Pizzas Saudáveis
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Curiosidade

Quem gosta de pizza? É aquele tipo de consolo gastronómico que invariavelmente procuramos
quando nos apetece fazer um disparate! São normalmente uma fonte de gordura saturada devido
ao excesso de queijo e muitas vezes da adição de carnes processadas (chouriço, bacon, pepperoni
etc.), e um peso na consciência!
Ficam algumas ideias saudáveis e livres de culpa:

Pizza com base de couve-flor
(2 doses para adultos)
INGREDIENTES











1 cabeça e meia de couve-flor (2 Chávenas);
1 dente de alho picado;
1 chávena de queijo mozzarella light (picado);
1 ovo, batido;
1 colher de chá de manjericão seco;
1 colher de chá de orégãos;
1 chávena de molho de tomate;
1 courgette média, cortada;
Meia chávena de cogumelos frescos.
1 chávena de rúcula ou espinafres baby
(só acrescenta depois da pizza cozinhada).

Pode adicionar uma fonte de proteína magra:
frango cozido desfiado, fiambre de perú ou frango.
PREPARAÇÃO
Pré-aqueça o forno a 200ºC. Prepare o tabuleiro do forno forrando com papel de alumínio e pincelando com com pouquinho azeite.
Retire os talos e as folhas da couve-flor, e corte-a em pedaços pequenos. Use um processador de
alimentos, espremedor de batata, ou ralador de queijo para quebrar a couve-flor em pedaços com
uma textura semelhante à do arroz.
Cozer a couve flor em lume brando.
Numa tigela grande, amasse a couve-flor com o alho picado, o queijo mozarela, o ovo, o manjericão
e os orégãos. Esta será a massa da pizza!
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1. Espalhe a massa no tabuleiro, até que a massa tenha cerca de 1, 2 cm de espessura, e 9-10 cm
de diâmetro. Asse a massa por 25-30 minutos. Retira-a do forno quando esta estiver dourada e
crocante;
2. Cubra a massa com molho de tomate, e os restantes alimentos. Polvilhe com ervas aromáticas a
gosto e leve ao forno durante cerca de 5 minutos. Deixe a pizza arrefecer durante pelo menos 2-3
minutos antes de cortar e servir.

Pizza com base de claras
(2 doses para adultos)

Receita deliciosa e saudável, especialmente indicada para aqueles que pretendem ingerir uma
quantidade significativa de proteína, e reduzir a ingestão de gordura e de hidratos de carbono.

INGREDIENTES









250 gramas de claras de ovo;
50 gramas de frango desfiado;
Polpa de tomate sem açúcar;
Cogumelos frescos;
Pimentos;
Cebola picada;
40 gramas de queijo mozzarella light;
Condimentos
(orégãos, alho em pó, outras ervas aromáticas a gosto).

PREPARAÇÃO

1. Misturar as claras com os condimentos e colocar numa frigideira grande pré aquecida com um
bocadinho de azeite, cobrir com uma tampa e deixar cozinhar em lume brando ate ficar cozinhada
dos dois lados;
2. Com cuidado passar para um tabuleiro e colocar o resto dos ingredientes por cima e levar ao
forno ate o queijo dourar.
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Mini pizzas de beringela & mozzarella
INGREDIENTES









1 Beringela Grande;
10 tomates cherry;
1 cebola roxa;
1 pimento verde (amarelo ou vermelho);
1 queijo mozzarella (em bola);
orégãos;
2 colheres (sopa) de molho de tomate;
1 tomate fresco grande;

PREPARAÇÃO

1. Pré-aquecer o forno a 170ºC;
2. Lavar bem todos os legumes. Cortar a beringela as rodelas

(cerca de 1 de altura), a cebola e o tomate cherry as rodelas
também. Cortar o pimento as tiras;
3. Misturar o molho de tomate com o tomate fresco picado;
4. Dispor as rodelas de beringela num tabuleiro (temperar a
gosto com sal e pimenta) e colocar no forno durante
5-10minutos;
5. Retirar o tabuleiro do forno e virar as rodelas de beringela.
Cobrir com o molho de tomate, dispor a mozarela e rodelas e
por cima os legumes (cebola roxa, tomate cherry e pimento).
Se quiser pode adicionar também cogumelos frescos, atum,
frango, tofu, espinafres para fazer mini pizzas diferentes;
6. Polvilhar com orégãos e levar ao forno até ficarem no
ponto que gosta!
Acompanhe com uma salada a gosto!

Dica: Pode preparar com antecedência e colocar no forno só na hora da refeição!
Bom Apetite!
As quantidades apresentadas podem variar consoante as necessidades calóricas e
nutricionais de cada pessoa.
Raquel de Morais Carvalho Neto
Nutricionista HP Cascais
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