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Benefícios do Açai
O Açaí é uma baga tradicionalmente associada ao Brasil e à floresta Amazónica, no entanto, é também cultivada no Equador, Colômbia e Venezuela. Apresenta um elevado valor nutricional e sem dúvida um grande
potencial terapêutico sendo que a sua constituição é de 48% de
gordura monosaturada e polinsaturada, e apenas 1,5% de açúcar!
Rica em fibra e em compostos fenólicos como as antocianinas,
poderosos antioxidantes, esta fruta é uma boa fonte de
minerais como fósforo, magnésio, potássio, e vitaminas E
e B1.

Os ácidos oleico e linoleico presentes são conhecidos
por melhorarem o perfil lipídico, acredita-se que o
consumo natural desta fruta ajude a reduzir o colesterol total e o LDL. [1] [2] As antocianinas por outro
lado melhoram a circulação sanguínea e ajudam a
combater a deposição de placas de ateroma (placas
de gordura que se depositam nas nossas veias e
artérias), tornando o açaí benéfico para a prevenção
de doenças cardiovasculares!
Por outro lado as antocianinas actuam como antioxidantes combatendo radicais livres, o que prolonga a
longevidade das nossas células.
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A grande preocupação da maioria das pessoas prende-se no valor energético desta
fruta, sendo tão rico em gorduras (ainda que saudáveis), o Açaí não engorda?
É importante verificar e estar atento ao rótulo do Açaí que compra, visto
em Portugal não encontrarmos a fruta natural com facilidade. Os produtos
que existem no mercado, em polpa, têm muitas vezes xarope de glucose,
polpa de guaraná açucarada e outros adoçantes não naturais que
disfarçam o sabor desta fruta e tornam o Açaí altamente guloso e
viciante.
Para além dos aditivos, o modo como o açaí é preparado
também pode aumentar o seu valor energético, a maioria
de nós consome o açaí com banana (fruta também energética) e granola com mel, o que faz deste um snack
altamente energético, óptimo para atletas e treinos de
alta intensidade mas um consumo elevado para quem
não gasta as energias consumidas!
É importante escolher uma polpa de Açaí o mais
natural possível, sem açúcares adicionados, e tentar
usar esta opção como um pré treino, para ter energia para um dia de passeio a pé ou de bicicleta!
Deixamos algumas receitas para colocar em prática
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Mousse de Açaí
INGREDIENTES
 100g de polpa de açaí sem açúcar
 1 copo de bebida vegetal (com menos de 6g de açúcar por 200ml)
ou de leite magro
 1 colher de sopa de mel
 2 ovos
 4 folhas de gelatina incolor

PREPARAÇÃO

1 - Com a ajuda de uma batedeira misture os ovos com o mel até obter um creme homogéneo.
Misture o açaí e o leite e continue a bater.
2 - Reserve e, à parte, dissolva a gelatina na água e leve ao fogo mexendo até derreter completamente.

3 - Acrescente a mistura com a gelatina e mexa bem!

Despeje esse creme numa forma para pudim e leve ao frigorífico até ficar firme!

Enjoy the journey

HOLMESPALCE.PT

Batido pré-treino
INGREDIENTES


2 colheres de sopa de polpa de açai



Meia banana



1 copo de água

PREPARAÇÃO

1 - Triturar tudo com a varinha mágica ou no liquidificador e beber 20 a 30minutos antes de um
treino intenso!
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Pão de Açaí
INGREDIENTES


500g de farinha de trigo sarraceno



20g de fermento biológico



2 colheres de sopa de mel



1 pitada de flor de sal



1 ovo



100g de polpa de açaí



1 colher de sopa de óleo de côco (para untar a forma)

PREPARAÇÃO

1 - Numa taça grande colocar a farinha, fazer um buraco no centro com os dedos e colocar os
restantes ingredientes no centro.
2 - Mexer bem com as mãos, com calma e envolvendo bem todos os ingredientes.
3 - Quando tiver uma mistura homogénea reserve. Unte uma forma inglesa com o óleo de côco.
4 - Coloque a massa na forma e leve ao forno a 170ºC até estar cozinhado, use um palito para
verificar se está seco.
Sirva com queijo fresco! Fica delicioso!
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Salada Verde com molho de Açaí e Mostarda
INGREDIENTES


54 colheres de sopa de polpa de Açaí congelada



1 colher de sopa de mostarda dijon



4 colheres de sopa de azeite extra virgem



2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico



20 tomates cereja



1 alface iceberg



1 alface francesa



1 embalagem de rúcula



Flor de sal a gosto

PREPARAÇÃO

1 - Lave bem os vegetais e reserve.
2 - Coloque num copo alto a polpa de Açaí, a mostarda, o vinagre e o sal. Triture com uma
varinha mágica até ficar homogéneo. Sem parar de triturar, adicione o azeite em fio.

3 - Misture até incorporar e sirva com a salada.
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Pudim de Açaí
INGREDIENTES


4 colheres de sopa de polpa de Açaí congelada

 800ml de bebida vegetal (com menos de 6g de açúcar por 200ml)
ou de leite magro


12 colheres de sopa de sementes de chia



12 framboesas frescas



folhas de hortelã fresca para decorar

PREPARAÇÃO

1 - Num copo alto coloque a bebida vegetal (ou o leite magro) e o açaí e triture com a varinha
mágica até obter uma mistura homogénea (se tiver também pode usar um liquidificador ou a
bimby).
2 - Coloque a mistura numa taça grande e misture as sementes de chia. Mexa bem até as

sementes ficarem homogeneamente distribuídas. Deixe repousar 10 a 15 minutos e volte a mexer
para homogeneizar a distribuição das sementes (têm tendência a aglutinar).

3 - Divida em 4 taças ou copos o preparado anterior e leve ao frigorífico durante 12h (faça
durante à noite para o pequeno-almoço por exemplo).

4 - Lave bem as framboesas e a hortelã e decore os copos de pudim de chia e açaí!
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