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Curso “Saúde até aos 100”  
 

Aula prática 2 
                                             

Tamara Silva e André Amorim 

 
 

Menu 
 

• Leite	de	amêndoa	com	alfarroba 
• Sopa	de	miso 
• Germinados 
• Salada	arco-íris 
• Molho	de	abacate	e	manjericão 
• Chucrute 
• Bolinhas	de	cacau	e	frutos	secos 

	
	
Leite	de	amêndoa	com	alfarroba	
	

Ingredientes:	1	chávena	de	amêndoas;	3	a	4	chávenas	de	água;	1	pitada	de	sal	marinho	integral;	
água	para	demolhar	as	amêndoas	e	as	tâmaras;	alfarroba	em	pó	q.b.;	tâmaras	desidratadas	q.b.;	
baunilha	q.b.			
	
Preparação:	 Colocar	 as	 amêndoas	 e	 as	 tâmaras	 (sem	 caroço)	 de	 molho	 por	 12	 horas,	 em	
recipientes	 separados.	De	 seguida,	escorrer	a	água	e	 lavar	as	amêndoas.	Colocar	as	amêndoas	
escorridas,	as	tâmaras	com	a	água	da	demolha,	a	água	e	o	sal	num	processador	de	alimentos	ou	
usar	 a	 varinha	 mágica	 e	 triturar	 até	 as	 amêndoas	 estarem	 completamente	 desfeitas.	 Coar	 o	
preparado	anterior.	Adicionar	ao	leite	alfarroba	e	baunilha	a	gosto.	Misturar	e	levar	ao	lume	para	
aquecer	um	pouco,	se	desejar.	Servir.	
	
Observações:	 Pode	 optar	 por	 retirar	 a	 pele	 às	 amêndoas	 antes	 de	 as	 triturar.	 O	 leite	 simples	
pode	ser	guardado	no	frigorífico	até	3	dias.	Além	de	poder	ser	bebido	simples	ou	com	temperos	
a	gosto,	este	leite	pode,	também,	ser	adicionado	a	cereais,	sobremesas,	batidos,	etc.	
	
Notas:	
	
	
	
	
	

Sopa	de	miso	
	

Ingredientes:	 legumes	a	gosto,	miso	de	cevada	(cerca	de	1	clh	de	sobremesa	de	miso	por	cada	
tigela	de	sopa),	1	tira	de	alga	wakamé,	ervas	frescas	a	gosto,	sumo	de	gengibre	fresco,	água	q.b.	
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Preparação:	Demolhar	a	alga	por	2	a	5	minutos.	Cortar	os	legumes	e	a	alga	como	desejar	e	cobrir	
com	água.	 Levar	ao	 lume	e	deixar	 cozinhar	cerca	de	10	minutos.	Numa	 tigela	dissolver	o	miso	
com	um	pouco	de	água	quente,	juntar	ao	caldo	de	legumes	e	desligar	o	lume	quando	começar	a	
borbulhar.	 Se	 necessário,	 retificar	 o	 tempero	 com	 algumas	 gotas	 de	 Shoyu.	 Servir	 com	 ervas	
frescas	a	gosto	e	sumo	de	gengibre	fresco.	
	
Notas:	
	
	
	
	
	

Germinados	
	

Ingredientes:	sementes	de	leguminosas/cereais	integrais/vegetais	a	gosto,	água	
	
Preparação:		
FASE	DE	HIDRATAÇÃO:	Lavar	as	 sementes	escolhidas	com	o	auxílio	de	um	coador	e	colocar	de	
molho	em	água	por	8	a	12	horas.	Ao	fim	deste	tempo,	escorrer	a	água	e	lavar	bem.		
	

FASE	DE	GERMINAÇÃO:	Nesta	fase	o	objetivo	é	manter	as	sementes	húmidas	sem	que	estejam	
submersas	em	água.	Para	isso,	é	necessário	mergulhá-las	em	água	de	12	em	12	horas	(2x/dia)	e	
colocá-las,	de	seguida,	a	escorrer.	Pode-se	usar	um	frasco	com	uma	rede	e	colocá-lo	inclinado	a	45°	
num	 escorredor	 da	 louça	 ou	 usar	 um	 coador.	 Existe,	 ainda,	 a	 opção	 de	 comprar	 um	 germinador	
próprio.	Este	processo	repete-se	até	que	seja	visível	um	rebento	(gérmen),	pelo	menos,	do	tamanho	
da	própria	semente.	
	

Depois	de	prontos,	 lavar	e	consumir.	Podem	ser	adicionados	a	saladas,	no	final	de	um	salteado	ou	
estufado	 de	 legumes,	 como	 guarnição	 de	 uma	 sopa,	 num	 batido,	 etc.	 Podem	 ser	 guardados	 no	
frigorífico	até	cerca	de	5	dias,	tendo	o	cuidado	de	os	lavar	uma	vez	por	dia	e	sempre	que	se	desejem	
consumir.	
	
Observações:	 É	 importante	 que	 o	 tempo	 de	 demolha	 (fase	 de	 hidratação)	 seja	 ajustado	 à	
semente	que	 está	 a	 ser	 usada.	No	Verão,	 em	dias	muito	 quentes,	 pode	haver	 necessidade	de	
mergulhar	as	sementes	em	água	com	maior	frequência	(3x/dia	-	fase	de	germinação).	
	
Notas:		
	
	
	
	
	

Salada	arco-íris	
	

Ingredientes:	germinados	a	gosto,	folhas	verdes	a	gosto,	cenoura,	beterraba,	alga	Aramé					
	
Preparação:	Começar	por	lavar	a	alga	Aramé	em	água.	Colocar	a	alga	numa	panela,	cobrir	com	
água	limpa	e	levar	ao	lume.	Deixar	cozinhar	até	que	a	água	evapore	quase	totalmente.	Temperar	
com	um	pouco	de	Shoyu	e	desligar	o	lume.	Deixar	arrefecer	por	completo.	Lavar	e	cortar	a	gosto	
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os	 vegetais	 escolhidos.	 Lavar	 os	 germinados	 e	 escorrer	 bem	 a	 água.	 Colocar	 todos	 os	
ingredientes	num	recipiente	grande	e	misturar.	Temperar	a	gosto	e	servir.	
Notas:		
	
	
	
	
	
	

Molho	de	abacate	e	manjericão	
	

Ingredientes:	 1	 abacate	médio	 (polpa),	½	 chávena	de	 azeite	 extra-virgem,	 sumo	de	1	 limão,	 8	
colheres	de	sopa	de	água,	1	colher	de	chá	de	sal	marinho	 integral,	1	pitada	de	pimenta	preta,	
folhas	de	manjericão	fresco	q.b.	
	
Preparação:	 Triturar	 todos	 os	 ingredientes	 até	 obter	 um	 creme	 homogéneo.	 Retificar	 os	
temperos.	Servir	por	cima	de	saladas	ou	como	um	patê.	
	
Notas:		
	
	
	
	
	
	

Chucrute	
	

Ingredientes:	1	couve	coração	ou	lombarda,	sal	marinho	integral	q.b.	
	
Preparação:	Lavar	a	couve,	retirar	as	folhas	externas	e	reservá-las.	Cortar	o	centro	da	couve	em	
juliana	 bem	 fina.	 Numa	 taça	 grande,	 colocar	 a	 couve	 cortada	 e	 adicionar	 um	 pouco	 de	 sal.	
Apertar	bem	a	couve	com	o	sal,	usando	as	mãos,	durante	alguns	minutos	até	que	liberte	a	sua	
própria	 água.	 Provar	 de	 sal.	 O	 teor	 de	 sal	 deve	 ser	 aproximado	 ao	 da	 água	 do	mar,	 ou	 seja,	
ligeiramente	 salgado.	 Colocar	 a	 couve	 num	 frasco	 bem	 lavado	 mas	 não	 esterilizado,	
pressionando-a	bem	no	frasco	para	que	não	fiquem	espaços	de	ar.	Juntar	o	líquido	libertado	pela	
couve	de	modo	a	que	fique	submersa,	deixando	algum	espaço	vazio	entre	a	superfície	do	líquido	
e	o	topo	do	frasco.	Se	for	necessário,	adicionar	um	pouco	de	água	e	retificar	o	sal,	pois	é	muito	
importante	 que	 todos	 os	 pedacinhos	 de	 couve	 fiquem	 submersos	 no	 líquido,	 para	 que	 não	
contactem	 com	 o	 oxigénio.	 Para	 ajudar	 a	 empurrar,	 colocar	 1	 ou	 2	 das	 folhas	 da	 couve,	
reservadas	 inicialmente,	por	cima	do	 líquido.	Fechar	bem	o	 frasco	e	deixar	 repousar	num	 local	
com	uma	temperatura	a	rondar	os	20ºC,	ao	abrigo	da	luz.	Ao	fim	de,	no	mínimo,	15	dias,	abrir	o	
frasco	 e	 consumir.	 Ao	 abrir	 o	 frasco	 deve	 haver	 efervescência	 e	 os	 legumes	 devem	 estar	
crocantes.	
	
Observações:	É	 importante	que	em	todo	o	processo	se	tenha	as	mãos	bem	lavadas	e	todos	os	
utensílios	 devidamente	 higienizados.	 Após	 a	 abertura	 do	 frasco,	 guardar	 no	 frigorífico.	 Pode	
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optar	por	usar	outros	legumes	sozinhos	ou	em	mistura	como:	cenoura,	nabo,	beterraba,	couve-
roxa,	abóbora,	rabanete,	etc.	
	
Notas:		
	
	
	
	
	
	

Bolinhas	de	cacau	e	frutos	secos	
	

Ingredientes:	40g	de	avelãs	ligeiramente	tostadas;	100g	de	resíduo	de	leite	de	amêndoa;	6	ou	7	
tâmaras	Medjool;	1	colher	de	sopa	de	óleo	de	girassol	ou	de	coco	(opcional);	1	colher	de	sopa	de	
cacau	100%	em	pó	ou	de	alfarroba	em	pó;	1	pitada	de	sal	marinho	integral;	água	para	demolhar	
as	tâmaras	
	
Preparação:	Demolhar	as	tâmaras	em	água	por	15	minutos	ou	mais,	caso	estejam	duras	e	muito	
secas.	 Tostar	 as	 avelãs	 levemente	 numa	 sertã	 ou	 no	 forno	 e	 esfregá-las	 entre	 as	 mãos	 para	
remover	a	pele.	Picar	grosseiramente	parte	das	avelãs	e	reservar.	Picar	finamente	as	restantes,	
juntar	o	sal	e	as	tâmaras	já	escorridas	e	descaroçadas.	Triturar	tudo.	Adicionar	o	resíduo	do	leite	
de	amêndoa,	o	óleo	e	o	cacau	e	misturar	tudo	muito	bem.	Adicionar	por	 fim	as	avelãs	picadas	
grosseiramente	e	envolver.	Com	as	mãos	humedecidas	fazer	bolinhas.	Se	desejar,	poderá	passar	
as	 bolinhas	 por	 uma	 cobertura	 a	 gosto	 (exemplo:	 oleaginosas	 picadas,	 coco	 ralado,	 cacau	 ou	
alfarroba	em	pó).	
	
Observações:	 Estas	 bolinhas	 são	 óptimas	 para	 comer	 como	 um	 snack	 entre	 refeições,	 como	
sobremesa,	quando	apetece	um	doce	ou	para	as	crianças	levarem	para	a	escola.	
	
Notas:	
	
	
	

	


