Jantares proteicos
em menos de 10 minutos
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Curiosidade

Na correria do dia a dia nem sempre é possível ter tempo para cozinhar, sendo normalmente o
jantar a refeição mais negligenciada. A falta de tempo resulta, na maior parte das vezes, em saltar a
refeição, recorrer a refeições pré-confecionadas ou ir jantar fora. Estas práticas estão associadas a
aumento de peso e perda de massa muscular.
Por outro lado, sabemos que as proteínas têm grande importância na alimentação, principalmente
em pessoas que praticam exercício físico regularmente, uma vez que reparam e substituem proteínas danificadas pelo exercício físico (músculo-esquelético, ossos tendões e ligamentos), mantêm
uma função ótima das vias metabólicas, permitem o aumento de massa muscular e ainda permitem
uma função ótima do sistema imune.
No entanto, preparar uma refeição saudável em casa não tem necessariamente de ser um processo
demorado. Neste sentido, selecionamos algumas receitas de jantares proteicos, fáceis e rápidas de
preparar.

Frango com lima
(adaptado de Men’s Health)
INGREDIENTES
 2 peitos de frango;
 Pimenta para temperar;
 Sumo de uma lima.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Energia: 271 kcal;
 Proteína: 55 g.
PREPARAÇÃO

1. Temperar a gosto o frango com pimenta;
2. Untar uma frigideira antiaderente com azeite. Adicionar o

frango e cozinhar em lume médio durante cerca de 4 minutos
em cada lado. Reservar;
3. Tirar a frigideira do lume e adicionar o sumo de lima.
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Tostas de ovo escalfado e abacate
(adaptado de Pinch of yum)
INGREDIENTES
 2 ovos frescos;
 2 colheres de chá de vinagre branco;
 2 fatias de pão integral;
 1/3 de abacate;
 Especiarias e ervas aromáticas a gosto
(pimenta, salsa, tomilho, manjericão…);
 Tomate cherry.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Energia: 460kcal;
 Proteína: 27g.

PREPARAÇÃO

1. Numa panela, colocar água suficiente para cobrir os ovos,
até levantar fervura. Adicionar o vinagre;
2. Partir os ovos para uma tigela pequena ou concha da sopa
e colocar na panela;
3. Cozinhar durante 3-5 minutos, até a clara estar completamente definida;
4. Enquanto os ovos cozinham, tostar o pão e espalhar o
abacate esmagado em cada fatia de pão;
5. Retirar os ovos da panela e colocar em cima da tosta;
6. Adicionar o queijo, ervas e especiarias a gosto e servir
com os tomates cortados aos quartos.
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Omolete na caneca

(adaptado de Scattered Thoughts of a Crafty Mom)
INGREDIENTES







3 ovos;
1 colher de sopa de frango desfiado ou atum;
1 colher de sopa de queijo ralado;
Salsa a gosto;
Sal e pimenta a gosto.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Energia: 262 kcal;
 Proteína: 27 g.

PREPARAÇÃO

1. Untar a caneca com azeite;
2. Adicionar os ovos e bater com um garfo;
3. Adicionar os restantes ingredientes e mexer bem até
todos estarem incorporados;

4. Levar ao micro-ondas na potência máxima durante 1

minuto e voltar a mexer;
5. Levar novamente ao micro-ondas durante 45-60 segundos.
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Batata doce recheada com ovo e abacate
(adaptado de fit bottomed eats)
INGREDIENTES







1 batata doce grande;
2 ovos grandes;
Sal e pimenta a gosto;
Coentro e salsa a gosto;
1/4 de abacate;
2 colheres de sopa de iogurte grego magro.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Energia: 398 kcal;
 Proteína: 22 g.

PREPARAÇÃO

1. Depois de lavada, cozer a batata doce no micro-ondas
durante, aproximadamente 10 minutos;
2. Entretanto, bater os ovos com sal e pimenta e cortar os
coentros e o abacate;
3. Quando a batata estiver cozida, fazer um corte ao meio,
sem separar completamente as duas metades. Retirar o miolo
da batata e esmagar em puré;
4. Adicionar o miolo da batata aos ovos e misturar bem;
5. Aquecer uma frigideira antiaderente e cozinhar a mistura;
6. Por último, rechear a batata doce com a mistura de ovo e
batata, e colocar por cima o abacate cortado, os coentros, a
salsa e o iogurte grego.
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Espetadas de camarão com Teriyaki
(adaptado de Men’s Health)
INGREDIENTES







1/3 de chávena de molho Teriyaki;
Sumo de uma laranja;
2 dentes de alho;
1 colher de chá de azeite;
150g de camarão cozido;
Pimentão verde e tomates cherry a gosto.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Energia: 288 kcal;
 Proteína: 35 g.

PREPARAÇÃO

1. Colocar o sumo de laranja, molho Teriyaki, alhos e azeite
dentro de um saco e ir apertando de modo a misturar os
ingredientes;
2. Colocar o camarão dentro do saco, fechar e refrigerar
durante 30 minutos a 2 horas;
3. Colocar em paus de espetadas os camarões, pimentão
cortado e os tomates cherry alternadamente;
4. Grelhar durante 2-3 minutos de cada lado em lume médio;
5. Aquecer o molho do saco durante 5 minutos e verter em
cima das espetadas.

Em suma, o jantar é uma das refeições mais importantes do dia alimentar, principalmente para
pessoas que praticam exercício físico ao final do dia. É importante que esta refeição contenha
sempre fontes de proteína, quer animais (como é o caso da carne, peixe, ovos e lacticínios), quer
vegetais (como as leguminosas e frutos oleaginosos).

Enjoy the journey

HOLMESPLACE.PT

BIBLIOGRAFIA
 Manual Nutrição do Desporto, Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável,
DGS;
 Chinese journal of preventive medicine. The association between eating out of home and
overweight/obesity among Chinese adults. 2014;
 10-Minute Lime-Glazed Chicken, Men’s Health. [http://www.menshealth.com/recipes/10-minute-lime-glazed-chicken?internal_recirc=RFdriver];
 Simple Poached egg and avocado toast, Pinch of Yum [http://pinchofyum.com/simple-poached-egg-avocado-toast];
 2-minute omelete in a mug, Scattered thoughts of a crafty mom. [http://www.scatteredthoughtsofacraftymom.com/2013/05/2-minute-omelette-in-mug.html];
 10-Minute Egg-Stuffed Sweet Potatoes With Avocado, Fit Bottomed Eats. [http://fitbottomedeats.com/2014/09/10-minute-egg-stuffed-sweet-potatoes-with-avocado/];
 Teriyaki BBQ Shrimp, Men’s Health [http://www.menshealth.com/recipes/teriyaki-bbq-shrimp?internal_recirc=RFdriver].

Enjoy the journey

