemo-nos daquilo que realmente importa. Comida. Comida 
mesmo. Aquilo que a natureza concebeu para que nós comêssemos. 
O problema é que nos perdemos num mundo de uma conveniente 
comida de plástico, por um lado, e de resplandecentes comprimidos 
vitamínicos e «superalimentos» (a ideia mais alucinada de sempre) 
altamente comercializados, por outro. É uma situação clássica de não 
conseguirmos distinguir a essência por dedicarmos demasiada atenção 
a pormenores. Mas mesmo que exista força de vontade e que queira-
mos fazer escolhas saudáveis, como conseguiremos entender-nos entre 
tanta algaraviada de marketing e tantas meias verdades? E aquilo que eu 
quero mesmo saber, mais do que qualquer outra coisa, é por que razão 
algo que deveria ser tão simples se pôde tornar tão complicado?

Chegou então a altura de esclarecer alguns conceitos básicos de uma 
vez por todas. Afinal de contas, se o que queremos é saúde, os dados cien- 
tíficos são bastante claros — fazer uma alimentação saudável, com muitos  
dos alimentos que apresento neste livro, é provavelmente uma das melhores  
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apólices de seguro que alguma vez poderá subscrever. E não implica 
devorar os mais recentes superalimentos nem ingerir um punhado de 
comprimidos vitamínicos. É muito mais fácil e saboroso do que isso.  
Tem apenas de pensar um pouco naquilo que coloca no prato. E se conse-
guir fazer isso, os benefícios são todos seus. Com efeito, a única coisa que 
o pode deter é saber se é suficientemente ousado para saltar fora da rotina 
da comida de conveniência e, armado com faca e garfo, a par das infor-
mações deste livro, começar a comer rumo a uma saúde melhor. Eu estou 
decididamente apostado nisso e espero que o mesmo aconteça consigo.

OK, é assim que vamos fazer: este livro dá-lhe basicamente aquilo 
que anuncia na capa. Tem a minha opinião sobre os 100 alimentos que 
deveríamos comer. Já para não falar da melhor forma de os comprar, pre-
parar e cozinhar. Parece fácil e, em grande medida, é mesmo. Estes são os 
alimentos que deve comer porque promovem um nível elevado de saúde 
e porque sabem bem (pode ficar descansado — vinho tinto, chá, café, 
chocolate e caril aparecem com orgulho nesta lista). Possivelmente será 
já um utilizador aficionado de alguns destes ingredientes na cozinha. 
Quanto aos outros, haverá certamente muitos pelos quais já passou no 
supermercado sem lhes dedicar sequer um relance. Alimentos de todos 
os dias que poderá encontrar na secção de mercearia, entre as ervas e as 
especiarias, na peixaria ou, ouso mesmo dizê-lo, na confeitaria ou mesmo 
na secção de bebidas alcoólicas. E se desconhecer as joias preciosas que 
estes escondem, estará a perder algumas das maiores delícias.

Para tornar tudo mais fácil, organizei os capítulos de modo a inte-
grar os alimentos e as receitas na vida agitada que todos vivemos — e 
não o contrário. Se a sua vida for de algum modo parecida com a minha, 
em que tem de conciliar uma profissão exigente, a vida familiar e, ainda 
assim, deseja passar algum tempo com os amigos, este é o livro certo 
para si. Dias felizes para quem vive no mundo real e não num mundo 
faz-de-conta cheio de livros sobre dietas. Sobretudo, quis simplificar. 
O suficiente para que qualquer pessoa possa tirar proveito das infor-
mações deste livro. E isso significa que resta apenas dizer uma coisa: 
vamos começar!

glen matten

100 alimentos indice guardas.indd   8 18/08/2017   17:33



9

PEQUENO-ALMOÇO

Muitas pessoas sabem que o pequeno-almoço é a refeição mais impor-
tante do dia e regalam-se com papas de aveia, muesli, ovos ou outros 
alimentos igualmente salutares, mas muitas também negligenciam um 
início de dia saudável ou simplesmente nem tomam o pequeno-almoço.

Quer gostemos quer não, o pequeno-almoço é uma refeição que é 
importante que seja correta e uma oportunidade de atestarmos com o 
combustível certo que nos ajudará a enfrentar a manhã que temos pela 
frente. Mas a maioria de nós não tem tempo para o pequeno-almoço e, 
se a sua casa se assemelhar de algum modo à minha pela manhã, é o 
caos total!

A falta de tempo para preparar comida como deve ser é um aspeto 
crucial para muitas pessoas, por isso incluímos pequenos-almoços 
para dias de semana, que podem ser preparados rapidamente na noite 
anterior, e pequenos-almoços para o fim de semana, para quando pode 
andar pela cozinha a um ritmo mais descontraído. Mas, e este é um 
grande «mas», mesmo com o mais rápido destes pequenos-almoços, 
sendo que alguns demoram menos de cinco minutos a preparar, terá 
ainda assim de arranjar algum tempo para os tomar.

Posto isto, depois de provar alguns dos que lhe proponho, ficará a 
pensar que vale bem a pena programar o despertador para 15 minutos 
mais cedo...
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Amêndoas
Frutos secos. Tanta gordura. Tantas calorias.  

O melhor é evitá-los, certo? Errado — essa forma de pensar  
não faz na verdade qualquer sentido.

Porque deve comer

OK, é verdade que são calóricas. E cheias de gordura. Mas são pratica-
mente só gorduras boas. Sim, leu bem. GORDURAS BOAS. E, com as 
amêndoas, estamos a ingerir sobretudo gorduras monoinsaturadas, a par  
de um extra de algumas gorduras polinsaturadas.

Ao engolir toda esta gordura, poderá pensar que isso lhe vai obs-
truir as artérias mais depressa do que demora a abrir uma embalagem 
de pralinés, mas considere o seguinte. Os dados disponíveis sugerem 
na realidade que o consumo de amêndoas tem o potencial de reduzir 
o risco de doença cardíaca, e não de aumentar. Não só parecem ajudar 
a reduzir os níveis de colesterol, como também contêm uma série de 
compostos antioxidantes que ajudam a impedir a oxidação do colesterol 
LDL «mau», sendo assim menos provável a obstrução do interior das 
paredes arteriais.

Permitindo a ingestão de uma quantidade razoável de vitaminas, 
como a vitamina E, e de minerais, como cálcio e magnésio, as amên-
doas apresentam-se com credenciais bastante saborosas, revelando-se 
mais como amigas do que inimigas do coração.

como comPrar

O melhor é comprar amêndoas ao natural, e não cobertas de uma 
camada de açúcar ou sal.

como confecionar

As amêndoas são fantásticas quando queremos trincar qualquer coisa, 
mas pode utilizá-las para fazer leite de amêndoas fresco (que faz mara-
vilhas em smoothies, para fazer papas de aveia e mesmo em substituição 
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do leite de coco em pratos de caril). Pode também comprar uma deli-
ciosa manteiga de frutos secos confecionada com amêndoas, uma agra-
dável variação da manteiga de amendoim.

m
Smoothie de leite de amêndoas e frutos vermelhos

O smoothie fica pronto em apenas alguns minutos!

2 doses

75 g de amêndoas peladas,  
demolhadas de um dia para  
o outro

300 ml de sumo de maçã fresco
1 c. sopa de sementes de linhaça 

moídas
1 manga madura ou 2 bananas 

maduras

300 g de frutos vermelhos (escolha 
qualquer combinação de mirtilos, 
framboesas, morangos ou amoras 
— se não conseguir obter fruta 
fresca, a congelada serve  
perfeitamente, mas descongele 
primeiro)

Escorra e enxague as amêndoas. 

Coloque-as numa misturadora e adicione um pouco de sumo  
de maçã. Misture até obter uma pasta macia. 

Adicione o resto do sumo de maçã, pouco a pouco, e misture até 
obter um leite de amêndoas rico. (O segredo é fazer desaparecer 
todos os pedaços, para que fique mesmo cremoso e macio.  
Procure obter algo com a consistência do laticínio correspondente.) 

Acrescente as sementes de linhaça, a manga ou as bananas  
e os frutos vermelhos, e misture até ficar macio. 

Sirva de imediato.
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Iogurte
O iogurte é há muito um dos alimentos sagrados  

das pessoas conscientemente saudáveis, mas será assim  
tão bom como se diz? Vamos abrir e ver.

Porque deve comer

O iogurte tem imenso cálcio, vital para a saúde dos ossos. Talvez menos 
conhecidos sejam os dados crescentes, embora algo controversos, de 
que uma dieta rica em cálcio, especialmente o derivado dos laticínios, 
poderá desempenhar um papel na redução do peso e da gordura cor-
porais. Em suma, tem uma espécie de efeito antiobesidade, embora, 
enquanto não se levar a cabo investigação adicional, estejamos longe de 
dar por certa esta ideia.

O iogurte fornece também quantidades muito úteis de proteínas, 
as quais são em geral mais facilmente digeridas do que as proteínas do 
leite, já que as bactérias utilizadas para produzir iogurte fazem o seu 
trabalho de pré-digestão. Um princípio semelhante aplica-se à lactose 
— o tipo de açúcar contido no leite —, o que significa que as pessoas 
com intolerância à lactose têm muitas vezes menos problemas de tole-
rância com o iogurte.

E depois temos aquela questão das bactérias «amigas» que povoam 
o iogurte «vivo». Foi feita uma série de investigações interessantes sobre 
o potencial papel desempenhado por estirpes específicas de bactérias 
«amigas» (ou probióticos) a ajudar a manter um sistema digestivo sau-
dável, além de exercerem um efeito positivo no funcionamento do sis-
tema imunitário. É, no entanto, questionável em que medida podemos 
esperar alcançar benefícios com o simples ato de comer iogurte vivo.

como comPrar

Uma vez que a maioria das pessoas com um regime alimentar tipica- 
mente ocidental já consome demasiada gordura saturada, o iogurte 
magro é a escolha óbvia.
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Posto isto, a verdade é que as minhas papilas gustativas se revoltam 
contra tudo o que seja demasiado magro...

Opte por iogurte natural simples e evite os açúcares adicionados 
ou os adoçantes contidos frequentemente nos iogurtes de aromas.  
O iogurte orgânico também é uma boa opção.

como confecionar

Embora possa utilizar à vontade o iogurte para cozinhar, é ótimo assim 
mesmo, sozinho, com fruta, muesli ou em smoothies.

m
Smoothie de banana, iogurte e pecã

Contendo uma boa dose de cálcio e proteína do iogurte  

e gorduras «boas» e antioxidantes das nozes, este  

smoothie é bastante mais interessante do que um produto  

de qualidade média comprado na loja.

2 doses

4 bananas maduras
50 g de nozes-pecãs (35 g cortadas 

em pedaços não muito pequenos, 
15 g picadas)

8 cubos de gelo
6 c. sopa de iogurte natural 
2 c. sopa de xarope de ácer
Pitada de canela

Coloque as bananas, os pedaços maiores de nozes pecã, os cubos 
de gelo, o iogurte e o xarope de ácer numa misturadora. Misture até 
obter uma boa consistência macia. 

Sirva de imediato em copos altos e, para rematar, polvilhe  
com as nozes pecã picadas e um pouco de canela a gosto.
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Ovos
Os ovos sofreram muita má publicidade nos últimos anos.  
Desde o receio de salmonella a todo o colesterol obstrutor  

de artérias, a sua reputação levou um sério rombo.  
Chegou a hora de colocar os pontos nos «ii».

Porque deve comer

Comecemos por desfazer o mito do colesterol. Os ovos contêm muito 
colesterol, mas a ideia de que o colesterol que comemos tem um impacto 
maciço nos níveis de colesterol no sangue está, entretanto, desatuali-
zada. Na maioria das pessoas saudáveis, o colesterol contido na alimen-
tação tem geralmente um efeito mínimo nos níveis de colesterol no 
sangue. Pelo contrário, a gordura saturada da comida que ingerimos 
(e da qual os ovos contêm relativamente pouca) é que produz o maior 
impacto.

Toda esta colesterolofobia implica que, muitas vezes, não vejamos 
tudo o que os ovos têm de bom. Como o facto de fornecerem proteínas 
de excelente qualidade. Ou que aquelas gemas amarelas como o sol 
contêm os carotenoides luteína e zeaxantina que, aparentemente, prote-
gem contra o desenvolvimento de problemas oculares, como a degenera- 
ção macular relacionada com a idade e as cataratas. Ou então, que são 
uma das nossas poucas fontes alimentares de vitamina D.

como comPrar

Todos sabemos o que se passa com a exploração intensiva de galinhas, 
por isso, para mim a opção é comprar sempre ovos do campo ou orgâ-
nicos. Certamente valem a pena aqueles cêntimos a mais.

como confecionar

Escalfados, cozidos ou mexidos é como são mais saudáveis. Como eram 
felizes eram aqueles dias em que alguns de nós gostávamos de mergu-
lhar «soldados» de torrada em ovos quentes mal cozidos.
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m
Pequeno-almoço cozinhado

Não vou fingir que isto é mesmo saudável, mas se comêssemos  

apenas coisas salutares, a vida seria bastante aborrecida.  

E no que toca aos pequenos-almoços cozinhados e completos,  

este ganha definitivamente alguns pontos na escala.

2 doses

4 salsichas frescas de boa qualidade
Um pouco de óleo de amendoim
2 cogumelos portobello
Um pouco de manteiga sem sal
Pitada de molho Worcestershire 

2 ovos do campo
4 fatias fitas de bacon magro
2 tomates
Pimenta preta

40 minutos antes de servir
Pré-aqueça o forno a 200 °C (nível de gás 6).

30 minutos antes
Coloque as salsichas num tabuleiro de forno ligeiramente untado 
com óleo (com o óleo de amendoim) e coloque no forno.

15 minutos antes
Unte os cogumelos com manteiga e molho Worcestershire. Coloque 
no tabuleiro de forno com as salsichas, e vire estas últimas. 

Agora, os ovos escalfados. Coloque uma frigideira em lume brando  
e encha com água a ferver até uma profundidade de 2,5 cm.  
Aqueça até se formarem pequenas bolhas no fundo da frigideira  
e, em seguida, parta cuidadosamente os ovos para dentro de água, 
um de cada vez, e deixe-os cozinhar durante 1 minuto. 

Desligue o lume e mantenha os ovos dentro de água durante 10 minutos.

10 minutos antes
Aqueça o grelhador a um nível de calor médio e grelhe o bacon.

5 minutos antes
Corte cada tomate ao meio, tempere com pimenta preta e coloque-os 
na grelha, juntamente com o bacon. Vire o bacon. 

Quando o tomate e o bacon estiverem prontos, retire os ovos  

da frigideira e sirva tudo em pratos aquecidos.
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Framboesas
Os frutos vermelhos recebem sempre muitos aplausos,  

mas os mirtilos roubam sempre as luzes da ribalta.  
Outros, como as framboesas, ficam fora da festa, como a Cinderela.  
Vamos mudar tudo isso. Framboesas, preparem-se para ir ao baile!

Porque deve comer

Verdadeiros portentos de vitamina C, as framboesas transbordam com esta 
importante vitamina antioxidante. Além disso, como muitos frutos e legu-
mes, as framboesas fornecem também quantidades generosas de fibra.

Contudo, para apreciar plenamente os benefícios da framboesa para  
a saúde, há que ver mais além destes nutrientes convencionais e esprei-
tar o grande novo mundo dos fitoquímicos. Estou a falar do impressio-
nante conjunto de compostos naturais produzidos pelas plantas e que 
encontramos em abundância nos frutos vermelhos.

Incluem-se aqui as antocianinas, potentes antioxidantes responsá-
veis pela cor distintiva dos frutos vermelhos. Apesar de as absorvermos 
apenas em pequenas quantidades, as antocianinas estão a atrair a aten-
ção dos investigadores, interessados nos seus potenciais benefícios para 
a saúde ao nível do envelhecimento do cérebro, da saúde cardiovascular 
e mesmo da prevenção do cancro.

E não acaba aqui. Os frutos vermelhos orgulham-se de outros com-
postos fenólicos, entre os quais as proantocianidinas, os flavonoides 
e os elagitaninos, e muitos mais. Sabendo isto, há ainda que realizar 
muita mais investigação para compreender melhor o papel destes com-
postos vegetais na saúde do ser humano. Entretanto, ingerir uma gama 
ampla e diversificada de frutos e verduras é uma aposta inteligente.

como comPrar

Dê preferência a frutas totalmente amadurecidas, carnudas e de cores 
vivas. Geralmente, quanto mais escuro for o fruto, maior a probabili-
dade de ter níveis elevados de compostos vegetais benéficos.
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Em vez de recorrer a importações caras que são, muitas vezes, uma 
desilusão, não deixe passar a oportunidade e aproveite a época dos fru-
tos vermelhos quando esta chegar em força.

como confecionar

As framboesas são ótimas assim mesmo — em saladas de fruta, servi-
das com iogurte, acrescentadas a muesli, misturadas num smoothie ou 
transformadas numa maravilhosa compota caseira.

m
Smoothie de framboesa e morango

Este smoothie simples não só tem um sabor à maneira,  

com também enche os olhos. As primeiras impressões  

de facto contam muito.

1 dose (300 ml) 

100 g de framboesas frescas  
ou descongeladas

150 g de morangos

4 c. sopa de iogurte natural
1 c. sopa de mel

Misture todos os ingredientes numa misturadora, verta em copos 
altos e sirva.
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Maçã
Os sábios e antigos dizeres têm muito de verdade e todos já ouvimos 
falar do bem que nos fazia comer uma maçã por dia. Vejamos então 
alguns dados científicos que comprovam a ideia de que comer maçãs 

poderá ajudar-nos a evitar uma visita ao médico.

Porque deve comer

Embora os dados disponíveis sejam um pouco vagos e inconsistentes, 
o consumo de maçãs foi associado a algum grau de proteção contra o 
desenvolvimento de problemas de saúde crónicos, como doenças car-
díacas, algumas formas de cancro e asma.

Estão recheadas de maravilhas nutricionais, como fibra e vitamina C,  
mas será provavelmente também a combinação singular dos fitoquími-
cos da maçã (um nome sofisticado para nos referirmos aos compostos 
vegetais benéficos) que garante os seus benefícios para a saúde. Os prin-
cipais são os flavonoides, que encontramos igualmente noutras frutas  
e verduras, além do chá, do vinho tinto e do cacau. E embora os inves-
tigadores estejam ainda a tentar compreender melhor estes compostos 
inteligentes, é provável que venham a anunciar alguns benefícios bem 
práticos, nomeadamente para a saúde cardiovascular.

Lembre-se de que muitos destes compostos que promovem a saúde se  
encontram na casca da maçã, por isso não se apresse a deitá-la para o lixo.

como comPrar

Apesar de estarem disponíveis consistentemente nos supermercados o 
ano inteiro, no final do verão ou no início do outono assumo a missão de 
tirar o máximo partido das maçãs da época e de produção local oferecidas 
em grande quantidade. Venham daí as maçãs irregulares e com defeito!

como confecionar

Há montes de receitas criativas com maçãs, mas, sobretudo, esta fruta 
é boa assim mesmo, para lhe deitarmos o dente ou cortada em saladas 
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de fruta ou com muesli. E uma maçã assada no inverno, recheada com 
muita fruta seca e frutos secos, mel e especiarias, é insuperável.

m
Muesli de maçã e aveia

Uma excelente alternativa aos cereais de pequeno-almoço  

carregados de açúcar ou em vez daqueles que parecem saber a palha.

2 doses

4 c. sopa de flocos de aveia 
1 c. sopa de pevides de abóbora
1 c. sopa de sementes de girassol
8 ameixas secas, cortadas  

aos pedaços
½ copo de sumo de maçã
1 c. sopa de nozes, cortadas  

aos pedaços
1 c. sopa de nozes-pecãs, cortadas 

aos pedaços

1 c. sopa de avelãs, cortadas  
aos pedaços

2 maçãs médias
1 c. chá de sumo de limão
8 c. sopa bem cheia de iogurte 

natural
½ c. chá de canela em pó
Um pouco de xarope de ácer 

(opcional)

Misture a aveia, as pevides de abóbora, as sementes de girassol  
e as ameixas numa taça. Adicione o sumo de maçã. Cubra e refrigere 
durante a noite (de manhã, a mistura deverá ter absorvido a maior 
parte do sumo de maçã). 

Adicione as nozes e ligue bem. 

Rale as maçãs e salpique com sumo de limão para impedir  
que escureçam. Adicione à mistura de aveia e ligue bem. 

Verta em taças individuais.

Remate com o iogurte natural, polvilhe com canela e, se desejar  
um toque mais doce, um salpico de xarope de ácer.
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Aveias
No que toca às aveias, provavelmente já sabe tudo o que há para saber 

só de fazer as suas papas para o pequeno-almoço. Mas o que sabe 
sobre lignanos e betaglucanos?

Porque deve comer

O que desencadeou o interesse pelos benefícios das aveias para a saúde 
foi a fibra solúvel que dá pelo nome de betaglucano. Fica embebida no 
colesterol, quase como uma esponja, o que ajuda a eliminá-lo do orga-
nismo, sendo assim responsável pelos créditos de redução do colesterol 
e de cardioproteção que se atribuem às aveias.

As aveias são o perfeito exemplo de um cereal integral, e os dados 
de que dispomos sugerem que o consumo de cereais sob a forma de 
grãos inteiros não adulterados poderá promover a saúde de diversas for-
mas, incluindo a redução do risco de doença cardíaca, alguns cancros, 
diabetes e obesidade.

Embora estes benefícios se devam em parte ao teor de fibra, os ce- 
reais integrais contêm igualmente uma boa porção de coisas boas como 
antioxidantes, compostos fenólicos, estanóis e esteróis vegetais e lig-
nanos, já para não falar dos velhos e conhecidos minerais e vitaminas.

As aveias são também muito apreciadas pelo seu baixo índice gli-
cémico. Isto significa que vão libertando energia de forma constante e 
lenta para a circulação sanguínea, ajudando a manter estáveis os níveis 
energéticos e fazendo com que nos sintamos saciados durante mais 
tempo.

como comPrar

Apesar de as aveias existirem em diferentes formas, os flocos de aveia 
— que dão fama ao muesli e às papas de aveia — estão amplamente 
disponíveis e quase ao preço da chuva.
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como confecionar

As aveias são o arquétipo dos cereais de pequeno-almoço e onde se sen-
tem mesmo em casa é nas papas, no muesli ou na granola. Não esque-
çamos, porém, que são um ingrediente indispensável em bolachas, 
bolinhos e crumbles.

m
Bolinhos de aveia de Staffordshire

Uma especialidade regional da zona da olaria tradicional de Inglaterra, 

estas pequenas delícias são chamadas de Potteries’ chapattis  

(algo como chapattis da olaria) e eram servidas das janelas  

das cozinhas a trabalhadores famintos que necessitavam de algo 

para encher o estômago, e que fosse barato e de rápido consumo. 

Faz-me lembrar um pouco a minha casa pela manhã...

Dose para 4 bolos de aveia grandes ou 8 pequenos

150 ml de leite 
½ c. chá mal cheia de levedura seca 
1 c. chá de açúcar
100 g de papa de aveia média

½ c. chá de sal
1 ovo, batido
Azeite virgem extra, para fritar

Aqueça o leite em lume brando numa pequena caçarola, até ficar 
morno. Verta metade do leite aquecido numa jarra e adicione  
a levedura e o açúcar. Bata a mistura e deixe repousar num local 
aquecido até formar espuma. 

Entretanto, misture a papa de aveia e o sal numa tigela. Faça um 
buraco no centro e adicione o ovo batido. Gradualmente, envolva a papa  
com o ovo, a partir dos lados. Verta a mistura de leite e levedura, 
batendo ao mesmo tempo, bem como o leite morno reservado, a fim 
de criar gradualmente uma massa macia. Deixe repousar num local 
aquecido durante 30 minutos e, em seguida, bata uma vez mais. 

Aqueça uma frigideira antiaderente em lume médio. Cubra o fundo  
da frigideira com 1 colher de chá de azeite. Quando estiver quente  
e a fumegar, está pronto para avançar. Para um bolo de aveia grande, 
coloque uma concha de sopa de massa de modo a cobrir a base da 
frigideira, ou então, para um bolo pequeno, coloque 1 colher de sopa 
de massa e espalhe-a cuidadosamente com as costas da colher, 
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de modo a formar uma panqueca com cerca de 10 cm de diâmetro. 
Espere até que a superfície do bolo esteja coberta de bolhas de ar  
e, em seguida, vire-o com uma espátula e deixe cozinhar mais cerca 
de 30 segundos. 

Sirva com uma cobertura, doce ou salgada, enrolado ou aberto.

Recheios

•  Ovos mexidos e salmão fumado.

•  Queijo ralado e cogumelos fatiados grelhados, tudo grelhado para 
derreter o queijo.

•  Lascas de chocolate preto e raspa de laranja (enroladas e levemente 
grelhadas para derreter o chocolate).
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Tomate
Dê uma espreitadela à dieta mediterrânica e verá que o tomate  

é um alimento de base de uma das dietas mais saudáveis do planeta.

Porque deve comer

O tomate é sem qualquer dúvida um alimento nutritivo, cheio de 
vitaminas, minerais e fibra, mas nenhum destes constitui o principal 
motivo para a ávida atenção de que é alvo. Tudo gira em torno do seu 
teor de licopenos — o carotenoide responsável pela garrida cor verme-
lha do tomate. A grande razão deste interesse centra-se no efeito poten-
cialmente protetor deste composto vegetal contra o cancro da próstata.

Mas o tomate não é um alimento só para homens. Os dados dis-
poníveis sugerem que pode também ajudar a reduzir o risco de outros 
cancros comuns e também doenças cardiovasculares. E só para o caso 
de estar a pensar em sair a correr para comprar licopeno em compri-
midos, comer a coisa a sério é uma aposta muito melhor. Assim pode 
beneficiar de toda a gama de nutrientes e fitoquímicos benéficos que 
vêm por arrasto, como as vitaminas C e E, folato, outros carotenoides  
e polifenóis, e a lista ainda só começou.

Se desejar maximizar a quantidade de licopeno que obtém do tomate 
que consome, fique a saber que o nosso organismo absorve imensa-
mente mais do tomate cozinhado e processado do que do tomate cru. 
E o consumo de um pouquinho de óleo ou gordura ao mesmo tempo 
também ajuda.

como comPrar

Procure tomates com uma cor vermelho-escuro vivo. Estará assim a 
levar aqueles com o maior teor de licopeno.

como confecionar

O tomate é um ingrediente indispensável para a salada e, no que toca a 
cozinhados, não há praticamente nada que não possa fazer com tomate, 

100 alimentos indice guardas.indd   24 18/08/2017   17:33



100 alimentos que deve comer

25

quer seja fresco ou enlatado. Pense em sopas, estufados e molhos para 
massa. E lembre-se de que o azeite, ervas, a cebola e o alho são os seus 
grandes companheiros.

m
Tosta de tomate-cereja assado sobre pesto

A chave para que este prato fique com o melhor aspeto possível  

é cozinhar e servir os tomates-cereja com a rama.

Dose individual

8-10 tomates-cereja com rama
1 c. sopa de azeite virgem extra
Sal marinho e pimenta preta

2 fatias grossas de pão integral 
(trigo integral) ou pão de celeiro

2 c. sopa de pesto acabado de fazer 
(ver página 103)

Cobrir uniformemente os tomates com azeite e um pouco de sal 
marinho e pimenta preta. 

Assar num tabuleiro de forno durante 10 minutos a 200 °C (nível  
de gás 6) até a pele começar a enrugar. 

Entretanto, torrar o pão nos dois lados e barrar um lado com pesto. 

Colocar cuidadosamente metade dos tomates em cada fatia de pão 
torrado e temperar com muita pimenta preta.
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