Dieta para redução
de triglicéridos: Receitas
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Curiosidade
Um dos factos mais elementares da medicina e da vida é que se comermos muito aumentamos de
peso. Mas as repercussões da gula vão além da estética pois quando ingerimos mais calorias do que
necessitamos, o nosso organismo converte-as numa forma de gordura chamada triglicéridos e
envia-os para as células adiposas onde ficam armazenados.
Normalmente devemos ter níveis reduzidos de triglicéridos na corrente sanguínea. Se o nível for
elevado (superior a 200 mg/dl, 8 a 10h depois da última refeição) é porque existe algum problema
e quanto mais elevado for esse nível, mais triglicéridos são enviados para o fígado que os transforma
em partículas transportadoras -LDL e VLDL- os quais contribuem significativamente para a doença
coronária.
Os triglicéridos tendem a aumentar se fumar, beber muito álcool, se for obeso, sedentário, se
estiver na menopausa e se comer muitos hidratos de carbono simples (como açúcar e farinha refinada). Algumas doenças, como a diabetes tipo 2, doenças de rins ou do fígado e hipotiroidismo, para
além da própria predisposição genética, podem também aumentar o risco de ter triglicéridos elevados.
Algumas medidas para contrariar esta tendência são: reduzir os hidratos de carbono simples; eliminar doces e alimentos açucarados; reduzir alimentos ricos em gordura e quando os consumir, com
muita moderação, apostar nos alimentos ricos em gordura insaturada ómega 3; limitar a frutose,
açúcar presente na fruta e consumir mais legumes e leguminosas, alimentos estes, ricos em fibra
reguladores da absorção dos alimentos.
A estratégia alimentar aqui usada é uma opção de alimentação que, depois de experimentar, irá
achar agradável seguir permanentemente.
Ficam algumas opções de receitas.
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Salada de Camarão com Bulgur
INGREDIENTES










(serve 4 porções)

1 chávena de bulgur;
3 chávenas de água;
1 cebola roxa pequena picada;
1 cenoura ralada grosseiramente;
1 tomate em cubinhos;
1 lata de milho;
1/2 pepino aos cubinhos;
250g de camarões cozidos e descascados;
Molho de lima picante:
3 colheres de sopa de azeite virgem extra;
2 colheres de sopa de sumo de lima;
1 dente de alho esmagado;
1/4 de colher de chá de malaguetas secas em pó;
Sal e pimenta a gosto.

PREPARAÇÃO

1. Deite o bulgur numa caçarola com as 3 chávenas de água e leve ao lume. Depois de levantar
fervura, baixe o lume e deixe cozer, cerca de 10 minutos, até o bulgur absorver a água toda.;
2. Numa saladeira, misture a cebola, a cenoura, o tomate, o milho, o pepino e os camarões.
Junte o bulgur e mexa;
3. Para fazer o molho, deite numa tigela o azeite, o sumo de lima, o alho e as malaguetas.
Tempere com sal e pimenta. Misture bem e deite sobre a salada, mexendo bem. Sirva ou tape
e guarde no frigorífico.
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Salmão com molho de manga
INGREDIENTES







(serve 4 porções)

4 filetes de salmão (150g cada);
4 colheres de chá de pimenta-preta;
700 g de batatinhas novas ou batata-doce, lavadas e cortadas ao meio;
1 molho de agriões;
Sal a gosto;
Molho de manga:
1 manga madura;
3 cebolinhos finamente picados;
3 colheres de sopa de coentros picados;
2 colheres de sopa de sumo de limão ou lima;
2 colheres de chá de azeite.

PREPARAÇÃO

1.
2.
3.
4.

Retire todas as espinhas do salmão;
Coloque a pimenta e o sal nos filetes;
Coza as batatas até estarem macias (10-12minutos);
Entretanto, faça o molho. Descasque e retire o caroço da manga e corte-a em cubos. Misture
com o cebolinho, os coentros, o sumo de limão e o azeite;
5. Aqueça uma frigideira de grelhar, em lume médio, e coloque os filetes de salmão com a pele
para baixo. Grelhe durante 4 minutos. Vire os filetes e deixe até o peixe estar cozinhado (outros
4 minutos, aproximadamente);
6. Disponha o agrião e as batatas cozidas em 4 pratos, cubra com o salmão e sirva com o molho
de manga.
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Cuscus Casablanca
INGREDIENTES






(serve 8 porções)

300g de cuscus;
1 chávena de sultanas;
1 colher de chá de cominhos moídos;
2 colheres de sopa de coentros picados;
Guisado de legumes:
1 colher de sopa de azeite;
2 cebolas grandes picadas;
4 dentes de alho picados;
4 colheres de chá de cominhos moídos;
1 colher de chá de pó de chili;
1/2 colher de chá de canela moída;
1/2 colher de chá de açafrão moído;
1/2 colher de chá de cravinho moído;
1/2 colher de chá de coentros moído;
1/2 colher de chá de gengibre moído;
2 tomates pelados em pedaços;
1 chávena de abóbora em pedaços;
1 batata doce pequena em pedaços;
2 talos de aipo em tiras;
1 cenoura em tiras;
1 nabo em pedaços;
1 chávena de rodelinhas de feijão-verde;
1 curgete em pedaços;
400g de grão-de-bico escorrido;
Sal e pimenta a gosto;

PREPARAÇÃO

1. Comece pelos legumes. Aqueça o azeite numa caçarola grande em lume médio a forte. Junte as
cebolas e metade do alho e salteie até alourarem;
2. Adicione os cominhos, o pó de chili, a canela, o açafrão, os cravinhos, os coentros e o gengibre e
deixe uns segundos ao lume;
3. Adicione o tomate, a abóbora, a batata-doce, o aipo, a cenoura, o nabo e o feijão-verde. Deixe levantar fervura, reduza o lume e deixe a borbulhar até os legumes estarem cozidos;
4. Junte a curgete, o grão e o resto do alho e mexa. Deixe cozinhar mais uns 15 minutos até todos os
legumes estarem macios. Tempere com sal e pimenta, se necessário;
5. Entretanto, coloque o cuscus e as sultanas numa tigela grande. Adicione 1 chávena de água a ferver e
mexa bem. Deixe a embeber durante 5 minutos;
6. Quando os legumes estiverem cozidos, verta 2 chávenas do líquido quente da cozedura sobre o
cuscus. Tape e deixe a embeber durante 10 minutos. Tape a caçarola dos legumes e retire do lume;
7. Para fazer o picante Harissa (picante tradicional da Tunísia), verta uma chávena do líquido de cozedura dos legumes numa tigela e junte-lhe os cominhos, os coentros picados e o sumo de limão. Adicione
piripiri a gosto;
8. Para servir, mexa o cuscus com um garfo, depois deite numa travessa ou tigela grande e polvilhe com
a canela e a raspa de laranja. Deite parte do guisado de legumes sobre o cuscus e sirva o resto separadamente. Sirva a Harissa à parte.
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Peixe embrulhado
INGREDIENTES










(serve 4 porções)

300g de legumes asiáticos, como bok choy e couve-chinesa picados;
4 filetes de pescada sem pele (150g cada);
Raspa e sumo de 1/2 laranja;
3 colheres de sopa de manjericão picado;
2 dentes de alho finamente picados;
1 colher de sopa de azeite;
1/2 bolbo médio de funcho em fatias finas;
1 cenoura em tiras finas;
Para o bulgur:
1 chávena de bulgur;
3 chávenas de água;
1 colher de sopa de azeite;
Sumo de 1/2 limão;
1 dente de alho finamente picado;
2 colheres de sopa de manjericão picado;
2 colheres de sopa de coentros picados;
3 cebolinhos às rodelas;
Sal e pimenta.

PREPARAÇÃO

1. Aqueça o forno a 250ºC. Corte 4 quadrados de 30 cm de lado de folha de alumínio ou papel-manteiga. Divida os legumes picados em quatro e coloque no meio de cada quadrado de papel. Disponha em
cima os filetes e polvilhe com a raspa e o sumo de laranja, o manjericão, o alho, o azeite, o funcho, a
cenoura e sal e pimenta a gosto. Dobre o papel em embrulhos selados (papillotes), mas deixando um
pouco de ar para os ingredientes cozinharem no vapor. Coloque num tabuleiro de ir ao forno;
2. Numa frigideira grande, misture o bulgur com 3 chávenas de água e deixe levantar fervura. Reduza o
lume e deixe a fervilhar até o bulgur estar macio (12-15 minutos). Escorra o bulgur;
3. Entretanto, leve os embrulhos de peixe ao forno e deixe cozinhar 10 minutos. Abra um para verificar
se o peixe está cozido;
4. Misture o azeite, o sumo de limão, o alho, o manjericão, os coentros e os cebolinhos no bulgur.
Tempere a gosto. Sirva o peixe nos embrulhos e o bulgur em tacinhas individuais.
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Salada de bife de atum e feijão branco
INGREDIENTES












(serve 4 porções)

1 bife de atum (cerca de 400g) com 5cm de espessura;
2 colheres de sopa de azeite virgem extra;
1 colher de sopa de sumo de limão;
1 dente de alho esmagado;
1 colher de mostarda de Dijon;
1 lata de feijão branco (cerca de 400g) escorrido e passado por água fria;
1 cebola roxa pequena às rodelas;
2 pimentos vermelhos sem sementes e cortado em tiras finas;
1/2 pepino;
100g de agriões;
Sal e pimenta a gosto;

PREPARAÇÃO

1. Leve a lume médio-forte uma frigideira de grelhar;
2. Tempere o bife de atum com pimenta-preta moída;
3. Grelhe o peixe 4 minutos de cada lado até ficar castanho por fora e cor-de-rosa no meio. Retire da
frigideira e reserve;

4. Numa saladeira, misture o azeite, o sumo de limão, o alho e a mostarda. Tempere com sal e pimenta a

gosto e deite um pouco mais de sumo de limão, se achar necessário. Junte o feijão, a cebola e os pimentos. Corte o pepino em quatro no sentido do comprimento e, depois, cada pedaço em fatias. Deite o
pepino na saladeira e junte os agriões, mexendo para envolver todos os ingredientes no molho;
3. Corte o atum em fatias e coloque sobre a salada.
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