6 receitas saudáveis
com manteiga de amendoim
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Curiosidade
OS AMENDOINS SÃO SEMENTES COMESTÍVEIS PROVENIENTES DE UMA LEGUMINOSA,
CONTUDO, SÃO GERALMENTE INCLUÍDOS NO GRUPO DAS OLEAGINOSAS. Estes
são amplamente utilizados para produzir inúmeros subprodutos como é o caso da manteiga de
amendoim. esta reune em si todos os componentes do amendoim e, consequentemente os seus
benefícios, como é o caso do risco reduzido de desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
bloqueio da absorção de colestrol proveniente da dieta e melhorias do perfil lipidico sérico. a
partir desta, é possível fazer inúemras preparações culinárias, sobretudo no que à doçaria diz
respeito.
Os amendoins são sementes comestíveis provenientes de uma leguminosa, contudo, são incluídos,
geralmente, no grupo das oleaginosas devido ao seu elevado teor em óleo. Além de serem consumidos na sua forma natural, estes são amplamente utilizados para extração de óleo, produção de
manteiga de amendoim, molho de amendoim, farinha de amendoim, bebida de amendoim, petiscos
de amendoim, entre outros. Os seus principais constituintes são as proteínas de origem vegetal, a
gordura insaturada e a fibra e esses componentes estão presentes em todos os produtos desenvolvidos a partir do amendoim. Todos estes componentes demonstram benefícios para a saúde.
A manteiga de amendoim foi criada na década de 90, e desde aí o seu método de produção já
se alterou várias vezes. É uma fonte de componentes como resveratrol, compostos fenólicos,
flavonóides e fitoesteróis que bloqueiam a absorção do colesterol proveniente da dieta. Também
é uma ótima fonte de co-enzima Q10 e contem todos os 20 aminoácidos essenciais, sobretudo
arginina. Estes compostos bioativos têm sido reconhecidos por terem propriedades preventoras
de doenças e por promoverem longevidade. A adição da pele do amendoim na manteiga promove
um aumento no seu conteúdo de antioxidantes, compostos fenólicos e fibras.
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Benefícios da manteiga de amendoim
e receita caseira.
PREPARAÇÃO
Os produtos provenientes do amendoim, como é o caso da manteiga de amendoim, são mais
benéficos para a saúde quando comparados com produtos com baixo teor de gordura.
Muitos estudos revelam que o consumo destes produtos está associado ao risco reduzido de
doenças cardiovasculares e melhorias do perfil lipídico sérico, diminuindo a oxidação do LDL e
exercendo um efeito cardioprotetor. Além disso, a ingestão frequente pode ajudar na redução do
risco do cancro colorretal.
Para preparar manteiga de amendoim em casa não é preciso mais nada que amendoins ao natural.
Esta é a melhor maneira de garantir que esta é ingerida na sua forma mais natural e mais saudável.
Assim, siga a seguinte sugestão:

1. Pré aqueça o forno a 180ºC, e torre 500g de amendoins ao natural. Retire-os quando estes
adquirirem uma coloração dourada;
2. Coloque os amendoins torrados num robot de cozinha ou noutro processador de alimentos.
Após algum tempo, os amendoins começarão a libertar o seu óleo e a formar uma pasta, que no
fim do processo originará a manteiga de amendoim.
A partir desta, é possível fazer inúmeras preparações culinárias saborosas, sobretudo no que à
doçaria diz respeito. Seguem-se 5 receitas com manteiga de amendoim, de comer e chorar por
mais.
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Panquecas de manteiga de amendoim
INGREDIENTES






250ml de bebida de amêndoa (unsweetned);
170g de farinha de aveia;
1 ovo;
3 colheres de sopa de manteiga de amendoim;
Pepitas de chocolate negro.

PREPARAÇÃO

1. Coloque todos os ingredientes numa liquidificadora e misture até obter uma massa
homogénea;
2. Posteriormente, aqueça uma frigideira anti-aderente (se necessário coloque uma colher de
chá de azeite) e, com uma concha da sopa, coloque uma porção da massa e deixe cozinhar até
começarem a aparecer bolhas;
3. Vire a panqueca e deixe-a mais 3 a 5 minutos na frigideira;
4. Repita o procedimento até terminar a massa.
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Bombons de manteiga de amendoim
INGREDIENTES

(Recheio)






90g de manteiga de amendoim caseira;
40g de tâmaras sem caroço;
1 colher de óleo de amendoim;
1 pitada de sal;
1/2 colher de chá de extrato de baunilha.

(Cobertura)






20g de cacau em pó (70% ou mais);
1 colher de chá de óleo de amendoim;
1 pitada de sal;
1/2 colher de chá de extrato de baunilha;
1 colher de sopa de xarope de ácer ou geleia de agave.

PREPARAÇÃO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Misture os ingredientes para a cobertura, até obter uma massa líquida;
Arranje moldes para bombons de silicone e pincele-os com o preparado anterior;
Leve ao congelador durante 10 minutos;
Num recipiente, junte todos os ingredientes para o recheio e misture bem;
Preencha os moldes com o preparado;
Cubra novamente e leve ao congelador até solidificar.
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Papas de aveia adormecida
com manteiga de amendoim
INGREDIENTES






200ml de bebida vegetal;
3 colheres de sopa de flocos de aveia finos;
Uma colher de sopa de sementes de chia;
Uma colher de sopa de manteiga de amendoim.

(Cobertura: opcional)
 Uma colher de chá de amêndoas laminadas;
 Meia banana;
 Canela em pó.

PREPARAÇÃO

1. Junte à bebida vegetal os flocos de aveia, a chia e a manteiga de amendoim.
Misture os ingredientes e deixe repousar num recipiente fechado no frigorífico durante a noite;
2. Na manhã seguinte junte a os ingredientes da cobertura.
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Brownies de manteiga de amendoim
INGREDIENTES
 3 ovos;
 1 chávena de chá de farinha de aveia ou de amêndoa;
 1 chávena de chá de manteiga de amendoim;

PREPARAÇÃO

1.
2.
3.
4.

Pré-aqueça o forno a 180ºC durante 15min;
Misture todos os ingredientes e coloque os numa forma com papel vegetal;
Leve ao forno durante 20 a 25 min;
Retire-os do forno e deixe arrefecer. Por fim corte-os em cubos.
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Brigadeiro com pasta de amendoim
INGREDIENTES






1 colher de pasta de amendoim;
20g de farinha de aveia;
1 colher de alfarroba em pó;
1 colher de cacau em pó puro;
2 colheres de água.

PREPARAÇÃO

1. Pré aqueça a manteiga de amendoim com a água durante 1 minuto no micro-ondas. Misture bem e
deixe arrefecer;
2. Misture a alfarroba, o cacau e a farinha de aveia;
3. Após obter uma massa homogénea, molde os brigadeiros e coloque-os no frigorífico.
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Gelado de banana e manteiga de amendoim:
INGREDIENTES
 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim;
 3 bananas médias;
 1 colher de chá de extrato de baunilha.

PREPARAÇÃO

1.
2.
3.
4.

Corte as bananas às rodelas e congele-as;
Após congeladas, coloque num processador de alimentos até ficar uma massa homogénea;
Junte a manteiga de amendoim e o extrato de baunilha;
Leve novamente ao congelador, durante 1 a 2 horas e sirva.
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