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VE·RÃO
nome masculino
estação mais quente do ano, entre a primavera 
e o outono, em que a duração dos dias vai 
diminuindo mantendo-se sempre maiores do 
que as noites

Com a chegada do verão regressam os dias mais longos,
a praia e os piqueniques, os refrescos e as refeições leves. 

Manter uma alimentação saudável é imprescendível o ano 
inteiro, e nesta época do ano é igualmente importante 
garantir uma hidratação adequada.

Não se esqueça de beber água!

A RODI alia-se à nutricionista Ana Magalhães 
Pereira, para vos apresentar sugestões de 
refeições leves e saudáveis para saborear este 
verão e ao longo do ano!

Conservação e Transporte
Utilizar uma mala com revestimento térmico, 
bem como cuvete de gelo, para manter os 
alimentos frescos.

Local de consumo
Escolher a opção mais adequada em função do 
local de consumo: trabalho/praia/piquenique 
bem como a disponibilidade de eletrodomésticos 
ou outras alternativas, para assegurar a 
conservação dos alimentos.

O que deve ter em atenção:Refeições leves e saudá
ve

is 
·
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Salada no Frasco

Ingredientes

Porções

Tempo

Preparação

80 gramas de feijão frade cozido

50 gramas de milho doce

80 gramas de coucous/quinoa/massa 

cozinhada

20 gramas de mix de sementes tostadas

50 gramas de alface crua

10 unidades de tomate-cereja (100 gramas)

Molho

2 porções

25 minutos

1. Colocar o molho da salada no fundo do frasco.

2. Adicionar de seguida o feijão frade e o milho.

3. Seguidamente adicionar o coucous.

4. Finalmente o tomate e a alface.

5. Salpicar com sementes tostadas.

Info
Cozinhar o couscous

Num recepiente com sal, pimenta e temperos a gosto, 

juntar 200 gr de couscous para 350 gramas de água. 

Tapar até absorver a água.

Cozinhar as sementes

Colocar numa frigideira e tostar ligeiramente durante

alguns minutos.

 Por 100 gr Por porção (238 gr) %DR

Energia 112 kcal 268 kcal 13%

Proteína 4 gr 11 gr 21%

H. Carbono 15 gr 37 gr 14%

Açúcares 2 gr 6 gr 7%

Gordura 3 gr 7 gr 10%

Gordura Saturada 0 gr 1 gr 5%

Fibra alimentar 3 gr 7 gr 29%

Sódio 44 mg 105 mg 4%

Pontuação

Notas

Através da alimentação é possível 
prevenir os efeitos do calor intenso:
Opte por alimentos sólidos
que são ricos em água como
frutos e hortícolas, cozinhados
ou em cru.

Tempo
25 minutos

Tempo

Porções
2 porções

Porções
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Pontuação

Notas

Molho de Mostarda
 e Mel

Ingredientes

Porções

Tempo

Preparação

10 porções

10 minutos

1. Envolver todos os ingredientes numa taça e servir.

2. Se necessário retifi car os temperos.

 Por 100 gr Por porção (12 gr) %DR

Energia 262 kcal 31 kcal 2%

Proteína 2 gr 0 gr 1%

H. Carbono 14 gr 2 gr 1%

Açúcares 13 gr 2 gr 2%

Gordura 22 gr 3 gr 4%

Gordura Saturada 4 gr 0 gr 2%

Fibra alimentar 0 gr 0 gr 0%

Sódio 2325 mg 279 mg 12%

Adicione este 
molho à sua 

salada favorita.

1/2 porção de iogurte grego 0% sem 

adição de açúcar (63 gr)

2 colheres de chá de mel (16 g)

2 colheres de sopa de mostarda Dijon 

(20gr)

1 colher de sopa de azeite 

(aproximadamente 15 gr)

Sal q.b.

Pimenta q.b. (opcional)

Tempo
10 minutos

Tempo

Porções
10 porções

Porções
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Mini Quiches 
de Legumes

Ingredientes

Porções

Tempo

Preparação

8 ovos M (55 gr cada)

400 gramas de mix de hortícolas

1 cebola média (150 gr)

1 dente de alho cru (3 gr)

Sal, pimenta e salsa q.b.

1 colher de chá de azeite (5 gr)

100 gr de couscous

12 porções

35 minutos

1. Pré-aquecer o forno a 180ºC.

2. Numa taça, bater os ovos e temperar. Reservar.

3. Colocar um fi o de azeite numa frigideira e saltear a cebola 

e o alho.

4. Adicionar as restantes hortícolas e saltear também. Se 

necessário adicionar água.

5. Entretanto cozer à parte o couscous - 2:1 de água + temperos.

6. Dividir os legumes pelas formas, adicionar 2 colheres de 

sobremesa de couscous e a mistura de ovos.

7. Levar ao forno durante aproximadamente 20 minutos.

8. Deixar arrefecer bem antes de provar.

 Por 100 gr Por porção (96 gr) %DR

Energia 77 kcal 74 kcal 4%

Proteína 6 gr 6 gr 12%

H. Carbono 1 gr 1 gr 1%

Açúcares 1 gr 1 gr 1%

Gordura 5 gr 5 gr 7%

Gordura Saturada 1 gr 1 gr 6%

Fibra alimentar 1 gr 1 gr 2%

Sódio 290 mg 278 mg 12%

Pontuação

Notas

Faça refeições leves e mais 
frequentes e evite refeições 
pesadas e muito condimentadas.

Tempo
35 minutos

Tempo

Porções
12 porções

Porções
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Pontuação

Notas

Croquetes de Legumes

Ingredientes

Porções

Tempo

Preparação

250 gramas de grão de bico cozido. feijão 

frade ou feijão preto

1 cebola (aproximadamente 100 gr)

1 dente de alho cru (3 gr)

100 gr de cogumelos crus

1 unidade de cenoura crua (147 gr)

3 colheres de sopa de azeite (21 gr)

Sumo de 1/2 limão

2 colheres de sopa de sementes de 

linhaça moídas

6 colheres de sopa de mix de sementes 

de linhaça e sésamo moídas (para “panar”)

Ervas aromáticas a gosto

20 porções

45 minutos

1. Pré-aquecer o forno a 180ºC.

2. Triturar as sementes para panar e reservar.

3. Num processador de alimentos colocar o grão de bico, as 

ervas, a cebola, o alho e triturar tudo até obter uma massa com 

alguma textura. Reservar.

4. Sem lavar o copo triturar também os cogumelos. Reservar.

5. Sem lavar o copo triturar também a cenoura. Reservar.

6. Saltear a cenoura e os cogumelos. 

7. Adicionar tudo na taça do grão e temperar com sal, pimenta, 

azeite, sumo de limão e outros temperos a gosto.

8. Adicionar 2 colheres de sementes de linhaça moída e esperar 

aproximadamente 2 minutos.

9. Moldar pequenas bolas com as mãos e passar na farinha 

para panar.

10. Colocar num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal.

11. Levar ao forno durante aproximadamente 20 minutos.

 Por 100 gr Por porção (45 gr) %DR

Energia 77 kcal 34 kcal 2%

Proteína 3 gr 1 gr 3%

H. Carbono 5 gr 2 gr 1%

Açúcares 1 gr 0 gr 1%

Gordura 5 gr 2 gr 3%

Gordura Saturada 1 gr 0 gr 2%

Fibra alimentar 4 gr 2 gr 8%

Sódio 11 mg 5 mg 0%

Tempo
45 minutos

Tempo

Porções
20 porções

Porções
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Nuggets Saudáveis

Ingredientes

Porções

Tempo

Preparação

1 iogurte natural ou grego ligeiro não 

açucarado (125 gr) ou 125 gr de claras de ovo

1 colher de chá de sal grosso (8 gr)

1 chávena de corn fl akes não açucarados 

ou fl ocos de aveia fi nos

1 colher de sopa de azeite (7 gr)

1 colher de chá de pimenta moída (3 gr)

1 colher de sopa de oregãos ou salsa 

(10gr)

1 limão (93 gr)

250 gr de bifes de frango (para opção 

vegetariana pode optar também por 

tofu)

10 porções

1 hora

1. Pré aquecer o forno a 200ºC.

2. Colocar os cubos de frango numa taça, bem como os res-

tantes ingredientes para a marinada (iogurte, oregãos, ou sal 

e salsa).

3. Deixar marinar pelo menos 30 minutos, idealmente no dia 

anterior.

4. Triturar grosseiramente os corn fl akes.

5. Colocar os cereais numa taça, o azeite, a pimenta, o sal e 

misturar bem.

6. Passar os cubos de frango, um a um, na mistura da crosta, 

pressionando bem, de forma a agarrar a mistura e coloque-os 

no tabuleiro (forrado com papel vegetal).

7. Levar ao forno 10 a 15 minutos.

8. Servir regados com sumo de limão.

 Por 100 gr Por porção (56 gr) %DR

Energia 135 kcal 75 kcal 4%

Proteína 14 gr 8 gr 15%

H. Carbono 14 gr 8 gr 3%

Açúcares 1 gr 1 gr 1%

Gordura 2 gr 1 gr 2%

Gordura Saturada 0 gr 0 gr 1%

Fibra alimentar 1 gr 0 gr 2%

Sódio 1763 mg 987 mg 41%

Pontuação

Notas

TempoTempo

Porções
10 porções

Porções
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Pontuação

Notas

Croquetes de Pescada

Ingredientes

Porções

Tempo

Preparação

1 iogurte natural ou grego ligeiro não 

açucarado (125 gr)

1 colher de chá de sal grosso (8 gr)

1 chávena de corn fl akes não açucarados

1 colher de sopa de azeite (7gr)

1 colher de chá de pimenta moída (3 gr)

1 colher de sopa de coentros (10 gr)

1 limão (93 gr)

250 gr de fi letes ou lombos de pescada

10 porções

1 hora

1. Pré-aquecer o forno a 200ºC.

2. Colocar a pescada numa taça, bem como os restantes ingre-

dientes para a marinada (iogurte, oregãos ou salsa e sal).

3. Deixar marinar pelo menos 30 minutos, idealmente no dia 

anterior.

4. Triturar grosseiramente os corn fl akes.

5. Colocar os cereais numa taça, o azeite, a pimenta, o sal e 

misturar bem.

6. Reservar um pouco da marinada e triturar a restante 

juntamente com o peixe. Se necessário, adicionar a restante 

marinada. “Panar” na mistura de corn fl akes.

7. Levar ao forno 10 a 15 minutos.

8. Servir regados com sumo de limão.

 Por 100 gr Por porção (56 gr) %DR

Energia 126 kcal 71 kcal 4%

Proteína 12 gr 7 gr 14%

H. Carbono 14 gr 8 gr 3%

Açúcares 2 gr 1 gr 1%

Gordura 2 gr 1 gr 2%

Gordura Saturada 0 gr 0 gr 1%

Fibra alimentar 1 gr 0 gr 2%

Sódio 1663 mg 931 mg 39%

O consumo do peixe é muito 
importante para evitar doenças 
cardiovasculares, devido à 
presença do  ácido gordo 
Omega 3, essencial ao 
organismo.

pei
     xe TempoTempo

Porções
10 porções

Porções
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Trufas Energéticas

Ingredientes

Porções

Tempo

Preparação

4 colheres de sopa de amêndoas sem 

pele (aproximadamente 40 gr)

1 colher de sopa de manteiga de frutos 

oleaginosos (aproximadamente 15 gr)

1 colher de sobremesa de mel (15 gr) - 

pode colocar menos

Coco ralado q.b. (para “panar”)/Frutos 

oleaginosos triturados q.b./sementes 

q.b./ Pepitas e cacau

5 porções

15 minutos

1. Triturar todos os ingredientes, excepto o coco até oter uma 

massa moldável.

2. Formar pequenas bolas e passar pelo coco ralado.

3. Conservar em frasco de vidro no frigorífi co ou congelador.

 Por 100 gr Por porção (19 gr) %DR

Energia 530 kcal 101 kcal 5%

Proteína 17 gr 3 gr 6%

H. Carbono 20 gr 4 gr 1%

Açúcares 15 gr 3 gr 3%

Gordura 40 gr 8 gr 11%

Gordura Saturada 7 gr 1 gr 7%

Fibra alimentar 10 gr 2 gr 7%

Sódio 4 mg 1 mg 0%

Pontuação

Notas

Ideais para um
pré-treino.

Tempo
15 minutos

Tempo

Porções
5 porções

Porções
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Pontuação

Notas

Bolinhos de Banana 
e Framboesa

Ingredientes

Porções

Tempo

Preparação

200 gr de fl ocos de aveia ou farinha de 

aveia com sabor

300 gr de banana

2 ovos M

2 colheres chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento de pó

2 porções de iogurte natural proteíco

2 colheres de sobremesa de compota de 

framboesa 

14 porções

40 minutos

1. Adicionar todos os ingredientes num recipiente, com a 

exceção da compota e triturar com uma varinha mágica.

2. Colocar pequenas porções de massa em formas, enchendo 

um terço da mesma.

3. Adicionar um pouco de compota em cada forma.

4. Preencher com mais massa. 

5. Levar ao forno pré-aquecido a 180ºC durante aproximada-

mente 20 minutos.

 Por 100 gr Por porção (62 gr) %DR

Energia 158 kcal 98 kcal 5%

Proteína 9 gr 5 gr 11%

H. Carbono 24 gr 15 gr 6%

Açúcares 9 gr 5 gr 6%

Gordura 3 gr 2 gr 3%

Gordura Saturada 1 gr 0 gr 2%

Fibra alimentar 3 gr 2 gr 7%

Sódio 25 mg 16 mg 1%

Possuem compostos bioativos 
que protegem as nossas células, 
reduzindo a infl amação.

Tempo
40 minutos

Tempo

Porções
14 porções

Porções
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Nutricionista

Ana Magalhães Pereira

Nutricionista 2758N ON

Licenciada em Ciências da Nutrição
 em 2014, e Mestre em Nutrição Clínica 

em 2016, pela FCNAUP.

Possui o curso em Nutrição Avançada 
em Desporto pela Bwizer, estando

 no momento a concluir a Certifi cação 
em Nutrição Desportiva Avançada 

pelo Barça Universitas.

É focada nas áreas de nutrição 
desportiva, emagrecimento

 e nutrição infanto-juvenil.

A Dr.ª Ana prepara as suas receitas num estúdio 
equipado com produtos RODI. 

Com os produtos RODI será mais fácil preparar a 
suas refeições. Temos a preocupação de que todas 
as soluções possuam um conjunto de acessórios/
complementos que ajudem a facilitar as suas 
tarefas do dia-a-dia.

Siga-nos nas redes sociais

/RODIkitchensinks

/rodi_sinks

Conheça as nossas soluções em:

www.sinks.rodi.pt
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