


Ciclo de Workshops 
de Culinária

Estes workshops têm por objetivo capacitar a 
comunidade educativa para a preparação e 
confeção de alimentos saudáveis. Aumentar as 
food sk i l l s (competênc ias a l imentares) , 
particularmente das crianças e dos jovens, é 
investir na saúde e bem-estar, constituindo um 
dos objetivos do Programa Nacional para a 
Promoção da Alimentação Saudável.
O aumento das competências alimentares ao 
nível da segurança alimentar, consciência de 
consumo, rotulagem, preparação e confeção de 
alimentos saudáveis podem traduzir-se em 
escolhas alimentares mais saudáveis, com 
consequente impacto na saúde.
Os workshops são inspirados na dieta 
mediterrânica e têm como princípio geral a 
confeção de receitas simples, económicas e 
saudáveis, que possam ser preparadas em família.
Os fins-de semana servem para descansar. Um 
bom petisco sabe sempre bem, ao final da tarde, 
com os amigos e a família, juntando miúdos e 
graúdos. Passar tempo na cozinha é um 
investimento, mas também é possível diminuir o 
tempo despendido nesta tarefa mantendo uma 
alimentação saudável e o prazer da mesa.
Petiscos Saudáveis é a proposta deste workshop, 
que esperamos que lhe seja útil.

O Vice-Presidente 
Rui Pereira
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Guacamole com chips de tortilha
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O abacate é rico em gordura, uma gordura maioritariamente monoinsaturada, tal como 
a gordura que encontramos no azeite. Tem um baixo teor de hidratos de carbono e 

menor ainda de proteínas. É pobre em sódio e rico em magnésio e potássio.
Relativamente às vitaminas, o abacate constitui um excelente antioxidante pela sua 

riqueza em provitamina A e em vitamina E.
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Guacamole
Abacate 1
Limão 1
Tomate grande 1
Cebola Roxa 1
Salsa picada q.b.
Paprica 1 colher chá
Sal e pimenta q.b.

Chips
Wraps 8
Azeite 2 colheres de sopa
Paprica q.b.
Alho em pó q.b.

Guacamole

1. Descascar o abacate e regá-lo com o sumo de limão. Esmagar com um 
garfo a mistura de limão com o abacate.

2. Adicionar o tomate cortado em cubos e a cebola picada.

3. Adicionar a salsa picada.

4. Temperar com sal e pimenta-preta a gosto.

5. Servir polvilhado com paprica. 

Chips

1. Cortar os wraps em 8 triângulos.

2. Colocar os triângulos de wraps num tabuleiro de forno. Regar com 25 
ml de azeite e polvilhar com paprica e alho em pó, a gosto.

2. Levar ao forno pré-aquecido a 180ºC, durante 10 minutos ou até as 
tortilhas estarem estaladiças e crocantes.

20

min

6

pessoas



Ovos recheados com atum
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Os ovos são um alimento muito rico do ponto de vista nutricional. Apresentam um valor 
energético moderado (82 kcal/55g – 1 ovo), são ricos em proteínas de grande 

qualidade e contêm apenas 2,7g de gordura saturada por 100g.
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Ovos 12
Latas de atum 2
Chalotas 2
Mostarda Dijon 25 ml
Iogurte grego natural 4 colheres de sopa 
Sal e pimenta q.b.
Paprica q.b.
Cebolinho fresco 1 ramo

1. Cozer os ovos e deixar arrefecer.

2. Cortar os ovos  ao meio. Retirar a gema para uma taça.

3. Desfazer as gemas com a ajuda de um garfo. Adicionar as chalotas 
picadas, o atum escorrido e desfeito, a mostarda e o iogurte. Temperar 
com sal e pimenta. Mexer bem. 

4. Rechear os ovos com a mistura. Polvilhar com a paprica e com o 
cebolinho picado. 

30

min

6

pessoas



Tostas de húmus de beterraba com 
abacate e queijo feta

7

O grão-de-bico é uma leguminosa com elevado teor de proteínas, ainda que dois dos 
aminoácidos essenciais (a metionina e a cisteína) estejam em falta no grão. Contudo,  

estes aminoácidos em falta estão presentes nos cereais e complementam-se quando os 
ingeridos em conjunto. Rico em ferro, zinco e magnésio, é também fonte de tiamina e 

ácido fólico, para além do interessante teor em fibra. 



8

Pão regional fatiado (tipo Mafra ou Encarnação) 1
Lata pequena de grão cozido 1
Beterraba assada 1
Dentes de alho 2
Cominho em pó q.b.
Tahini 2 colheres de chá
Azeite 2 colheres de sopa
Limão 1
Sal e pimenta q.b.

1. Colocar o grão num copo. Adicionar a beterraba assada cortada em 
cubos, os dentes de alho, os cominhos, o tahini, o azeite, cerca de 20 ml 
de sumo de limão, sal e pimenta. Triturar. Rectificar os temperos.

2.  Torrar ligeiramente o pão. 

3. Cortar o abacate em fatias finas. Regar logo com sumo de limão para 
não oxidar. 

4. Barrar as fatias de pão com o húmus. Colocar as fatias de abacate por 
cima e polvilhar com o queijo feta esboroado. 

 

30

min
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Foccacia com cebola roxa 
caramelizada
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A Foccacia é um pão de origem italiana, achatado e macio, em geral coberto com 
azeite, alecrim e uma pitada de sal. 

O pão é um dos alimentos mais antigos e consumidos no mundo inteiro.
Do ponto de vista alimentar e nutricional, o pão fornece energia de elevada qualidade, 

facilmente digerível, de boa conservação e com enorme versatilidade gastronómica. 
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Farinha de trigo T65 400g
Água morna 240 ml
Levedura fresca de padeiro 25g
Sal fino 5g
Azeite 40 ml
Cebolas roxas 3
Vinagre balsâmico 2 colheres de sopa
Açúcar amarelo 1 colher de chá
Flor de sal para polvilhar q.b.
Alecrim fresco q.b.

1. Colocar numa taça a farinha, 20ml de azeite e o sal. Dissolver metade 
do fermento em água morna e adicionar à mistura. Mexer. Adicionar aos 
poucos a restante água e amassar. 

2. Formar uma bola com a massa e colocar numa taça untada com azeite. 
Tapar e deixar levedar durante aproximadamente 40min. 

3. Para a cebola. Levar uma frigideira ao lume com cerca de  40 ml de 
azeite. Adicionar a cebola cortada em meias luas finas, o açúcar e o 
vinagre. Mexer de vez em quando até a cebola caramelizar. Com as 
mãos untadas em azeite colocar a massa num tabuleiro untado com 
azeite. 

4. Espalhar a massa fazendo pressão com os dedos. Distribuir a cebola 
caramelizada e o alecrim pela massa, pressionando um pouco. Polvilhar 
com a flor de sal e deixar levedar durante cerca de 20min. Levar ao 
forno pré-aquecido a 200ºC durante 25 a 30min. 

5. Cortar em quadrados e servir. 

40

min
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Isabel Zibaia Rafael

Isabel Zibaia Rafael é professora e autora do blog 
Cinco Quartos de Laranja, eleito como o 
melhor blogue nacional do ano na categoria 
Culinária/Gastronomia, nos anos de 2011, 2012 e 
2014.
Colabora regularmente com a revista Comer e 
com a  revista Saber Viver. Realiza regularmente 
showcookings e workshops.
É autora do livro Delicioso Piquenique e Cozinha 
para Dias Felizes, este último distinguido como o 
melhor livro em Portugal na categoria de  Best 
Blogger Cookbook pela organização do Gourmand 
World Cookbook Awards 2014. 

www.cincoquartosdelaranja.com
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http://www.cincoquartosdelaranja.com
http://www.cincoquartosdelaranja.com
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O Ciclo de Workshops de Culinária 2018-2019
tem o apoio do Jumbo.

Conheça mais receitas e dicas saudáveis em
https://auchaneeu.auchan.pt/vidasaudavel/

Saiba mais em Vida Saudável do Jumbo: 

Receitas
https://auchaneeu.auchan.pt/receita/tortilha-de-espargos-e-

queijo/
https://auchaneeu.auchan.pt/receita/cogumelos-recheados-com-

queijo/
https://auchaneeu.auchan.pt/receita/pate-de-frango-e-abacate-

com-palitos-de-vegetais/

Para os miúdos 
https://auchaneeu.auchan.pt/receita/muffins-de-abobora/
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