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Benefícios da Quinoa
ORIGINÁRIA DA AMÉRICA DO SUL, ESTE CEREAL DOS INCAS, É APONTADO COMO O
MELHOR ALIMENTO DE ORIGEM VEGETAL PARA CONSUMO HUMANO DEVIDO À
SUA RIQUEZA NUTRICIONAL. SE PRETENDE TER UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL ESTE É UM DOS ALIMENTOS QUE NÃO PODE DISPENSAR
NO SEU DIA-A-DIA ALIMENTAR.

Por ser rica em fibras, a quinoa, ajuda na regulação intestinal
e regula os níveis de colesterol e dos triglicerídeos. Outro
benefício associado a esta ingestão de fibras, reflete-se
na diminuição do apetite, tornando-a indicada para
quem se encontra a fazer dieta uma vez que mantem
um efeito de saciedade durante mais tempo.
Fonte de vitaminas como a vitamina A, fundamental
na visão; vitaminas B1, B2 e B3, importantes na
regulação do sistema nervoso central; Vitamina B6,
relacionada com os processos inflamatórios e vitaminas E e C, antioxidantes que combatem os radicais
livres que podem ter origem em fatores externos,
como a poluição a que estamos expostos, alimentos
processados ou tabaco, por exemplo.
Possui ainda, ácidos gordos essenciais, que o nosso organismo não
consegue produzir e que obtemos através da alimentação, sendo o
Ómega 3 e 6, dois destes exemplos.
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Na quinoa encontram-se minerais muito importantes para o organismo: cálcio,
fundamental para a resistência de ossos e dentes; ferro que previne a anemia;
zinco, que faz parte do sistema imunitário e dos processos de cicatrização;
magnésio, fósforo e potássio, essenciais ao bom desempenho do sistema
muscular.
Para além destes, um dos principais benefícios da quinoa é o
facto de ser um cereal com elevado teor proteico. As proteínas desempenham um papel muito importante na formação
da massa muscular.
Uma vez que não contém glúten, é uma óptima alternativa para quem tem doença celíaca ou sente algum
desconforto depois de comer alimentos com glúten.
Existem muitas variedades, mas são três as principais: a branca a vermelha e a negra. A cor influencia
o sabor – quanto mais clara a semente da quinoa
mais suave é o sabor.
Deverá guardá-la num local seco e fresco, não exposto à luz solar, conservando-se entre 3 a 6 meses, num
frasco com tampa.
De preparação simples, semelhante ao arroz, pode conjugar-se como
acompanhamento ou em saladas, substituindo massa, arroz ou batata.
Tendo em conta os benefícios acima enumerados, sobretudo pela sua
riqueza em proteína, considera-se ideal para atletas, antes, mas
sobretudo, depois de exercícios físicos intensos, adultos e até para as
crianças em fase de crescimento pelo que deverá incluí-la nos seus
hábitos alimentares.
Deixamos algumas receitas para colocar em prática
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Tabbouleh de quinoa
INGREDIENTES
 ½ chávena (80g) de quinoa, crua


½ cebola, cortada em cubos



1 chávena (60 g) salsa, bem picada



1 pepino, em cubos



1 tomate, em cubos



1 colher de chá de raspas de limão



2 colheres de sopa de sumo de limão



1 colher de sopa de azeite



¼ colher de chá de pimenta preta



¼ colher de chá de sal

PREPARAÇÃO

1 - Lave a quinoa, deixe escorrer e coza com 1 chávena de água (240ml) e uma pitada de sal
durante cerca de 15 minutos (até a água secar).
2 - Junte numa taça a salsa picada, juntamente com o pepino, tomate, cebola e quinoa cozida.
Adicione a sumo e raspas de limão, azeite, pimenta preta, sal, e envolva.

3 - Ajuste os temperos a gosto, e sirva acompanhado de legumes grelhados e tofu, por exemplo.
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Trouxas de Quinoa e Salmão
INGREDIENTES


Folhas (grandes) de couve lombarda



2 Postas de salmão grelhado sem pele e espinhas



Quinoa (preparada segundo as instruções da embalagem)



Folhas de sálvia



1 chávena de ervilhas cozidas

PREPARAÇÃO

1 - Comece por cozer as folhas de couve lombarda (em bastante água) com sal até ficarem
tenras (mas firmes).
2 - Coloque o salmão numa taça e desfaça-o com um garfo, junte a quinoa e a sálvia picada e
junte bem. Por fim junte as ervilhas e envolva.

3 - De seguida, disponha as folhas de couve numa tábua de cozinha e recheie o centro com a
mistura de salmão e quinoa.

4 - Feche as couves em forma de embrulho e prenda com um (ou mais) palitos. Acompanhe com
uma boa salada e desfrute!
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Hambúrguer de Quinoa e Beterraba
INGREDIENTES


1 Beterraba grande



1 copo de quinoa



Meio copo de sementes de Sésamo



Meio copo de sementes de girassol



1 cebola pequena



1 molho de coentros



2 dentes de alho

PREPARAÇÃO

1 - Antes de cozer a quinoa, deverá lavar com água corrente.
2 - Cozinhe a quinoa com uma pitada de sal, conforme as instruções da embalagem (refogue

com 1 dente de alho, 1 folha de louro ou outra erva aromática a gosto, adicione o dobro da água
e cozinhe, sem mexer, durante 12 a 14 minutos).

3 - Deixe arrefecer.
4 - Ripe a beterraba.
5 - Pique a cebola, os dentes de alho.
6 - Moa as sementes de Sésamo e girassol.
7 - Quando a quinoa arrefecer, misture todos os ingredientes e molde os hambúrgueres com as
mãos.
8 - Aqueça o forno a 180 graus e deixe cozinhar durante 30m. Acompanhe com salada ou
legumes salteados por exemplo.

Sara Tomaz – nutricionista Holmes Place Quinta da Fonte
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