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palavras-chave 
 

Food design, vegetarianismo, gastronomia portuguesa, tradição, organolética 
 

resumo 
 
 

Com este projeto pretende-se revelar o potencial da gastronomia portuguesa 
para o vegetarianismo e fazer perceber a população portuguesa que uma 
refeição vegetariana pode ser prazerosa, emocionante e tradicional. 
O vegetarianismo é uma tendência alimentar emergente no mundo sendo 
pouco explorada na gastronomia portuguesa. Apesar de haver receitas 
tradicionais vegetarianas, muitas destas não constituem pratos completos, 
sendo maioritariamente reconhecidas como acompanhamento a pratos de 
peixe ou carne.  
O primeiro objetivo deste projeto é, com base no acervo gastronómico 
tradicional e regional português, desenhar pratos vegetarianos completos, quer 
em termos nutricionais, quer organoléticos, para que constituindo uma 
experiência única de prazer saciante, passem a ser aceites pela população 
portuguesa como alternativa alimentar. 
O segundo objetivo é contribuir para melhores padrões sanitários de saúde 
pública da população através do desenho de comida.  
O terceiro objetivo é político, convocando uma dimensão ética da 
sustentabilidade (social, cultural e ambiental) que abrirá novas oportunidades 
económicas e sobretudo, novas atitudes ao consumo. 
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abstract 
 

The purpose of this project is to reveal the vegetarian potential of the 
Portuguese gastronomy and make the Portuguese population understand that 
a vegetarian meal can be pleasurable, exciting and traditional. 
Vegetarianism is an emerging food trend in the world, although its unexplored 
in the Portuguese gastronomy. Despite the existence of traditional vegetarian 
recipes, a lot of these don’t consist in complete dishes, so that, most of them 
are just considered as sides for fish or meat. 
The first aim of this project is, based on the existing traditional gastronomic and 
regional Portuguese collection, create complete vegetarian dishes, in terms of 
nutrition and organoleptic, so that, through a unique experience of a satiating 
pleasure they become accepted by the Portuguese population as food 
alternative. 
The second aim is to contribute to the improvement of the sanitary patterns of 
the public health through the design of food. 
The third aim is politic, summoning an ethic dimension of sustainability 
(socially, culturally and environmentally) which will open up new economic 
opportunities, but overall, new attitudes of consumption. 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Stichworte 
 

Food design, vegetarismus, portugiesische Gastronomie, Tradition, 
organoleptisch 
 

Zusammenfassung 
 

Der Zweck dieses Projekts ist es, das vegetarische Potential der 
portugiesischen Küche zu offenbaren, und der portugiesischen Bevölkerung zu 
verstehen zu geben, dass eine vegetarische Mahlzeit genüsslich, emotional 
und durchaus traditionell sein kann. 
Der Vegetarismus ist weltweit ein wachsender Essenstrend, jedoch ist er in der 
portugiesischen Gastronomie wenig vorhanden. Obwohl es traditionelle 
vegetarische Rezepte gibt, können viele dieser nicht als komplette Gerichte 
bezeichnet werden, da sie nur als Beilage zu Fisch oder Fleisch angesehen 
werden. 
Das erste Ziel dieses Projekts ist, basierend auf der traditionellen 
gastronomischen und regional portugiesischen Sammlung, neue komplette 
vegetarische Gerichte zu kreieren, die ernährungsmäßig und organoleptisch 
vollkommen sind, so dass diese ein einzigartiges Erlebnis des sättigenden 
Vergnügens darstellen, und so von der portugiesischen Bevölkerung als 
Ernährungsalternative akzeptiert werden. 
Das zweite Ziel ist es, durch das Designen von Essen, zu einer Verbesserung 
der Gesundheitsstandards der Bevölkerung beizutragen. 
Das dritte Ziel ist politisch. Eine ethische Dimension der Nachhaltigkeit (sozial, 
kulturell und ökologisch) zu fördern, die neue ökonomische Möglichkeiten und 
vor allem, neue Konsumverhalten eröffnet. 
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INTRODUÇÃO 

 

DEFINIÇÃO DO TEMA 

 

O objetivo desta dissertação em food design, destina-se ao desenho e desenvolvimento 

de receitas vegetarianas tradicionais portuguesas, redesenhadas como prato principal, 

assim desejando contribuir para a mudança da cultura alimentar nacional de um regime 

que hoje se apoia severamente na ingestão de proteína animal (peixe e carne) para outro 

vegetariano, julgado mais ético, saudável e sustentável.  

 

 

DELIMITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO NO ESPAÇO E NO TEMPO 

 

A recolha de receitas em que se funda este projeto, decorre da investigação bibliográfica 

sobre diversos livros de cozinha tradicional portuguesa, publicados entre 1980 e 2000, 

dos quais se selecionaram apenas receitas com vegetais. Pretendendo valorizar os 

ingredientes mais tradicionais da cultura portuguesa, optou-se por não incluir obras mais 

recentes que envolvessem ingredientes vegetarianos modernos, de origem estrangeira.  

Na seleção das fontes de informação, teve-se em atenção à disponibilização de 

informação sobre a região de origem das receitas e produtos, para que pudessem ser 

organizadas geograficamente. Além das receitas vegetarianas, recolheram-se também 

informação dos processos regionais de tratamento da carne e peixe, assim aumentando 

a informação quer sobre ingredientes vegetais, quer sobre métodos culinários oriundos 

das diferentes regiões. O resultado da análise, compreendendo um conjunto de cerca de 

24 receitas redesenhadas, foi submetido a um processo experimental de validação 

(pessoal e por terceiros), gerando novas iterações e correções então posteriormente 

registadas em texto e imagem. Uma seleção final, tendo em consideração a maior 

diversidade de ingredientes, sabores, processos e a equidade representacional de cada 

uma das 12 regiões estudadas, foi compilado em duas coletâneas, contextualizando cada 

receita por informação crítica sobre as qualidades nutricionais dos ingredientes e 

organoléticas do resultado confecionado.  
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DEFINIÇÃO DE TERMOS - GLOSSÁRIO 

 

O vegetarianismo 

Segundo a Associação Vegetariana Portuguesa, o vegetarianismo é um estilo de 

alimentação de base vegetal, que exclui carne e peixe e que pode ou não incluir 

derivados de origem animal (lacticínios, ovos, etc.). A alimentação vegetariana é baseada 

numa grande variedade de alimentos que se abrem à experiência de novas texturas e 

sabores. Inúmeros pratos étnicos são vegetarianos, e muitos pratos tradicionais podem 

ser adaptados ao vegetarianismo, inclusivamente os pratos tipicamente portugueses.  

Um vegetariano é alguém que se alimenta de cereais, legumes, leguminosas, frutas, 

sementes e frutos-secos, fungos, algas, entre outros, podendo ou não consumir 

derivados de origem animal, nomeadamente lacticínios, ovos ou mel. Um vegetariano 

não consome qualquer forma de carne, o que inclui frango, porco, vaca, peixe, marisco, 

insetos, entre outros. Embora algumas correntes mais abrangentes como o “semi-

vegetarianismo” ou o “flexitarianismo” se apresentem como regimes parcialmente 

vegetarianos, estes não devem ser considerados como um tipo de vegetarianismo. 

Existem várias sub-vertentes do vegetarianismo, sendo que um vegetariano poderá ser 

Ovo-lacto-vegetariano: consumindo lacticínios e ovos; Lacto-vegetariano: consumindo 

lacticínios, mas não ovos; Ovo-vegetariano: consumindo ovos, mas não lacticínios; 

Vegan: não consumindo ovos, lacticínios ou outros derivados de origem animal. Por 

vegan refere-se o regime alimentar integralmente vegetariano, diferente do veganismo, 

que é mais abrangente. O veganismo inclui preocupações como o boicote ao 

entretenimento com animais, vestuário de origem animal (peles, lã, etc.) ou produtos 

testados em animais, embora possa ser usado apenas num contexto alimentar (estudos 

científicos, classificação de produtos alimentares, restaurantes, etc.) (AVP, 2017) 

O vegetarianismo tem crescido como regime alimentar nos últimos anos. Um artigo 

recente da Food Revolution revela que o número de vegans nos EUA aumentou 600% 

nos últimos três anos. Na Grã-Bretanha, a Vegan Society mostrou um aumento de 360% 

no número de vegans na última década, sendo que 8% da população seguem atualmente 

este regime alimentar. Da mesma forma, o mercado de produtos vegans na China está 

previsto aumentar 17% até 2020, indicando que o estilo de vida está a tornar-se cada vez 

mais prevalente. Devido ao aumento das preocupações com a saúde, com o meio-

ambiente e com os direitos dos animais, especialistas sugerem que o número de 

consumidores vegans continuará a aumentar. (AVP, 2018) 
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Em Portugal, segundo o estudo que a AC Nielsen realizou em Setembro de 2007 - 

primeiro estudo a uma amostra representativa da população portuguesa para determinar 

o número de vegetarianos a nível nacional - repetido passados dez anos (Setembro 

2017), mostra uma evolução muito significativa, já que o número de vegetarianos 

portugueses quadruplicou de 0,3% para 1.2 %. Por outro lado, 95% dos portugueses 

ainda mantêm o consumo de carne, peixe, laticínios e ovos na sua alimentação. Os 

resultados também sugerem que o consumo frequente de carne e peixe parece ter 

reduzido, ainda que ligeiramente, o que indica uma tendência de consumo mais 

ocasional. O número de vegans duplicou em relação ao estudo de 2007, sendo que 0.6% 

da população segue atualmente uma alimentação vegan. Estes dados sugerem uma 

tendência notória da população portuguesa para dietas com base vegetal. Além disso, 

para todas as categorias de consumo as mulheres, em comparação aos homens, e os 

jovens entre dos 25-34 anos de idade, em comparação com outras faixas etárias, são os 

que apresentam maior aptidão ao não consumo de carne, peixe, ovos e laticínios. 

(CENTRO VEGETARIANO, 2017) 

 

A legislação atual (Lei 11/2017), estabelece desde Abril de 2017, a obrigatoriedade de 

opção vegetariana nas ementas das cantinas e refeitórios públicos. 

Analisando as razões que podem levar à adoção de um regime alimentar vegetariano, 

encontramos diversas: as preocupações com os animais; com a saúde pessoal; com o 

ambiente; o desinteresse por carne; crenças religiosas. Outras razões poderão incluir o 

desejo de perder peso, preferências organoléticas, poupança de dinheiro e razões de 

ordem política. (Rosenfeld and Burrow 2017) 

 

Em relação aos motivos morais, os problemas ambientais e os direitos dos animais 

parecem ter influência nas escolhas alimentares. Motivações ecológicas têm sido 

documentadas como sendo as razões mais invocadas para se converter ao 

vegetarianismo (próximo das razões de saúde). Preocupações com o bem-estar dos 

animais também têm uma influência significante na decisão de não comer carne. 

Vegetarianos que são conduzidos por este motivo acreditam que não é ético, ou mesmo 

inaceitável, matar animais para o consumo humano. Como resultado, os vegetarianos 

são frequentemente referidos como éticos ou morais. Um estudo mostrou que em 

comparação com os vegetarianos que são conduzidos por motivos de saúde, os 

vegetarianos conduzidos pelas preocupações com os direitos dos animais não irão 
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abandonar a sua dieta de forma ocasional, passando a consumir carne em circunstância 

excecionais. (De Backer and Hudders 2014) 

 

Outro motivo para a redução de carne é a religião, dado que algumas religiões restringem 

o consumo de certos alimentos, especialmente de carne. O vegetarianismo está, por 

exemplo, muito presente em religiões de cultura indiana. O jainismo proíbe o consumo de 

carne sob o princípio de não-violência, sendo o vegetarianismo mandatário para todos os 

crentes. Jainistas são lacto-vegetarianos, não sendo permitida a utilização de qualquer 

produto da origem de um animal morto. Os jainistas também tentam evitar danos 

desnecessários às plantas, isto porque o seu objetivo é o de causar a menor violência 

possível a seres vivos, pelo que evitam comer raízes e tubérculos, dado que o seu 

consumo iria matar a planta. Além disso, apenas cozinham e comem à luz do dia, dado 

que o fogo ou a luz à noite atraem, por exemplo, insetos que poderão assim morrer (Prof. 

Jain, 2000). No hinduísmo o vegetarianismo também é uma parte integral da religião. 

Cerca de 30% dos Hindus são vegetarianos, sendo que praticamente todos os crentes 

evitam o consumo de carne de vaca, dado que este animal é sagrado. (Schmidt & 

Fieldhouse, 2007) O consumo de carne, no entanto não é proibido nesta religião; os seus 

crentes apenas são desencorajados de o fazer. Por isso muitos hindus adotam uma dieta 

vegetariana que inclui lacticínios. Por sua vez, o primeiro preceito do budismo proíbe os 

seus crentes de matar pessoas ou animais. No entanto, isto gera discussão sobre se este 

preceito também proíbe os budistas de comer carne. Assim, as atitudes em relação ao 

vegetarianismo no budismo são variadas. Muitos budistas são vegetarianos devido ao 

seu respeito pela vida, e além disso é comum jejuar a primeira parte do dia. (Brooks 

2004) No islamismo é explicitamente proibido o consumo de carne de porco.  

 

Em relação às preferências de sabor, este motivo refere-se a gostar ou não gostar do 

sabor de carne e dos substitutos da mesma. Alguns têm um desgosto em relação à carne 

porque conhecem a sua origem, outros devido ao seu sabor, cheiro, textura, ou porque 

pensam que é prejudicial para a sua saúde. É conhecido que o que as pessoas comem 

ou o que acham repugnante é definido culturalmente. Cada cultura tem a sua própria 

cozinha que inclui certos alimentos e exclui outros. Assim, cada escolha individual é 

também definida pelo gosto de outros. 

Conclui-se assim que o vegetarianismo representa uma polivalência atitudinal quer pelo 

grau em que é adotado como regime alimentar, quer pela escolha e natureza dos 
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alimentos adotados, quer ainda pelas razões que suportam as suas dietas, podendo ter 

raízes mais ou menos profundas mas, certamente, uma justificação cultural de pertença 

com que cada pessoa se deseja identificar. 

 

Food design 

Vários designers definem a área do Food Design com conceitos diferentes, sendo que a 

junção destes define os vários pontos de vista que este domínio do design oferece. 

Segundo Sonja Stummerer e Martin Hablesreiter o food design é o design de objetos 

comestíveis, isto inclui todos os processos desde a cultivação ou criação até à 

preparação da comida, e todas as decisões que são tomadas para determinar a comida 

como um objeto. Mais precisamente é o design do gosto, da consistência, da textura, da 

superfície, do som de mastigar, do cheiro e de todas as outras propriedades do objeto.1 

 

Já a food designer holandesa Marije Vogelzang afirma que o food design faz parte de 

uma disciplina mais ampla designada por Eating Design. Food Design é o design atual e 

literal da comida, onde esta, como material é desenhada. Isto pode ser para melhorar a 

experiência de comer, mas também pode ser para comunicar uma ideologia ou para 

combater o desperdício. Food design é uma parte importante do eating design, sendo a 

prática dos designers que trabalham sobre o sujeito “comida”. Isto é, o resultado não é 

necessariamente a comida como material, mas também pode ser um sistema ou um 

serviço. O Eating Design abrange um largo campo ligado à ciência, psicologia, natureza, 

cultura e sociedade.2 

 

Por sua vez, Francesca Zampollo define o design de comida como o processo do design 

que leva à inovação de produtos, serviços ou sistemas para a comida e o ato de comer: 

                                                
1 “Food Design is the design (Gestaltung) of edible objects, this includes all processes – from the cultivation/breeding to the 

preparation of food – and all decisions that are taken to determine food as an object; more precisely the design of taste, 

consistency, texture, surface, the sound of chewing, smell and all other object properties“ (Sonja Stummerer e Martin 

Hablesreiter) 
2 “Food Design is part of a larger discipline I call Eating Design. Food Design is the actual and literal design of food where 

food, as matter and thus material, is being designed. This could be to enhance the eating experience, but it could also be to 

communicate an ideology or to fight food waste. Food design is an important part of Eating Design. Eating Design is the 

practice of designers working on the subject of food. The outcome is not necessarily the material of food. It can also be a 

system or a service. Eating design covers a large field connected to science, psychology, nature, culture and society“ 

(Marije Vogelzang) 
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desde a produção, aquisição, preservação e transporte para a preparação, apresentação, 

consumo e disposição.3 

Além disso, ela divide a disciplina do food design em várias áreas segundo o seu campo 

de atuação.  

A primeira secção apresentada por Zampollo é o Food Product Design no qual a comida 

é em si mesma o material, desenhado para a produção massificada.  

O Design for Food trata-se do design dos artefactos para preparar, cozinhar, servir, 

conter e transportar a comida, tal como utensílios de cozinha, embalagens, etc. Existe 

uma interseção entre o Food Product Design e o Design for Food dado que os produtos 

alimentares vêm dentro de embalagens sendo estas um dos resultados do  

Design for Food. 

O Design with Food é a área do food design cujos produtos são comestíveis, mas não 

produzidos em massa. Em vez disso, a comida é preparada fresca para ser ingerida na 

hora. Não existe transporte entre os locais onde a comida é realizada e consumida, 

podendo, no entanto, incluir o take away por parte do consumidor. Nesta área o designer 

tem conhecimento das artes culinárias sabendo como preparar comida. Aqui é preciso 

especificar que nem todos os chefes são food designers. Dado que o food design é uma 

disciplina do design e este por sua vez é algo que leva a qualquer tipo de inovação, 

apenas chefes que ampliam os limites das técnicas e tecnologias de cozinha, procurando 

novas respostas emocionais dos consumidores, poderão ser considerados food 

designers. Há uma interseção entre o Design with Food e o Design for Food, dado que 

existe sempre a necessidade de algum tipo de contentor (prato, copo...) no qual a comida 

possa ser servida. Além disso, também se observa uma interseção entre Design with 

Food e Food Product Design dado que os chefes e cientistas alimentares trabalham 

muitas vezes em conjunto para desenvolver receitas alimentares para a  

produção industrial.  

O Food Space Design que é o design dos espaços de cozinhar e comer, incluindo tudo o 

que contribui para o ambiente desses espaços. Verifica-se uma interseção entre Food 

Space Design e Design with Food dado que todos os chefes precisam de um espaço 

para cozinhar que deve ser desenhado de acordo com as suas necessidades.  

                                                
3 “Food Design is the design process that leads to innovation on products, services or systems for food and eating: from 

production, procurement, preservation and transportation to preparation, presentation, consumption and disposal” 

(Francesca Zampollo) 
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O Eating Design reporta-se ao design global do evento alimentar, quer em modelos 

volantes quer em situações de mesa, permanentes ou ocasionais como por exemplo 

eventos. Isto é, de forma simplificada, diríamos que se trata do domínio dos caterings. 

Este domínio inclui o design de todas as partes do evento, desde o desenho e confeção 

da comida, aos seus contentores, espaço de refeição, música, ambiente, luz e serviço, ou 

outros contributos concorrentes para a experiência. O Eating Design interseta o Design 

with Food porque a comida é em si mesma desenhada; interseta o Design for Food 

porque o contentor é também desenhado; e interseta o Food Space Design porque o 

espaço de comer também será desenhado. Assim o eating designer colabora com 

designers de diferentes áreas desde produto, ambiente, comunicação, etc.  

O Food Service Design que é o design de serviços aplicado à comida, trata o serviço 

alimentar em restaurantes, cafés, hospitais, supermercados, food trucks, catering nos 

aviões, entre outros. Nesta área é necessário desenhar a configuração, a estética, a 

estrutura do evento e a situação geral de comer. Este tipo de food design inclui o Eating 

Design, para além de intersetar o Food Space Design, porque muitos serviços 

alimentares têm um espaço que necessita de ser desenhado. No entanto, os serviços 

alimentares nem sempre têm um espaço físico, podendo-se constituir, por vezes, em 

aplicações móveis. O Food Service Design também intersecta o Design for Food dado 

que são necessários contentores para a comida. Depois também intersecta o Food 

Product Design porque muitos serviços alimentares vendem produtos em massa.  

Finalmente o Food Service Design também intersecta o Design with Food porque os 

chefes que desenham a comida em si mesma, estão muitas vezes presentes em  

serviços alimentares. 

O Critical Food Design é a disciplina que nos faz pensar sobre os problemas relacionados 

com a comida e o ato de comer. Esta área inclui todas as anteriores áreas do food design 

e dela poderão nascer novas soluções, gerando novas atitudes técnicas, estéticas  

e éticas.  

O Food System Design é a visão geral de todos os aspetos contributivos do sistema 

alimentar, possíveis de entrarem no jogo para tudo o que é desenhado. Significa pensar 

sobre a origem dos alimentos, onde chegam, quem está envolvido e como. Qual é o 

ambiente de um produto ou serviço, qual é a sua resposta, como é que o sistema mede 

as suas conquistas e falhas, quem define o sistema, etc. Inclui todas as áreas do food 

design anteriores.  
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Por último, o Sustainable Food Design tratando a sustentabilidade na área do food 

design, corresponde à tomada de consciência que deveria ser comum a todos os 

designers. Hoje em dia, tudo deve ser desenhado de forma a garantir a maior 

sustentabilidade possível, não sendo tolerável que os designers possam não pensar nas 

consequências do seu trabalho, sobretudo pelos impactos que representam sobre o 

ambiente. Sustainable Food Design implicará fazer escolhas de design, incluindo todas 

as áreas anteriormente referidas. (Zampollo, n.d.) 

 

 
Figura 1 – Francesca Zampollo, 2007 
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Organolética 

“Diz-se das propriedades dos alimentos face aos sentidos do Homem, incluindo todas as 

capacidades de perceção sensorial humana: a perceção visual, gustativa, olfativa e táctil, 

que resultará numa apreensão de síntese global do produto ingerido, segundo fatores 

miméticos comparativos, de pregnância, intensidade e durabilidade da experiência 

sensorial. Em enologia e empresas da área alimentar, são exigidos testes (cegos) de 

avaliação organolética, assim antevendo o seu posicionamento no mercado e respetiva 

comercialização.” (Santarém, Madureira, and Baptista 2012) 

A elaboração das receitas vegetarianas desenvolvidas neste projeto, tiveram em especial 

atenção a respetiva experiência organolética, quer pela seleção dos componentes 

alimentares, quer pela dominância de cada um dos diferentes pratos, de modo a 

proporcionar em cada composição, uma experiência alimentar única, que estimulasse 

todos os sentidos com cores, formas, cheiros, texturas e sabores diferentes.  

 

Gastronomia Portuguesa 

A palavra gastronomia de origem grega (gastro “estômago” + nomia “conhecimento”), 

abrange todos os aspetos culturais e materiais da culinária não se limitando a este 

domínio. A sua origem está, porventura, na ontologia humana, não só porque as 

comunidades se organizavam no espaço em volta do fogo (lar), como pela sacralidade 

que a comida concentra na cultura, como fator de sobrevivência. Não se deve confundir 

gastronomia com culinária, ou nutrição, tendo em conta que são disciplinas com 

diferentes objetivos e propósitos: a primeira trata a comida como identidade cultural; a 

segunda trata o seu processamento como arte, a terceira analisa as suas propriedades 

alimentares. 

A gastronomia portuguesa mostra influências mediterrâneas e atlânticas, inscrevendo-se 

na dieta mediterrânea. A base desta dieta assente na trilogia do pão, vinho e azeite, aos 

quais se associam as hortícolas e os frutos frescos. A carne e o peixe tomam um grande 

protagonismo compondo um conjunto de pratos e petiscos regionais. As grandes 

descobertas marítimas mudaram o panorama culinária português pela integração de 

especiarias e do açúcar, além de outros produtos, como o milho, o tomate e a batata. 

Apesar de um espaço geográfico relativamente pequeno, existem em Portugal grandes 

diversidades culinárias até numa mesma região. 

Na gastronomia tradicional portuguesa, encontramos muitos vestígios de outras culturas 

gastronómicas. Os diversos tipos de processamento (cozer, estufar, assar, grelhar, fritar, 
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fumar, salgar, etc.) indicam uma grande contaminação cultural. Da complexidade das 

empadas de galinha alentejanas, aos pasteis de massa tenra, recheados como empadas, 

salada de bacalhau, entre outros.  

No sul de Portugal é frequente a doçaria de fritos com mel (Filhós) e amêndoa, que 

lembra doçaria Marroquina. Por todo o país se usa o tempero da pimenta, cravinho, erva 

doce, canela, açafrão e gindungo para além das autóctones do louro, salsa, coentros, 

menta, poejo e orégãos. Em qualquer restaurante do Norte, o cabrito assado serve-se 

acompanhado com arroz de açafrão, comum no mediterrâneo. A farinha de pau 

(mandioca brasileira) é um prato que se observa em muitas famílias portuguesas, por 

exemplo em creme com peixe temperado por ervas aromatizantes, como a açorda. O 

açúcar é talvez o mais persistente contributo brasileiro na gastronomia portuguesa. 

 

Gastronomia do pão  

Na Europa o pão era o sustento e a base alimentar das classes sociais mais pobres, 

tendo-se tornado um símbolo cultural do bem-estar mínimo. Durante séculos, haver ou 

não haver farinha constituía o índice de avaliação de um país. 

Durante a Antiguidade e Idade Média, o pão e a farinha também eram utilizados como 

forma de substituição do pagamento em dinheiro, estando ligadas às oferendas e 

prestações de culto; na Europa Central era comum dar-se as boas vindas com pão e sal; 

no cristianismo, o pão adquiriu uma dimensão simbólica e ritual de unificação social, que 

pela metáfora de Cristo, representava a partilha da própria vida.  

Em Portugal o pão constitui um dos elementos base da alimentação, existindo em 

diversas formas ao longo do território nacional. Típico de Trás-os-Montes é o pão de 

centeio, no Norte a broa de milho e no Sul o pão à base de trigo, sendo o mais conhecido 

o pão alentejano de miolo compacto e acinzentado, utilizado nas açordas e migas 

alentejanas. Existem ainda outros tipos de pão como as fogaças, os folares, as bolas  

e outros. Para além de acompanhamento externo à refeição, o pão é também, 

frequentemente, conduto, sobretudo na dieta de pastores, acompanhado por queijo  

ou fumados.  
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Gastronomia do vinho 

O vinho marca uma grande parte da cultura portuguesa, apresentando uma vasta 

diversidade consoante a sua região de origem. As regiões produtoras de vinho mais 

conhecidas são o Douro, Dão, Bairrada e Alentejo. Além destas, a região demarcada do 

Vinho Verde, no Minho, é talvez a mais singular quando comparada com o resto da 

Europa, aí se produzindo um vinho jovem, leve e fresco. Outros vinhos a referir são os 

vinhos tratados ou enriquecidos com álcool vinícola, de sabor geralmente mais doce e 

teor alcoólico elevado, como o vinho do Porto, o vinho da Madeira e o moscatel de 

Setúbal. 

 

Gastronomia do azeite  

O azeite é base da dieta mediterrânea estando também enraizado na gastronomia 

portuguesa. Grande parte das receitas portuguesas iniciam-se com um refogado de 

cebola e/ ou alho em azeite. Além disso, é utilizado como condimento para sopas, migas, 

bacalhau, batatas, entre outros, fazendo também parte da doçaria portuguesa. 

A azeitona é a fonte dos lípidos mais saudáveis de que há conhecimento, sendo que o 

azeite é uma gordura monoinsaturada que ajuda a reduzir o “mau” colesterol (LDL), 

mantendo o nível do “bom” (HDL). Tem elevado valor nutricional, é rico em vitamina E, 

apresentando forte capacidade antioxidante, protetor celular do ataque aos radicais livres, 

sendo também considerado protetor contra doenças cardiovasculares, diabetes e alguns 

tipos de cancro. 

O azeite mantém as suas maiores qualidades quando é extraído mecanicamente a frio. 

A intensidade do aroma do azeite está relacionada com as espécies de azeitona e o grau 

de maturação da colheita, sendo mais intenso e menos ácido se produzido com a 

azeitona menos madura, e com maior acidez e odor em resultado do excesso de 

maturação das azeitonas. 

As principais espécies de azeitonas disponíveis em Portugal são a carrasquenha (de cor 

verde passando a amarela e finalmente roxeada escura), a cordovil de Elvas (de cor 

verde acinzentada evoluindo para roxo tinhoso) a galega vulgar (de dimensão mais 

pequena, de cor verde média e preto intenso quando madura) e o redondil (de cor verde 

que passa a cor de vinho tinto e finalmente preto). 
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Tradição 

Proveniente do latim (traditio, tradere “entregar”, “passar adiante”) refere-se à 

continuidade ou permanência de um conjunto de práticas, costumes, valores, 

comportamentos, memórias, crenças, símbolos, leis, entre outros, partilhados por uma 

comunidade, sendo que os seus membros passam a fazer parte da mesma cultura. Este 

património construído por gerações passadas é transmitido às gerações seguintes, como 

modelo de sobrevivência e garantia de sustentação para os indivíduos e a comunidade. 

Enquanto gastronomia, a tradição cultural traduz-se no património organolético identitário, 

sendo que Portugal une a tradição cultural mediterrânica e atlântica. 
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DO PROGRAMA 

 

A RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DO VEGETARIANISMO 

 

AMBIENTE 

 

Sobre a produção industrial de carne 

A integridade ambiental, a proteção da vida selvagem e das florestas, a limpeza e a 

disponibilidade de água, a ecologia e os padrões meteorológicos, estão todos afetados 

pela produção industrial de animais para a alimentação humana. Deste modo a 

agricultura destinada à produção animal está associada à degradação dos solos, à 

poluição aérea, terrestre e aquática, à perda de biodiversidade e ao aquecimento global. 

Nunca antes a produção de alimentos para o consumo humano foi tão elevada, 

particularmente com respeito à produção e ao consumo de carne, tomando proporções 

insustentáveis no mundo, com impacto significante sobre o ambiente e as mudanças 

climáticas. Na base deste problema estará a ineficiência da conversão de proteína 

vegetal em proteína animal. 

A população dos E.U.A., por exemplo, consome anualmente entre oito a dez bilhões de 

frangos (número superior ao da população humana mundial). Também consome 300 

milhões de perus (quantidade um pouco mais abaixa da população dos E.U.A). E além 

disso, consome ainda 100 milhões de porcos e mais do que 40 milhões de vacas. 

(Walters 2012) Quantidades estas que certamente parecem desproporcionais e 

desnecessárias atendendo às problemáticas ambientais que geram. 

A produção animal implica poluição atmosférica, provocada sobretudo pela libertação de 

dois gases: o metano e o óxido nítrico. Esses gases contribuem para o efeito de estufa na 

atmosfera, de modo mais severo do que o dióxido de carbono, provocando assim 

grandes alterações climáticas. (Graham and Abrahamse 2017) As Nações Unidas  

afirmam que a criação de gado produz mais gases com efeitos de estufa do que todas as 

emissões do setor dos transportes, sendo os gases de metano emitidos pela criação de 

gado 86 vezes mais destrutivos do que o dióxido de carbono dos veículos.4 Em relação 

ao óxido nítrico, a agricultura animal produz 65% dos óxidos nítricos mundiais com um 

                                                
4 “Raising livestock produces more greenhouse gases than the emissions of the entire transportation sector… methane 

gases from livestock are 86 times more destructive than carbon dioxide from vehicles” (United Nations, apud Anderson and 

Kuhn, 2014) 
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potencial de aquecimento global 296 vezes maior do que o CO2. (Anderson and Kuhn 

2014) Em adição, dado que as fazendas industriais estão tão dependentes da agricultura 

industrial, o consumo de carne incrementa indiretamente a utilização de grandes 

quantidades de combustíveis fósseis, produtores de dióxido de carbono, necessários 

para as máquinas de regulação dos solos, cultivo e colheita, para além do transporte do 

gado das zonas agrícolas para os centros de consumo. 

Usando cálculos baseados em 210 alimentos comuns, as emissões de gases do 

consumo de uma dieta vegetariana são 29% mais baixas do que de uma dieta não-

vegetariana, enquanto que uma dieta vegan até tem 50% menos emissões. (Melina, 

Craig, and Levin 2016) Levanta-se assim a questão da sensibilização social para a 

problemática das emissões de CO2, tradicionalmente focada nos meios de transporte 

(movidos a combustíveis fósseis), quando uma mudança na alimentação mundial seria, 

segundo os dados apresentados, mais efetiva na redução do efeito de estufa.  

Outro fator ambiental problemático do consumo de carne são as cem milhões de 

toneladas de estrume e urina expelidos anualmente pelos animais criados 

industrialmente. Estes excrementos acumulam-se mais rapidamente do que a sua 

utilização como fertilizantes, forma tradicional de os devolver à terra segundo a natural 

economia circular. Além disso, a concentração elevada de bactérias como a E. cóli que 

está presente na maioria dos excrementos (apesar da elevada quantidade de antibióticos 

que são adicionados à ração) faz com que não seja propriamente recomendável a sua 

utilização como fertilizante. Assim sendo, a maioria destes excrementos é reservada  

em lagoas. 

A produção mundial de vacas para carne e lacticínios gera anualmente um bilhão de 

toneladas de excrementos. (Walters 2012) Cerca de 70% de toda a poluição de rios e 

lagos nos E.U.A. resulta da poluição da criação de gado. (Melina, Craig, and Levin 2016) 

Na península de Delmarva são criados anualmente 600 milhões de frangos que 

produzem mais excrementos do que uma cidade com quatro milhões de habitantes. Dois 

bilhões de toneladas de excrementos dos animais para consumo são produzidos 

anualmente, o que equivale a dez vezes a quantidade produzida no mesmo espaço de 

tempo pelo ser humano. Embora existam legislações governamentais estritas sobre a 

disposição dos excrementos humanos, essas regulações são muitas vezes inexistentes 
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para os excrementos de origem animal.5 Esta ausência de supervisão estrita sobre a 

quantidade de excrementos animais contribui gravemente para a poluição da terra e da 

água. Os excrementos reservados em lagoas infiltram-se nos solos e os excrementos 

espalhados sobre os campos de forma excessiva tornam-se componentes solúveis de 

amónia e nitrato que se infiltram nos poços, lençóis freáticos, córregos e rios. Uma vez 

misturados com as águas vivas, aceleram o crescimento de algas que desoxigenam a 

água, levando ao perecimento da vida aquática. Um exemplo desta problemática revelou-

se no sul de Louisiana, no golfo do México, onde existe uma zona morta com mais de 18 

mil quilómetros quadradas, como resultado da desoxigenação causada pela infiltração 

dos excrementos animais. (Walters 2012) 

Além das problemáticas de poluição referidas anteriormente, metade do consumo diário 

mundial de água está associado ao consumo de carne e lacticínios. (Anderson and Kuhn 

2014) A poluição por excrementos não é, portanto, a única forma como os recursos de 

água são esgotados pelos milhões de animais que nós consumimos. A produção de 

carne é o consumidor mais significativo de água nos E.U.A., sendo que 80% do consumo 

nacional de água está relacionado com o cultivo de ração animal e o consumo direto 

pelos animais em si. Os milhares de campos de soja e milho produzidos anualmente para 

alimentar os animais têm de ser regados, gastando imensa quantidade de água. 

(Walters 2012)  

Um outro problema prende-se com a utilização e exploração dos solos. Mais de metade 

da área terrestre dos E.U.A. continentais, são utilizados para a produção de carne e 

lacticínios. A ironia é que quanto mais terreno é utilizado, mais terreno é necessário. A 

perda do solo superficial e a degradação dos solos diminuem gradualmente a 

produtividade dos terrenos agrícolas. De acordo com os estudos da USDA a capacidade 

agrícola dos E.U.A. continentais diminuiu 70% nos últimos duzentos anos. Mesmo os 

terrenos de pastagem são prejudicados pelos milhões de animais que calcam as plantas 

e compactam o solo, tornando mais difícil a absorção da água da chuva e a manutenção 

do solo superficial. Também a pastagem do gado e o cultivo de grão para alimentação, 

têm destruído a floresta da América Latina a uma velocidade preocupante. Desde 1960, 

mais de 25% da floresta foi destruída para a criação de gado. A Costa Rica sacrificou 

80% das suas florestas virgens; o México perdeu 27 milhões de acres florestais e no Este 

                                                
5 “We have strict laws governing the disposal of human waste, but the regulations are lax, or often non-existent, for animal 

waste” (Robbins, 2011, apud Walters, 2012) 
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de África mais de 50% do terreno é utilizado para a criação de gado. (Walters 2012) 

Todas estas áreas estão sujeitas às consequências ambientais típicas da pastagem e 

criação de gado: solos compactados, esgotamento dos nutrientes do solo e perda do solo 

superficial. Este sacrifício é, no entanto, desproporcional à colheita. Além da degradação 

dos solos e da perda da floresta, a vasta desflorestação na América Latina e África 

provocada pela produção de gado, contribui para o aumento do nível de dióxido de 

carbono e consequentemente para o aumento do efeito de estufa no nosso planeta.  

Resumindo e de modo geral, a criação de animais para a alimentação é responsável por 

30% do consumo de água, ocupa 45% do terreno da Terra, é responsável por 91% da 

destruição da floresta amazónica no Brasil e é a causa principal para a destruição dos 

habitats e extinção de espécies. (Anderson and Kuhn 2014) Dietas baseadas em plantas 

são mais sustentáveis a nível ambiental do que dietas ricas em produtos animais porque 

estas usam menos recursos naturais e estão associadas a danos ambientais 

consideravelmente mais reduzidos. Comparando com dietas omnívoras, as dietas 

vegetarianas utilizam menos recursos de água e combustíveis fósseis, e utilizam menos 

pesticidas e fertilizantes. Substituindo carne bovina por feijão, reduzir-se-ia 

significativamente a pegada ambiental. É possível produzir 15 vezes mais proteína de 

origem vegetal do que de carne em qualquer terreno disponível.6 Para produzir 1kg de 

proteína de feijão vermelho é necessário 18 vezes menos terreno, 10 vezes menos água, 

9 vezes menos combustível, 12 vezes menos fertilizantes e 10 vezes menos pesticidas 

do que para produzir 1kg de proteína de carne bovina. Acresce que a produção de carne 

bovina gera consideravelmente mais resíduos de estrume do que qualquer outra 

produção animal alimentar. (Melina, Craig, and Levin 2016) 

Segundo Howard Lyman, hoje em dia seria possível alimentar cada ser humano neste 

planeta com uma dieta adequada se não fizéssemos mais do que pegar na ração com 

que estamos a alimentar os animais e transformá-la em comida para os humanos.7  

De facto, 50% dos grãos e legumes que estão a ser cultivados mundialmente, servem de 

ração para os animais.8 

                                                
6 “You can produce 15 times more protein from plant-based sources than from meat on any given area of land” (Anderson 

and Kuhn 2014) 
7 “We could feed every human being on the planet today an adequate diet if we did no more than take the feed that we’re 

feeding to animals and actually turn it into food for humans” (Howard Lyman - agricultor e ativista americano dos direitos 

dos animais - Cowspiracy) 
8 “Worldwide, 50% of the grain and legumes that we’re growing, we’re feeding to animals” (Anderson and Kuhn 2014) 
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Concluindo, a produção industrial de gado em grande escala é prejudicial para o 

ambiente. Ela devasta a floresta tropical, leva à erosão do solo superficial, destrói 

terrenos de pastagem, esgota aquíferos, polui correntes, rios, lagos, baías e partes do 

oceano, destrói flora e fauna, e é o principal fator na emissão de gases com efeito de 

estufa. A eliminação da produção de gado industrial não iria pôr fim à degradação 

ambiental, mas certamente iria desacelerá-la. Por isso, torna-se fundamental que haja 

uma mudança nos nossos hábitos alimentares de modo a reduzir o nosso impacto sobre 

o planeta. A adoção de uma dieta sem produtos animais, tendo em conta como a carne  

é produzida atualmente, pode ser considerada uma obrigação prudencial, senão  

mesmo moral.  

 

Sobre a produção de peixe 

O consumo global de peixe tem aumentado constantemente nas últimas cinco décadas, 

de cerca de 30 milhões de toneladas em 1960 para mais de 130 milhões de toneladas em 

2012. Segundo a FAO este desenvolvimento impressionante do consumo global de peixe 

deve-se a uma combinação de um crescimento da população, dos rendimentos e das 

mudanças nos hábitos alimentares, a par da expansão da produção de peixe. Contudo, a 

pressão crescente sobre a pesca tem levado a uma diminuição significativa dos recursos 

naturais de peixe desde os anos 90. (Santeramo et al. 2018) 

Para reduzir o impacto sobre os recursos naturais de peixe foi introduzida a aquacultura. 

Trata-se um ecossistema artificial criado pelo ser humano, gerando consequências tanto 

positivas como negativas para os ecossistemas naturais. A aquacultura é em alguns 

aspetos mais semelhante à agricultura do que à pesca, atendendo a que o os animais 

são propriedade privada dos produtores. 

O crescimento contínuo da produção da aquacultura tem impulsionado o consumo médio 

de peixe e marisco a um nível global. Nos últimos 40 anos o setor global da aquacultura 

tem crescido de forma contínua sendo atualmente um grande contribuidor para a 

produção total de peixe e marisco. De acordo com a FAO a aquacultura contribuiu em 

2014 com 44,1% da produção, ultrapassando a contribuição da pesca para o consumo 

humano. O sustento global da aquacultura tem crescido a uma média anual de 8,6% 

entre 1980 e 2012, enquanto que a pesca tem diminuído gradualmente. Este 

desenvolvimento deve-se ao crescimento da produtividade e ao aumento da procura de 

peixe e marisco. (Nadarajah and Flaaten 2017) 
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A transição da pesca tradicional para a aquacultura é muitas vezes representada como 

uma evolução inevitável que está destinada a tornar-se a norma para a produção 

internacional de peixe e marisco. Adeptos da expansão industrial da aquacultura no 

mundo têm argumentado que a indústria é a chave para a prevenção da escassez global 

de proteína causada pelo declínio dos recursos de peixe selvagem nos oceanos 

mundiais. 

No entanto, a produção em aquacultura tem diminuído em alguns países industrializados. 

A FAO apresenta como razão a importação de peixe e marisco de outros países onde o 

custo de produção é mais baixo. A implementação de regulações ambientais estritas 

também é sugerida como sendo uma das razões principais para a redução da 

aquacultura nos EUA e em países europeus. Por sua vez, nos países em 

desenvolvimento a aquacultura tem causado problemas como a destruição de grandes 

zonas florestais para a produção de camarão, o uso da captura de pescado selvagem 

como ração para o peixe e marisco criados, exploração de lagoas e rios como recursos 

de água para a produção intensiva, e a ocupação de grandes áreas das margens da 

costa pela aquacultura. 

Assim, a prática da aquacultura industrial está associada a uma variedade de 

preocupações sociais e ambientais onde quer que seja praticada. Estas preocupações 

prendem-se primariamente com a saúde ambiental e a do peixe, a segurança e saúde 

dos trabalhadores e a ocupação do espaço marítimo. Por exemplo, na aquacultura do 

salmão, um dos problemas prende-se com o facto de que para produzir farinha de peixe 

para alimentar o peixe produzido na aquacultura, são comprometidas espécies de peixe 

selvagem, muitas procuradas nos países em desenvolvimento. Em 2011, cerca de 63% 

da produção de farinha de peixe e 81% do óleo de peixe, foi utilizado para produzir ração 

para a aquacultura. Além disso, a aquacultura aberta do salmão requer a contenção em 

cerca de grandes áreas do espaço marítimo, levando a um conflito com a pesca 

tradicional local e outras utilizações da costa marítima, como o turismo. O argumento de 

que a indústria tem o potencial de ser uma salvação económica para áreas rurais é 

questionável, dado que há a tendência de os operadores de aquacultura gerarem baixo 

salário e emprego sazonal instável, produzindo menos trabalho seguro. Outras 

preocupações prendem-se com a exposição dos peixes a doenças que podem 

comprometer toda a colheita. Além disso têm ocorrido escapes de peixe, sendo que 

doenças como a Anemia Infeciosa do Salmão (ISA) e parasitas se têm propagado do 

peixe criado para o salmão selvagem. Novos estudos sublinham o potencial do peixe 
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criado introduzir novas doenças ou parasitas no peixe selvagem, competirem por espaço 

e recursos, e trazerem outros riscos ecológicos. (Rigby et al. 2017) 

A produção industrial do peixe em gaiolas de grande densidade populacional também 

tem dado o seu contributo para a poluição aquática. Um exemplo é a costa escocesa que 

é poluída pela produção do salmão em gaiolas, que contaminam a água com 

excrementos em quantidade equivalente à de 8 milhões de pessoas. A população da 

Escócia conta com apenas um pouco mais de cinco milhões. (Walters 2012) 

Apesar da revelação de todos estes problemas e preocupações ambientais, a indústria 

da aquacultura continua a expandir-se rapidamente. 

 

SAÚDE 

 

Uma alimentação baseada em plantas, ou prevendo o consumo de produtos animais com 

pouca frequência, tem sido recomendada de forma crescente pelos seus benefícios para 

a saúde. 

Dietas vegetarianas bem planeadas, incluindo vegans, são saudáveis, nutricionalmente 

adequadas, e podem ser benéficas para a prevenção e tratamento de certas doenças. 

Estas dietas são apropriadas para todos os estados do ciclo de vida, incluindo a gravidez, 

lactação, infância, adolescência, vida adulta avançada e também para atletas. 

Vegetarianos e vegans têm um menor risco de certas doenças, incluindo doença 

cardíaca isquémica, diabete tipo 2, hipertensão, certos tipos de cancro e obesidade. A 

ingestão reduzida de gorduras saturadas e a ingestão elevada de vegetais, frutos, grãos 

integrais, legumes, produtos de soja, frutos secos e sementes (todos ricos em fibras e 

fitoquímicos) são características das dietas vegetarianas e vegans, que produzem níveis 

de colesterol baixos e um melhor controlo da glucose. Estes fatores contribuem para 

reduzir doenças crónicas. A adoção de uma dieta vegetariana pode causar a ingestão 

reduzida de alguns nutrientes. No entanto, estas faltas podem ser evitadas por um 

planeamento apropriado. O consumo regular de legumes e produtos de soja assegura 

uma ingestão adequada de proteínas para vegetarianos, proporcionando também outros 

nutrientes essenciais. As pessoas com um regime alimentar vegan necessitam de fontes 

confiáveis de vitamina B-12, como alimentos fortificados ou suplementos. 
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Nutrientes 

Ácidos Gordos Ómega 3 

Enquanto que a ingestão de ácido alfa-linoleico (ALA) de vegetarianos e vegans é similar 

à de não vegetarianos, a ingestão de ácidos gordos da série ómega 3, ácido 

eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosaexaenóico (DHA) são mais baixos nos 

vegetarianos e tipicamente ausentes em vegans. Os recursos vegetais com mais 

concentração de ácidos gordos da série ómega 3 são sementes como linho, chia, 

camelina, canola e cânhamo, nozes, e os óleos destes. (Melina, Craig, and Levin 2016) 

 

Ferro 

De um modo geral, vegetarianos consomem tanto ou ligeiramente mais ferro do que 

omnívoros. (Melina, Craig, and Levin 2016)  

 

Zinco 

Comparado com não-vegetarianos, estudos mostram que vegetarianos adultos têm uma 

ingestão dietética de zinco similar ou um pouco mais reduzida. Para vegetarianos as 

fontes de zinco incluem produtos de soja, legumes, grãos, queijo, sementes e frutos 

secos. (Melina, Craig, and Levin 2016) 

 

Iodo 

Dado que as dietas baseadas em plantas podem ser reduzidas em iodo, vegans que não 

consomem fontes chave de iodo, tal como sal ionizado ou vegetais marítimos, podem 

ficar em risco de falta de iodo. (Melina, Craig, and Levin 2016) 

 

Cálcio 

A ingestão de cálcio de lacto-ovo-vegetarianos está dentro ou excede tipicamente as 

recomendações, enquanto que a ingestão de cálcio de vegans varia amplamente estando 

às vezes abaixo das recomendações. 

A absorção fracionária dos vegetais com alto teor de oxalato, como espinafre, beterraba e 

acelga, pode estar a apenas a 5%. Assim, estes não podem ser considerados boas 

fontes de cálcio, apesar do seu conteúdo elevado do mesmo. Em comparação, a 

absorção dos vegetais com baixo teor de oxalato, como a couve kale, nabiças, couve 

chinesa e bok choy é cerca de 50%. A absorção do tofu enriquecido em cálcio e da 

maioria dos leites vegetais fortificados é semelhante ao do leite de vaca a 
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aproximadamente 30%. Outros alimentos vegetais, como feijões, amêndoas, tahini, figos 

e laranjas, proporcionam quantidades moderadas de cálcio com biodisponibilidade um 

pouco mais baixa (cerca de 20%) (Melina, Craig, and Levin 2016) 

 

Vitamina D 

A quantidade de vitamina D depende da exposição ao sol e da ingestão de alimentos 

fortificados em vitamina D ou suplementos. Por exemplo, cogumelos tratados com luz 

ultravioleta podem ser uma fonte significante de vitamina D. (Melina, Craig, and Levin 

2016) 

 

Vitamina B-12 

A vitamina B-12 não é uma componente de alimentos vegetais. Os vegans têm de 

consumir regularmente fontes confiáveis de vitamina B-12, como alimentos fortificados ou 

suplementos. De outro modo poderão sofrer de uma deficiência de vitamina B-12, 

verificada por vários estudos em crianças e adultos vegans. A maioria dos vegetarianos 

também deve incluir na sua dieta fontes confiáveis de vitamina B-12 dado que 1 copo de 

leite e um ovo por dia apenas proporcionam cerca de 2/3 da quantidade recomendada. 

(Melina, Craig, and Levin 2016) 

 

Doenças crónicas 

Obesidade 

A densidade elevada de fibras e nutrientes de uma dieta vegetariana pode suportar uma 

redução do peso saudável. Por sua vez, um peso saudável está associado a uma melhor 

função cardiovascular e sensibilidade à insulina, tal como ajuda a reduzir o risco de 

outras doenças crónicas. Os padrões alimentares de uma dieta baseada em plantas 

também estão associados a um índice de massa corporal reduzido. A fibra contida em 

feijões, grãos integrais, frutos e vegetais pode reduzir a velocidade de ingestão alimentar, 

que pode promover uma satisfação a longo termo depois das refeições. (Rifkin 2014) 

Estudos indicam que o uso terapêutico de dietas vegetarianas é efetivo para tratar a 

obesidade e pode ter efeitos melhores do que dietas omnívoras para o mesmo propósito. 

(Melina, Craig, and Levin 2016) 
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Doenças cardiovasculares (Satija and Hu 2018) 

Dietas vegetarianas ajudam a tratar doenças cardiovasculares dado que o baixo 

conteúdo de gorduras saturadas nos alimentos vegetais reduz a produção do colesterol. 

Ingerindo alimentos com fibras solúveis, como feijões, cevada, aveia e maçãs, reduz os 

níveis de colesterol no sangue. Além disso, as plantas contêm muitos químicos vegetais 

e óleos saudáveis que limitam os passos chave no processo da doença, reduzindo assim 

o risco de um ataque cardíaco e acidente vascular encefálico. (Rifkin 2014) 

As dietas vegans parecem ser as mais beneficiais em termos de melhoramento de 

fatores de risco de doenças cardiovasculares. O estudo EPIC-Oxford revelou que as 

pessoas que consomem uma dieta vegan ingerem a maior quantidade de fibra, a menor 

quantidade de gorduras totais e gorduras saturadas, e têm os níveis mais saudáveis de 

massa corporal e colesterol, comparado com omnívoros e outros vegetarianos. 

 

Hipertensão 

Perder peso também reduz a pressão arterial. Alimentos vegetais não processados têm 

um baixo teor de sódio. A maioria dos frutos, vegetais e especialmente os feijões têm 

altos valores de potássio, magnésio e outros componentes que ajudam a suportar a 

saúde arterial. (Rifkin 2014) Assim, comparado com não-vegetarianos, os vegetarianos 

têm uma prevalência mais reduzida para a hipertensão. 

 

Diabetes 

Comparado com consumidores de carne, os ovo-lacto-vegetarianos e vegans têm um 

risco menor de diabete tipo 2. É 62% menos provável de vegans desenvolverem 

diabetes, enquanto que nos ovo-lacto-vegetarianos é 38% menos provável. (Melina, 

Craig, and Levin 2016) A perda de peso ajuda também a tratar as diabetes. Perdendo 5-

10% de peso tende a reduzir a quantidade de açúcar no sangue. A grande quantidade de 

fibra que se encontra numa dieta vegetariana ajuda a controlar as oscilações do açúcar 

no sangue após as refeições e a satisfação resultante ajuda a controlar as porções, a 

fome, ânsias e picos de açúcar no sangue. Comendo mais grãos integrais pode também 

proporcionar uma maior quantidade de nutrientes essenciais para ajudar o corpo a usar o 

açúcar no sangue de uma forma mais eficiente. (Rifkin 2014) 
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Cancro 

Dietas vegetarianas estão associadas a um risco geral menor de cancro, especialmente a 

um risco menor de cancro gastrointestinal. Recentemente, dietas vegan foram reportadas 

de conferir cerca de 35% menos risco de cancro da próstata. Uma meta-análise de sete 

estudos reportou que vegetarianos têm 18% menos risco geral de cancro do que não-

vegetarianos. (Melina, Craig, and Levin 2016) 

 

Osteoporose 

Estudos ósseos reportaram que vegetarianos têm níveis de densidade mineral óssea 

semelhante ou ligeiramente mais reduzida do que omnívoros, sendo que vegans têm 

tipicamente os níveis mais baixos. Dietas vegetarianas estão associadas com diversos 

fatores que promovem a saúde óssea, incluindo a ingestão elevada de vegetais e frutas, 

um fornecimento abundante de magnésio, potássio, vitamina K, vitamina C e uma carga 

relativamente baixa de ácidos. A proteína tem um impacto neutro ou ligeiramente positivo 

na saúde óssea. No entanto, a ingestão inadequada de vitamina D e B-12 está associada 

e uma densidade mineral óssea reduzida, aumentando o risco de fraturas e osteoporose. 

(Melina, Craig, and Levin 2016) 

 

Obstipação e Doença diverticular 

Alimentos com alto teor de fibra reduzem obstipações e resultam em movimentos 

intestinais regulares e suaves. Fibras solúveis atraem água para o cólon, tornando as 

fezes macias e fáceis de passar, suportando a saúde das bactérias intestinais. Também 

ajuda a remover pequenas partículas alimentares não comestíveis que de outro modo 

ficaria presas nos intestinos, causando dor e inflamações dos divertículos. (Rifkin 2014) 

 

Insuficiência renal crónica 

As diabetes e a hipertensão aumentam significativamente o risco de insuficiência renal 

crónica. Quando as dietas vegetarianas reduzem o açúcar no sangue e a pressão 

arterial, isto melhora o prognóstico de doenças renais. Uma dieta vegetariana bem 

planeada de proteína e sódio reduzido limita os danos e pode reduzir a progressão da 

doença. (Rifkin 2014) 
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Saúde alimentar de bebés, crianças e adolescentes 

Crianças e adolescentes vegetarianos têm um risco menor de obesidade do que os seus 

parceiros não-vegetarianos. Outros benefícios de uma dieta vegetariana na infância e 

adolescência incluem um consumo maior de frutos e vegetais, menos petiscos doces e 

salgados, e uma ingestão reduzida de gordura total e saturada. Consumir uma dieta 

vegetariana equilibrada desde cedo pode implementar hábitos saudáveis para toda a 

vida. Os nutrientes que podem exigir atenção, quando se planeia uma dieta 

nutricionalmente adequada para vegetarianos mais novos, incluem ferro, zinco, vitamina 

B-12 e, para alguns, cálcio e vitamina D. (Melina, Craig, and Levin 2016) 

 

Antibióticos 

Outro fator crítico do consumo de carne atual é o uso de antibióticos na criação de gado 

para promover o crescimento e para prevenir e tratar doenças animais, tendo gerado 

bactérias resistentes aos antibióticos. Esta resistência pode ser transmitida aos humanos 

através do consumo de alimentos animais e é agora um dos maiores problemas de saúde 

pública, causando doenças que são difíceis de tratar, resultando em taxas de morbidade, 

mortalidade e custos médicos mais elevados. (Melina, Craig, and Levin 2016) 

 

ÉTICA E MORAL 

 

O aumento mundial de consumo de carne e peixe tem provocado uma maior produção 

destes produtos para satisfazer o mercado na quantidade e tempo exigido. Daí surgem 

constrangimentos éticos relacionados com a criação de animais em cativeiro em 

condições de massificação artificial. 

A maioria das pessoas preocupa-se com os animais e o seu bem-estar de um modo 

geral. Apesar desta preocupação, é provável que os seus hábitos comprometem o bem-

estar de animais em contextos específicos, incluindo aqueles que se destinam à 

alimentação. Uma tradição carnívora dominante promove o uso contínuo de animais para 

a alimentação, mantendo invisíveis as consequências sobre o bem-estar dos sistemas 

agrícolas de produção industrial moderna, enquadrando a produção de carne como 

normal, natural e necessária. 

O aumento nas últimas décadas, da intensificação da produção de animais em conjunto 

com a introdução acelerada de novas biotecnologias, tem resultado num aumento 

prejudicial do impacto ambiental, implicando profundas crises alimentares e sanitárias e a 
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desconfiança da população. Como consequência, está a emergir uma nova exigência 

centrada na qualidade subjetiva, focando em aspetos éticos e de sustentabilidade da 

produção de gado. 

A ética pode ser vista como um conjunto de regras adotadas por uma sociedade, de 

acordo com as suas crenças e tendo em vista um desenvolvimento harmonioso. 

A definição de bem-estar animal depende de várias componentes. Estas incluem as 

funções biológicas dos animais (produtividade, comportamento, psicologia, anatomia e 

saúde), o seu estado afetivo (sentimentos, dor e sofrimento) e as suas condições de vida. 

Assim o bem-estar animal pode ser assegurado pela combinação de ciência com os 

valores. Desde que os animais começaram a fazer parte de um sistema de produção 

industrial, a eficiência tem-se desenvolvido à custa da relação homem-animal e da 

atenção pelo seu bem-estar. (Marie 2006) 

O progresso genético tem aumentado drasticamente nas últimas décadas, através do 

recurso a tecnologias como inseminação artificial, transferência de embriões, fertilização 

in vitro, etc. Estes métodos de modificação na natureza dos indivíduos têm tido 

consequências no desempenho e na saúde dos animais. Ainda mais biotecnologias 

invasivas como a clonagem e a transgénica estão a ser desenvolvidas. Além das 

consequências sobre o bem-estar dos animais e as questões éticas da patenteabilidade 

da vida, estas modificações afetam a integridade animal. A ética animal é um elemento 

crítico da sustentabilidade dos sistemas de criação de gado e deve ser considerado, não 

como um constrangimento, mas sim como uma oportunidade de cumprir as expetativas 

da sociedade. Examinando pontos de vista sobre a ética animal que estão associados ao 

consumo de carne, podemos contribuir para elucidar os mecanismos através dos quais 

os consumidores de carne podem vir a ser mais ou menos atraídos por uma alimentação 

sem carne. (Lund et al. 2016)  

As pessoas que dependem do sistema de produção industrial de carne, mas que 

facilmente conseguiriam satisfazer-se de forma nutricional e gustativa com uma dieta sem 

carne, são moralmente obrigadas a tornarem-se vegetarianas. 

 

Assim conclui-se que o vegetarianismo é um regime alimentar relevante e pertinente em 

termos ambientais, de saúde e ética/ moral, dado que a dieta vegetariana se revela como 

sendo mais sustentável e mais saudável comparada à dieta omnívora, além de que, no 

que diz respeito à integridade animal, também se tornou moralmente mais defensível 

renunciar os produtos de origem animal na dieta. 
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NORMALIZAÇÃO NUTRICIONAL 

 

A representação gráfica da nova Roda dos Alimentos é um instrumento de apoio para a 

educação alimentar destinado à comunidade geral e que pretende ajudar na escolha e 

combinação dos alimentos que devem incluir uma dieta alimentar equilibrada e saudável. 

Esta representação gráfica em forma de roda, por analogia a um prato, divide os 

alimentos em 7 porções de diferentes tamanhos (mais a água), consoante as suas 

propriedades nutricionais. Assim diferenciam-se os hidratos de carbono, das 

leguminosas, vegetais e frutas, lípidos, proteínas, lacticínios e água. Ao longo de um dia 

devemos ingerir alimentos de todos os grupos nutricionais, variando os alimentos dentro 

de cada grupo e respeitar as porções diárias de modo a ter uma alimentação equilibrada. 

As porções que devemos consumir de cada grupo são definidas consoante as 

necessidades individuais estando relacionadas com a idade, o sexo, a atividade física, o 

estado fisiológico, entre outros. Deste modo as porções dos grupos alimentares que 

devemos ingerir são: cereais derivados e tubérculos – 28%, hortícolas – 23%, frutas – 

20%, lacticínios e derivados – 18%, carne, pescado e ovos – 5%, leguminosas – 4% e 

gorduras 2% (percentagens referentes à quantidade total energética diária que deve 

provir de cada grupo). (Associação Portuguesa dos Nutricionistas 2011) 

 

 
Figura 2 - Nova Roda Alimentar, 1977 
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA A SAÚDE 

 

Ter uma dieta saudável e equilibrada significa comer uma variedade de alimentos que 

fornecem nutrientes que são importantes para o corpo. Isto não significa comer comida 

cara, mas apenas seguir um conjunto de comportamentos - recomendados pela 

Federação Internacional da Cruz Vermelha (Medecins Sans Frontiere 2006) - que ajudam 

a manter uma alimentação que apoia a saúde do corpo.  

 

Comportamento 1 – Comer uma variedade de alimentos diferentes 

A “variedade” na alimentação significa consumir diariamente alimentos de todos os 

grupos alimentares: amidos, vegetais e frutas, carne/ produtos de animais, legumes/ 

frutos secos e gorduras. Uma refeição saudável e equilibrada contém alimentos de todos 

estes grupos. A maior parte do prato da refeição deve ser preenchido por amidos como 

cereais, raízes e tubérculos que fornecem hidratos de carbono. Deve ainda conter algum 

produto animal (carne, peixe, ovos, leite ou derivados) e/ ou leguminosas (feijões, 

lentilhas, etc) para fornecer proteínas. Além disso, devemos comer muitos vegetais e 

alguns frutos para fornecer vitaminas e minerais, pequenas quantidades de óleos ou 

manteiga para fornecer gorduras e quantidades muito reduzidas de sal ionizado para 

fornecer iodo (mineral). 

Entre as refeições podem ser consumidos snacks saudáveis como fruta fresca, vegetais 

crus, frutos secos e alimentos fermentados, como iogurte. 

 

Comportamento 2 – Incluir hidratos de carbono em todas as refeições 

Os hidratos de carbono devem constituir a maior proporção dos alimentos que comemos 

e que nos fornecem a maior parte da energia. Estes podem ser divididos em amidos e 

açúcares. O efeito no nível de energia no corpo depende do tipo de hidrato de carbono. 

Os amidos fornecem energia por um longo período de tempo enquanto que os açúcares 

fornecem energia mais rapidamente, mas por um período de tempo mais curto. 

 

Comportamento 3 – Comer proteínas como leguminosas, carne, peixe ou outros 

produtos animais diariamente 

As proteínas fornecem nutrientes para construir e manter o corpo. Cerca de 17% do 

corpo, incluindo músculos, ossos, pele, unhas e cabelo são constituídas por proteína. As 

proteínas provêm de fontes vegetais ou animais, sendo que os alimentos ricos em 
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proteínas são carne, peixe, ovos, leite e derivados; leguminosas, como feijões, grão de 

bico, lentilhas, ervilhas, entre outras; sementes oleosas, como sésamo, girassol e 

abóbora; cereais, especialmente não refinados, como grãos integrais. É importante comer 

proteínas de diferentes fontes sendo que uma combinação de cereais, leguminosas ou 

produtos animais fornece o melhor nível de proteínas. 

 

Comportamento 4 – Incluir fibras na dieta diária comendo alimentos frescos e não 

processados 

As fibras são uma parte essencial da dieta mesmo não fornecendo nutrientes. As dietas 

com fibras suficientes promovem uma digestão regular que ajuda ao corpo a remover os 

produtos residuais e aumentar o uso dos nutrientes. As fibras podem ser encontradas nas 

cascas e peles dos cereais e leguminosas. Todos os alimentos vegetais são fontes úteis 

de fibras, sendo que as mais ricas são os grãos integrais, as leguminosas (feijões secos, 

ervilhas e lentilhas), os tubérculos e raízes (beterraba e cenoura), as frutas frescas (figos, 

laranjas, ameixas, papaias, maçãs e mangas), os frutos secos (tâmaras e passas), os 

vegetais (espinafre e couve) e as nozes e sementes (sésamo e girassol). 

 

Comportamento 5 – Incluir apenas pequenas quantidades de gorduras (óleo ou 

manteiga) na deita diariamente 

As gorduras são uma fonte primária de energia e são armazenadas no corpo em células 

próprias como forma de concentrar fontes de energia. As gorduras asseguram o 

funcionamento suave do corpo, em particular do sistema nervoso. Elas podem ser 

divididas em dois grupos: as gorduras saturadas, que são mais sólidas à temperatura 

ambiente, maioritariamente de origem animal como a manteiga e a banha, mas também 

podem ser de origem vegetal como o óleo de coco e o óleo de palma; E as gorduras não 

saturadas, que são mais líquidas à temperatura ambiente e que provêm maioritariamente 

de fontes vegetais como óleo de milho, girassol, amendoim ou azeite. 

As gorduras não saturadas são mais saudáveis do que as gorduras saturadas. Assim 

fontes de “boas” gorduras são: sementes de girassol, abóbora e sésamo, nozes e 

amendoins, frutos como abacate e azeitonas, e peixes gordos. 
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Comportamento 6 – Incluir vitaminas e minerais na dieta comendo muitos vegetais 

e frutos diariamente adicionando apenas pequenas quantidades de sal ionizado às 

refeições 

As vitaminas e os minerais são necessários no corpo em pequenas quantidades para 

permitir o crescimento, desenvolvimento e função do mesmo. Estes não fornecem 

energia, mas trabalham com os macronutrientes como os hidratos de carbono, proteínas 

e gorduras para produzir energia. As vitaminas são essenciais para o bom funcionamento  

do organismo e para combater doenças, enquanto que os minerais fornecem uma grande 

parte da estrutura do corpo como os ossos e os dentes, e ajudam também a combater 

doenças. 

 

Comportamento 7 – Assegurar um equilíbrio saudável de todos os tipos de 

nutrientes na dieta 

Uma quantidade reduzida ou excessiva de algum tipo de nutriente pode ser prejudicial 

para a saúde. 

Quando ingerimos, por exemplo, hidratos de carbono de forma excessiva, o corpo não irá 

usar esta energia imediatamente. Em vez disso, estes nutrientes irão ser armazenados 

no corpo sobre a forma de gordura. O mesmo acontece na ingestão excessiva de 

açúcares podendo levar assim à obesidade. 

A ingestão excessiva de gorduras “más” pode levar a um aumento dos níveis de 

colesterol aumentando o risco de doenças cardíacas, obesidade e cancro. Para reduzir 

este risco devemos diminuir a ingestão de gorduras de forma geral, especialmente as de 

origem animal, utilizando em substituição gorduras vegetais. 

A falta de consumo de vitaminas e minerais pode reduzir a capacidade do organismo de 

combater doenças e a sua capacidade de absorver certos nutrientes. As deficiências 

mais comuns são as de ferro, iodo e vitamina A. 

 

Comportamento 8 – Usar métodos de cozinhar simples e cautelosos para 

assegurar a obtenção máxima dos nutrientes dos alimentos 

Os vegetais e frutas cruas são as fontes de vitaminas e minerais mais ricas. Estes devem 

ser descascados ou lavados em águas limpas antes de serem consumidos. O quanto 

menos os vegetais são cozidos, mais vitaminas e minerais são preservados. As vitaminas 

e os minerais poderão ser danificados através: da imersão dos vegetais e frutas em água 

durante muito tempo; da cozedura dos vegetais e frutos durante um período de tempo 



 

 40 

demasiado longo e em excesso de água; da cozedura dos vegetais verdes com 

bicarbonato de soda; e do corte das folhas dos vegetais com uma faca em vez de as 

resgar em pedaços. A melhor forma de cozinhar vegetais é a vapor utilizando pouca 

água. A água da cozedura dos vegetais contém muitas vitaminas e minerais, podendo ser 

adicionada a cozidos, molhos, sopas ou bebidas. 

As leguminosas podem levar muito tempo a serem cozidas e geram gases no sistema 

intestinal. Para reduzir o tempo de cozedura e os efeitos dos gases devem-se imergir as 

mesmas em água durante a noite e retirar a espuma produzida durante a cozedura. 

A carne e o peixe frescos contêm mais nutrientes do que os produtos que foram 

processados e colocados em latas. Todos os tipos de carne e peixe devem ser bem 

cozidos, dado que a salmonela é uma infeção que pode ser transmitida através de 

alimentos crus. Também o risco de uma intoxicação alimentar se torna mais elevado com 

o consumo de carne ou peixe cru. Alimentos grelhados ou assados podem queimar por 

fora e ficar crus por dentro, o que pode aumentar este risco. É recomendável retirar a 

gordura de todo o tipo de carne dado que contém químicos e pesticidas que os animais 

absorveram durante o pasto.   

 

Comportamento 9 – Consumir água segura e bebidas saudáveis como parte da 

alimentação diária 

A água é essencial para a vida e crucial para a digestão dos alimentos, a absorção de 

nutrientes e a remoção de resíduos do corpo. É recomendado que adultos bebam entre 

1,5 a 2 litros de água segura por dia. Se está calor ou uma pessoa sofrer de diarreia, 

vómito ou febre, deve beber mais para repor a água perdida. Tisanas herbáceas podem 

fortificar e limpar o corpo favorecendo a digestão e removendo os resíduos do corpo.  

Um copo de sumo de fruta ou vegetal é equivalente a uma porção de fruta fresca 

contendo a quantidade diária recomendada de nutrientes. As vitaminas, minerais, 

açúcares e proteínas em sumos de fruta crus são absorbidos para o sangue de forma 

rápida. As bebidas não saudáveis podem afetar adversamente as dietas saudáveis sendo 

que alguns chás e café reduzem a absorção de certos minerais importantes, não 

devendo ser consumidos durante as refeições ou em conjunto com suplementos de 

vitaminas e minerais. Bebidas gasosas contêm açúcares processados e sabores 

artificiais, podendo afetar a saúde e os hábitos alimentares, pelo que devem ser evitadas. 

Dada a sua elevada quantidade de açúcar, aumentam a necessidade do corpo por água, 

não sendo a melhor opção quando se está com sede. O álcool em excesso pode causar 
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danos no fígado, deficiência de vitamina (especialmente vitamina B), problemas 

digestivos e perda de memória e concentração.  

 

A CULINÁRIA COMO ATIVIDADE EDUCATIVA PARA FOMENTAR A COESÃO 

FAMILIAR 

 

Cozinhar significa partilhar uma experiência tanto física como emocional; significa 

partilhar tempo, espaço e ações; significa partilhar gostos, cheiros, texturas e imagens; 

significa partilhar opiniões e críticas; significa partilhar uma atividade em colaboração e 

aproximação, uma das atividades mais básicas da nossa existência, crucial para a 

sobrevivência, que deverá ser praticada no ambiente familiar, comunicando os pequenos 

segredos culinários de geração em geração. Cozinhar é uma atividade que deve ser, 

desde cedo, partilhada com os mais novos, dado que significa perceber o que ingerimos, 

compreender os processos de transformação daquilo que a natureza nos oferece, 

observar o comportamento dos ingredientes, sentir que combinações de sabores e 

texturas se tornam agradáveis ou repugnantes. Cozinhar é um processo de 

aprendizagem experimental e empírica que resulta do ensaio e repetição, gerando 

conhecimento estético, ético e técnico. Segundo cozinheiros mais experientes, não é 

exclusivamente pelas receitas que nos devemos guiar (elas deverão ser apenas o ponto 

de partida), mas pelo instinto humano e validação familiar. Cozinhar pode ser uma paixão 

que cada um deverá cultivar interiormente, desenvolvendo essa habilidade que sempre 

proporcionará momentos memoráveis, constituindo uma oportunidade para criar 

convivialidade. Característica esta que nos tempos de hoje, reinados pela velocidade do 

mundo digital, se torna cada vez mais valiosa. Ver e sentir o mundo real que nos rodeia, 

aprender e criar em contacto físico com os materiais e objetos, e partilhar esta 

experiência com outros.  

Assim, o ato de cozinhar não é apenas uma necessidade para tornar os alimentos em 

algo mais agradável, mas também uma prática de aproximação e partilha entre 

familiares, amigos e parceiros, que pode constituir um pretexto educativo e criativo, 

alternativo aos dispositivos digitais e vínculo de coesão e convivialidade. 
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DA CULTURA 

 

MOTIVAÇÕES PESSOAIS PARA O FOOD DESIGN E PARA O VEGETARIANISMO 

 

Com este projeto pretendo combinar a minha paixão pela cozinha, com o meu interesse 

pelo design, através do desenho de comida ou food design, visando a inovação no que 

diz respeito a produtos e métodos alimentares. 

Sendo interessada na gastronomia como manifestação da cultura material, procurei 

promover potenciais ainda inexplorados na gastronomia portuguesa. Considerando o 

vegetarianismo como uma tendência alimentar emergente em todo o mundo, observei 

que dentro do contexto da cultura portuguesa existe um elevado potencial por explorar 

dado que, frequentemente, os restaurantes tradicionais não oferecem opção vegetariana, 

considerada de valor inferior pelo cliente comum. Além disso, muitos consumidores veem 

ainda o vegetarianismo como alimentação de dieta, sem sabor e sem prazer, e que por 

isso não satisfaz plenamente. Paradoxalmente, no entanto, a cultura portuguesa está 

enraizada na ruralidade da produção agrícola de legumes e leguminosas, o que se reflete 

por exemplo, na grande variedade de sopas que oferece.  

 

No entanto, a afirmação de uma gastronomia vegetariana em pratos principais e não 

como acompanhamento, exigirá ainda muito desenvolvimento. A questão que se me 

levanta é se a cozinha tradicional portuguesa, como uma cozinha tão alicerçada no peixe 

a na carne, poderá vir a ser vegetariana? Questão que me pareceu esfumar-se ao longo 

da realização deste projeto. Na verdade, as muitas receitas vegetarianas perdidas na 

tradição cultural de cada localidade e os livros de cozinha tradicional que, em parte, 

registaram, constituem uma boa promessa e contributo para um futuro mais vegetariano. 

A defesa de uma alimentação equilibrada, baseada em alimentos de origem vegetal, não 

implica a total exclusão de peixe, carne, ou de outros derivados de origem animal da 

nossa alimentação. A dieta vegetariana não só é mais sustentável, como também é mais 

saudável reduzir o excessivo consumo de produtos animais que se disseminou a  

nível mundial. 

Com o meu projeto pretendo oferecer uma alternativa alimentar pertinente sob uma 

organolética tradicional portuguesa, que poderá aproximar o vegetarianismo da 

população portuguesa, facilitando a revolução alimentar. 
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TENDÊNCIAS ALIMENTARES CONTEMPORÂNEAS 

 

Durante as últimas décadas, as dinâmicas globais na produção e no consumo alimentar 

têm-se evolvido rapidamente. A FAO estimou que a disponibilidade de calorias de  

2196 kcal/ dia em 1961 aumentou para 2870 kcal/ dia em 2011.  

A distribuição desigual de produção e rendimentos têm agravado os problemas de 

acesso a alimentos. Não é de surpreender que as dietas têm vindo a ser cada vez menos 

equilibradas, sendo que a prevalência de doenças relacionadas com o consumo de dietas 

desequilibradas cresceu. 

O setor de frutos e legumes está a crescer rapidamente a nível mundial. Isto deve-se ao 

aumento da procura talvez fundada na perceção de efeitos positivos sobre a saúde 

humana. O nível diário de consumo de frutas e legumes recomendada pela WHO é de 

400g per capita, sendo que, na União Europeia, apenas seis dos vinte e oito estados 

membros cumprem estas recomendações. 

Em relação ao consumo de carne, é espectável que diminua progressivamente nas 

economias desenvolvidas, mas que venha a aumentar nas economias em 

desenvolvimento. Esta atitude dos hábitos de consumo de carne nas economias 

desenvolvidas, justifica-se pelo aumento de preocupações com a saúde e com a 

consciência ética e ecológica. Os consumidores são cada vez mais exigentes nos 

atributos de segurança e qualidade alimentar, fazendo depender o seu consumo da 

identificação do país de origem, da natureza orgânica da produção e do bem-estar 

animal. A origem dessa atitude está possivelmente relacionada com as recentes crises  

de segurança da carne e preocupações crescentes com problemas de saúde e 

sustentabilidade a que não será alheia a comunicação global de documentários sobre a 

vida e morte de animais para a alimentação humana. 

Na área do peixe e marisco há uma clara preferência de consumo por produtos internos, 

percecionados como de qualidade superior, mais seguros e frescos do que os 

importados. 

Atributos sensoriais têm vindo a adquirir maior relevância na decisão de compra, o que 

implicará escolhas na indústria alimentar. A indústria de carne deve preparar-se para 

mudanças substanciais e enfrentar estes desafios globais. (Santeramo et al. 2018) 

 

 

 



 

 45 

Tendência de uma alimentação baseada em plantas 

Segundo um estudo realizado pela food designer Francesca Zampollo, um dos food 

trends 2017 foi uma alimentação baseada em plantas. Existem cada vez mais pessoas 

vegetarianas e vegans no mundo. Existem cada vez mais pessoas que comem carne 

apenas uma ou duas vezes por semana. Estas duas tendências são determinantes para 

a significação e atividade do food design. Sendo uma tendência crescente serão 

necessárias boas ideias para produtos e, ainda mais importante, para os serviços.9 

 

 

A DIMENSÃO CULTURAL DA COMIDA 

 

O ser humano desde cedo interagiu com a natureza determinado pelo imperativo 

primordial da sobrevivência. Durante um longo período de tempo, este imperativo esteve 

baseado sobretudo na habilidade de vencer o desafio de comer e evitar ser comido. 

Constantemente exposto à ameaça de se tornar comida, o ser humano desenvolveu 

abordagens cada vez mais sofisticadas de domínio da natureza, quer pela colheita de 

frutas, quer pela caça, quer ainda pelo pastoreio, o ser humano manteve sempre uma 

relação de domínio e transformação do ambiente. Um dos marcos primordiais desse 

domínio foi a manipulação do fogo. O fogo tornou possível o progresso do 

desenvolvimento cultural, sendo utilizado para o aquecimento, iluminação, proteção 

contra animais selvagens, comunicação entre grupos, entre outros. Para Levi Strauss, 

cozinhar alimentos utilizando o fogo foi a invenção que tornou os seres humanos, 

humanos.10 Cozinhar marca de facto a transição da natureza para a cultura e para a 

sociedade, dado que o alimento cru é natural de origem, ao contrário do alimento 

cozinhado que implica uma transformação tão cultural quanto social. Como Rozin 

identifica, as cozinhas nacionais encaram a sabedoria dietética das populações e suas 

respetivas culturas. Aquilo que foi provavelmente o aspeto mais difícil da existência 

humana (a procura de alimento para se sustentar) mudou de um estado crítico para uma 

oportunidade. 

                                                
9 “There are more and more people interested in a plant based diet. There are more and more vegetarians in the world, 

vegans and raw foodists. There are more and more people eating meat just once or twice a week. This means that this is an 

area which is perfect for food designers. It’s growing and we need a lot of good ideas for products and most importantly for 

services.” (Francesca Zampollo in 7 Food Design ideas for food designers - From Food Trends 2017) 
10 “the invention which made human beings human” (Levi Strauss, apud Barrilla center for food and nutrition, 2009) 
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A importância cultural da comida na dimensão religiosa, na celebração da sazonalidade 

do tempo, na convivialidade e na identificação das grandes tradições culinárias, tem 

vindo a enfatizar a progressiva perda de relação entre comida e cultura. Hoje perdemos a 

noção de como a comida chega ao nosso prato.11 Quando estamos a comer carne, por 

exemplo, deveríamos perceber que estamos a comer um animal morto. A crescente 

exigência funcional e as preocupações com a saúde, tornaram-se nos problemas 

modernos que Pollan define por „dilema do omnívoro”, referindo a dificuldade do ser 

humano omnívoro, em definir a composição da sua dieta. (Pollan 2016) 

Isto leva na atualidade, à crescente exigência pela autenticidade, ligada à redescoberta 

da sustentabilidade nas suas diversas formas (ambiente, saúde, relações sociais). 

Cozinhar para o prazer significa declarar a nossa independência relativamente à 

industrialização, e às cooperações que pretendem organizar cada momento da nossa 

vida. É um protesto contra a especialização, recorrendo à racionalização, contra a 

infiltração comercial na nossa vida. 

O que hoje em dia temos na tipificação da alimentação é uma oportunidade para 

repensar a nossa relação com a comida. De acordo com a análise de Bauman, os traços 

emergentes desta nova abordagem podem estar situados entre o prazer da experiência 

sensorial e a exigência de conveniência situacional que permite o prazer total da comida 

consumida. (Barrilla center for food and nutrition 2009) A velocidade, que se tornou numa 

imposição dos nossos tempos, vai certamente afetar a nossa relação com a comida de 

formas diferentes, sendo ela a expressão da perda trágica do conteúdo cultural. E isto 

leva a outros dois conceitos significantes que são a necessidade de preparação de 

comida simplificada e a sua transportabilidade. Também Pollan afirma que o tempo é o 

ingrediente em falta nas nossas receitas e vidas.12 Outro aspeto que tem impacto na 

nossa relação com comida é o ritual. A recuperação dos aspetos rituais contribuirá para 

tornar o ato de comer numa experiência mais intensa. 

 

Aspetos históricos, culturais e sociais 

Em algumas populações de caçadores-coletores a dieta era baseada no consumo de 

carne, o que ainda hoje se verifica em populações de caçadores-coletores modernas nas 

regiões árticas e subárticas, onde pouco mais há para comer. No entanto, a maioria dos 

                                                
11 “We lost touch, how food got to our plate” (Michael Pollan – Cooked) 
12 “Time is the missing ingredient in our recipes and lives” (Michael Pollan - Cooked) 



 

 47 

especialistas contemporâneos acredita que a maior parte dos caçadores-coletores do 

passado, viveram predominantemente de comida de origem vegetal ou, em áreas 

próximas do mar e dos rios, de peixe e marisco. Algumas populações eram quase 

exclusivamente vegetarianas. (2 Anderson, 2005; Milton, 2000) 

A análise do “triângulo culinário” de Levi Strauss divide o ato de cozinhar em três 

categorias diferentes: assado, fervido e fumado. Em todas as sociedades, assar foi a 

primeira forma de cozinhar, dado que a mais antiga utilização do fogo se baseava na 

exposição direta dos alimentos à chama. Fumar e ferver são duas formas diferentes de 

desenvolvimento cultural que se diferenciam do assar pela utilização criativa de dois 

elementos distintos: a exposição ao fumo para o primeiro, e a água nalgum tipo de 

recipiente para o segundo. Em termos sociais, segundo esta análise, comida fervida é um 

método de cozinhar mais desenvolvido e comunica um sentido mais sofisticado do que 

comida assada. No entanto, esta relação em termos de prestígio e poder, também pode 

ser invertida, dado que comida fervida muitas vezes é associada ao ambiente mais íntimo 

e familiar, sendo predominantemente dominado por mulheres. Enquanto que comida 

assada podendo ser servida em público ao ar livre, está mais associada ao mundo do 

homem. (Levi Strauss, 1966) 

 
Figura 3 - Triângulo culinário de Levi Strauss, 1966 
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Levi Strauss também compara a comida à música ou ao ato de pintar: existem regras, 

mas a prática e improvisação também entram no jogo e introduzem um sentido de 

imprevisibilidade. 

De um modo diferente dos animais com uma dieta seletiva, os omnívoros encontram-se 

constantemente na situação de ter que decidir se uma dada substância comestível é boa 

ou má. Este problema surgiu na situação que Michael Pollan observa, que não existe 

provavelmente nenhum recurso nutricional na terra que não tenha sido consumido por 

alguém em algum sítio.13 Esta habilidade para adaptação dietética ajudou muito na 

evolução da espécie. Segundo Pollan, o dilema do omnívoro entra no jogo cada vez que 

decidimos comer ou não comer algo, quando, por exemplo, decidimos se é eticamente 

correto comer ou não comer carne.14 

O ser humano como omnívoro necessita de perder tempo e energia para perceber, de 

entre a vasta gama de alimentos que a natureza lhe oferece, o que pode comer sem 

correr riscos. No entanto, ele possui uma grande habilidade de reconhecimento e 

memória que o ajuda nesse processo de escolha. Além disso, para não ter que contar 

apenas com a sua própria experiência e memória, o omnívoro baseia-se na cultura e na 

tradição que preservam os conhecimentos e experiências acumulados por inúmeros 

indivíduos. É, portanto, a cultura que traça a linha entre delicadeza e desgosto, 

codificando assim as regras que fazem com que o ser humano não tenha sempre que 

passar pelo dilema do omnívoro, de cada vez que pretende comer algo. 

 

A dimensão religiosa 

Um vasto número de rituais, cerimónias e ritos religiosos incluem inevitavelmente uma 

relação com comida. Um exemplo é a religião judaica que está orientada de forma a ver 

no ato de nutrição um significado que ensina a escolha e a verificação contínua, definindo 

a relação do ser humano com a natureza, estando profundamente preocupado com a 

sacralidade. De acordo com este ponto de vista comer torna-se num rito, um caminho 

sagrado para ser e agir, um instrumento para a perfeição; já não é apenas um caminho 

para sobreviver e uma necessidade biológica, mas também um sistema de  

                                                
13 “There is probably no nutritional source on Earth that has not been eaten by someone somewhere – insects, worms, dirt, 

fungi, lichens, algae, rotten fish, roots, sprouts, stems, bark, blossoms, flowers, seeds, fruit of trees; every part imaginable of 

every animal imaginable” (Michael Pollan, apud Barrilla center for food and nutrition, 2009) 
14 “The omnivore’s dilemma comes into play each time we decide whether or not to eat (...) when we decide if its ethically 

defensible or not to eat meat” (Michael Pollan, The omnivore’s dilemma, 2006) 
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afirmação cultural.15 

Por sua vez, no Islão, o consumo de álcool é proibido, além disso, a época de jejum 

imposta no Ramadão deve ensinar paciência, modéstia e espiritualidade  

aos muçulmanos.  

Outras religiões são caracterizadas pela proibição absoluta de comer carne. A carne, 

dado que inclui a matança de animais, é algo violento e não espiritual, sendo que as 

religiões baseadas na Índia - hinduísmo, budismo e jainismo – partilham uma promessa 

que no Sanskrit se designa por ‘ahimsa’, que significa não violência.16 No Budismo, a 

crença da reencarnação em animais como meio de aperfeiçoamento da alma, impedirá 

moralmente que se matem as outras criaturas, impossibilitando a sua ingestão.  

 

Tradições culinárias 

A comida também é um fator para revelar as diferenças entre grupos, culturas e classes 

sociais, reforçando a sua identidade. Por um lado, a dieta é considerada um dos 

elementos mais importantes para definir barreiras ideológicas, étnicas, políticas e sociais, 

sendo que, por outro lado, é um dos métodos mais utilizados para conhecer outras 

culturas, misturar civilizações e tentar criar uma aproximação intercultural. A comida, de 

facto, representa um mecanismo identitário étnico, cultural e social. Esta identidade 

“local” nasce como resultado da troca e da comparação com outras culturas e dietas. 

Segundo Montanari, a comparação com outros não torna apenas possível medir, mas 

também criar a própria diversidade.17 

A comida e as tradições gastronómicas, mesmo sendo bem preservadas, são 

extremamente sensíveis a influências externas, mudanças e imitações. No entanto, 

segundo Pollan, as tradições sobrevivem porque são adaptáveis, porque ajudam a 

                                                
15 “Eating becomes a rite, a holy way of being and acting, an instrument, for perfection; no longer just a way to survive and a 

biological, necessity, but also system of cultural affirmation” (Di Segni, 1986, apud Barrilla center for food and nutrition, 

2009) 
16 ”Meat is seen as something that involves killing animals, something that is violent and anti-spiritual. The religions based in 

India—Hinduism, Buddhism and Jainism—share a commitment to what in Sanskrit is called ‘ahimsa’ (non-violence)” 

(Anderson, 2005, apud Barrilla center for food and nutrition, 2009) 
17 “Comparision with the other not only makes it not only possible to measure, but also creates one’s own diversity” 

(Montanari M., Il mondo in cucina: storia, identità, scambi, 2002, apud Barrilla center for food and nutrition, 2009) 
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manter as pessoas saudáveis e felizes, sendo que desperdiçá-las significa muitas vezes 

perder a noção do quanto são críticas para nosso bem-estar.18 

 

A cozinha mediterrânea 

Durante a idade média, a antiga tradição romana, assente no modelo helénico, via o pão, 

o vinho e o azeite como produtos que simbolizavam a tradição de uma civilização 

agrícola. (Barrilla center for food and nutrition 2009) 

Entretanto, a nova civilização alimentar nascida da fusão entre os modelos dietéticos das 

culturas romano-cristãs e germânicas, entraram em contacto com o mundo árabe que 

tinha desenvolvido uma cultura gastronómica diferente, na margem do Sul do 

mediterrâneo. Durante os séculos XI e XII o contacto entre comunidades muçulmanas e 

cristãs na península ibérica e médio oriente, resultaram numa troca comercial intensa na 

qual grandes variedades de comida foram introduzidas nas respetivas culturas 

gastronómicas, modificando as suas estruturas (Reira-Melis A., 2002). A agricultura 

muçulmana introduziu novas espécies de plantas que não eram conhecidas ou apenas 

utilizadas pelas classes altas, devido ao seu elevado custo. De entre os produtos 

introduzidos na cozinha mediterrânea estavam, em particular, a cana de açúcar, o arroz, 

frutos cítricos, beringela, espinafre e condimentos. Assim também, um número 

significante de comidas passou da cultura islâmica para a latina, trazendo com elas novas 

técnicas de preparação e receitas.  

Outro evento que teve enorme impacto histórico foi a descoberta da América pelos 

europeus. Esta descoberta também se refletiu numa troca ativa de produtos alimentares: 

a batata, o tomate, o milho, os pimentos e a malagueta, como também vários tipos de 

feijões foram importados para a Europa. O tomate, por exemplo, era no início apenas 

uma fruta decorativa que só mais tarde foi considerada comestível. Foi o primeiro vegetal 

vermelho que enriqueceu a cultura mediterrânea, tendo-se tornado um símbolo desta 

cozinha. Além dos vegetais se terem tornado numa das características principais da 

tradição mediterrânea, também os grãos tiveram grande importância como base para a 

cozinha dos pobres, dada a sua capacidade para satisfazer a fome das classes mais 

desfavorecidas. Os tipos de grãos consumidos e as suas formas de preparação, 

relacionam-se com diferentes aspetos geográficos e tradicionais que caracterizam as 

                                                
18 “Traditions survive because they are adaptable (…) They survive because they help keep people healthy and happy… 

and throw them overboard is often to lose that they are critical to our wellbeing” (Michael Pollan, Cooked) 
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populações dos países mediterrâneos. Pão (centeio, trigo, milho), polenta (milho), 

couscous (trigo), paelha (arroz) e massa (trigo), são diferentes variantes de consumo de 

grãos. (Barrilla center for food and nutrition 2009) 

Este vasto movimento geo-culinário, que também contou com influências do extremo 

oriente e da África, sublinham, segundo Montanari, o facto do mediterrâneo agir como 

ponto de fusão para civilizações, crenças e modos de vida. Este cruzamento de 

diferentes culturas é uma das causas da sua diversidade e também da sua identidade 

distinta.19 

Assim, o modelo dietético mediterrâneo não é apenas um meio de nutrição, mas também 

expressão de um sistema cultural que não é somente baseado em salubridade, qualidade 

dos ingredientes e a sua origem geográfica, mas também numa longa e partilhada 

tradição. Apesar das mudanças nos hábitos alimentares e nos modos de vida que 

ocorreram na segunda metade do século passado, a dieta mediterrânea continua a ser 

um ponto de referência em várias regiões do mundo, dado as suas características 

nutritivas peculiares. 

 

Mudanças alimentares 

De acordo com Filippa, a dieta é um dos elementos da vida individual que é mais sensível 

às variações do ambiente que a envolve, estando, no entanto, fortemente ligada aos 

hábitos e tradições que por sua vez se transformaram gradualmente.20 

Enquanto que no passado as mudanças na cultura alimentar ocorreram principalmente 

devido ao fluxo de migração, hoje em dia, a globalização, a mobilidade, o desejo de 

descobrir as características de outras civilizações e a expansão na produção de 

multinacionais, mudaram o panorama culinário global. Por isso a distinção entre os 

métodos de cozinhar das maiores tradições do mundo, as preferências alimentares e a 

abordagem da comida em si mesma, tornaram-se cada vez mais confusos. Nos últimos 

quinze anos houve uma mudança decisiva nas tendências alimentares dos países ricos 

do oeste que tornou a dieta cada vez mais uma preocupação política. Durante a segunda 

                                                
19 “The Mediterranean acts as a melting pot for civilizations, beliefs and ways of life. Cross-breeding is one of the causes of 

its diversity, as well as its cultural distinctiveness” (Montanari M., (ed.), Il mondo in cucina: storia, identità, scambi, 2002, 

apud Barrilla center for food and nutrition, 2009) 
20 “Diet could be considered one of the elements of individual life most sensitive to variations in the surrounding 

environment, but strongly tied to entrenched habits and traditions which, (...) in turn, have been gradually transformed” 

(Filippa M. 2003, apud Barrilla center for food and nutrition, 2009) 
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metade do século passado, os primeiros estudos clínicos comprovaram a crescente 

conexão de dependência entre o comportamento humano e saúde. (Barrilla center for 

food and nutrition 2009) 

 

Reforço da relação comida e cultura 

Michael Pollan afirma que se a comida é mais do que a soma dos nutrientes que a 

compõe, e se a dieta é mais do que a soma das comidas que a compõe, então também 

podemos dizer que a cultura culinária é mais do que a soma dos menus atribuíveis: 

também inclui um conjunto de hábitos de comer, de regras não escritas que, juntas, 

governam a relação entre a pessoa, a comida e o ato de comer.21 

Acerca do sujeito da vida contemporânea, de forma particular, Pollan destaca que a 

geração atual não come, mas alimenta-se. A comida que consome de forma comum não 

é propriamente comida, mas uma mistura de muitos processos, que são muitas vezes 

químicos e industriais. O problema que antes se debruçava sobre o que comer em 

termos de alimentos parece ter mudado para a ponderação sobre que substâncias 

devemos absorver: a dieta assim tornou-se num problema de saúde, que envolve o 

grande interesse de nutricionistas, da indústria alimentar e dos jornalistas que pretendem 

ditar o que devemos comer e como. Assim, a atividade mais natural do ser humano, de 

escolher o que comer e alimentar-se, torna-se cada vez mais num desafio que necessita 

da assistência técnica e médica. Uma mudança tão radical nos hábitos alimentares da 

população é um claro sinal de uma desordem alimentar generalizada. 

A decisão de não cozinhar significa renunciar a qualquer conhecimento acerca do que 

estamos a comer, mas sobretudo significa renunciar à experiência de partilhar algo que é 

o produto do nosso próprio trabalho e tradição. De acordo com Pollan não existe nada 

que desperdiçasse menos tempo do que cozinhar para as pessoas que amamos. (Pollan 

2016) No entanto, o micro-ondas regrediu o ser humano para o tempo em que ainda não 

tinha descoberto o fogo e a sua habilidade de transformar o estado natural daquilo que 

caçou ou colheu na natureza, para o tornar mais comestível ou apenas mais agradável. A 

tecnologia e a agitação da vida contemporânea, regrediram-nos em homens das 

                                                
21 “If a food is more than the sum of the nutrients that compose it, and a diet is more than the sum of the foods that compose 

it, we can also say that a culinary culture is more than the sum of the menus attributable to it: it also includes the entire set 

of eating habits and the unwritten rules that – together – govern a person’s relationship with food and the act of eating”. 

(Michael Pollan, In Defense of Food. An Eater’s Manifesto, 2008, apud Barrilla center for food and nutrition, 2009) 
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cavernas. Quão infortuna pode a sociedade se tornar, quando perde a sua sabedoria 

básica de cozinhar.22 

Outro elemento chave na relação entre o ser humano e a comida é a mesa. Ela é um 

símbolo de convívio e partilha que, no entanto, está a ser desvalorizado na sociedade 

atual, para a qual a comida é consumida cada vez mais em lugares diferentes, ocasionais 

ou volantes, de forma individual e com o menor tempo de preparação. A mesa, ou neste 

caso, a sua ausência, constitui-se como metáfora da relação entre o ser humano e a 

comida. A comida em si, é hoje menos avaliada pela qualidade do que pela quantidade. 

Algumas sociedades parecem ter perdido o sentido da comida como prazer, como 

experiência sensorial e expressão cultural. Consumir comida de qualidade não significa 

apenas comer algo que é melhor do que outro elemento nutricional capaz de gerar o 

sentido de satisfação; significa viver um conjunto de experiências que de outra forma não 

são atingíveis. A experiência sensorial do sabor perdeu a sua variedade ante a imposição 

de dietas universais, subjugando a singularidade das tradições culinárias. A experiência 

cultural das tradições, que está ligada a fatores históricos, sociais, demográficos e 

económicos, é o espelho e a memória das culturas que a influenciaram, originaram e 

disseminaram. A memória da experiência culinária é a memória da experiência cultural, a 

memória como medida do presente e esperança para o futuro. 

 

A unicidade da comida 

Nos últimos anos tem crescido a exigência dos consumidores por produtos alimentares 

únicos, em consequência de escândalos alimentares, preocupações de saúde evitando a 

homogeneização industrial da globalização. Por isso, através de produtos alimentares 

únicos as pessoas tentam diferenciar-se com aspetos de qualidade, como por exemplo, o 

consumo de alimentos orgânicos, veganismo, vegetarianismo e identificação cultural.  

Segundo Savarin a nossa identidade é representada por aquilo que comemos.23 A nossa 

experiência alimentar e a nossa perceção dos produtos alimentares, sendo produto da 

nossa identidade, ligam-se consequentemente à nossa cultura alimentar. De facto, a 

cultura é uma das condições mais determinantes de atitudes e comportamentos 

alimentares. Vários autores sublinham a existência de aromas regionais e padrões nas 

características sensoriais, cheiros, gostos básicos e sabores que caracterizam uma 

                                                
22 “How unfortunate can society get when it looses its basic knowledge: the knowledge of how to cook” (Michael Pollan, 

Cooked) 
23 “Tell me what you eat, and I will tell you what you are” (B. Savarin, apud Barrilla center for food and nutrition, 2009) 



 

 54 

determinada identidade cultural. Por isso, a singularidade de um produto alimentar não é 

uma característica intrínseca ao produto em si, mas é definida pelo seu consumidor e o 

contexto em que se inscreve (família, regiões, países, classes sociais e ambientes 

sociais). 

Definir a singularidade de um produto alimentar significa descobrir os elementos chave 

determinantes da sua exclusividade. Ou seja, a unicidade consiste nas características 

sensoriais específicas que tornam o produto diferente de outros da mesma categoria 

alimentar. 

Segundo Levi Strauss a comida não deve ser apenas boa para comer, mas também boa 

para pensar. 24 Isto quer dizer que a identificação humana da comida envolve um 

processo cognitivo complexo. Assim, as formas, cores e texturas de um produto alimentar 

levam à criação de valores semânticos específicos. Estes valores estão dependentes 

socioculturalmente dado que os consumidores percebem a comida única como tendo um 

caráter distintivo ligado à herança cultural. A interação entre atributos cognitivos e 

sensoriais dos produtos alimentares, caracterizam não só a singularidade e autenticidade 

dos alimentos como a identidade do consumidor. (Favalli, Skov, and Byrne 2013) 

A inovação tecnológica e morfológica, produz continuadas modificações nos produtos 

alimentares, implicando alterações na perceção do consumidor sobre a unicidade e 

qualidade da comida. Dado que a inovação sobre a aparência de um produto, influencia a 

perceção do seu sabor, o que acontece então ao “sabor único”, quando se adota a sua 

inovação? Será que as inovações na aparência do produto influenciam a perceção da 

sua qualidade? Será que os consumidores ainda reconhecem o produto como 

representação da sua identidade? 

Quando se desenvolve um novo produto alimentar e quando o comunicamos ao 

consumidor, o foco deve dirigir-se aos atributos de aparência, textura e sabor. Isto pode 

ser importante para o desenvolvimento de produtos alimentares saudáveis e dietéticos. 

Dando mais atenção à aparência e textura destes produtos alimentares poder-se-á 

contribuir para incrementar o interesse das pessoas por estes.  

 

 

 

                                                
24 “Food must not only be good to eat but also good to think” (Levi Strauss ,1962, apud Barrilla center for food and nutrition, 

2009) 
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Conclusão 

Concluindo, o maior obstáculo que se coloca no nosso tempo será, provavelmente, a 

readquisição de uma relação mais profunda, rica e motivada pelo processo de comer, 

recuperando a relação de sabor e prazer com a comida.  

O consumo de comida é naturalmente uma experiência cultural específica do ser 

humano. A perda gradual deste importante aspeto da sua dimensão cultural gera 

ansiedade e incerteza. A nossa era será o tempo favorável para a requalificação do valor 

cultural da relação do ser humano com a comida. Em termos concretos, a cultura 

alimentar é o caminho mais efetivo para redefinir esta relação e é o único caminho para 

lidar com sucesso com as grandes emergências alimentares do nosso século, ligadas 

com o acesso imponderado a toda a comida, podendo prevenir uma vasta gama de 

doenças e um maior respeito pelo ambiente. Este será o caminho para o 

desenvolvimento de uma cultura alimentar mais preocupada com os valores de 

naturalidade e sustentabilidade. Além disso parece necessário valorizar os aspetos ricos 

e variados da convivialidade. A comida sempre foi um veículo agregador de ocasiões 

sociais, refortalecendo relações humanas. Esta inclinação natural deve ser recordada, 

implicando o restauro de uma dimensão social adequada ao nosso consumo alimentar. 

Outros aspetos a ter em consideração na abordagem ao futuro da comida são: a 

proteção da variedade territorial local; transferência de conhecimentos e habilidades 

enquanto acervo cultural, patrimonial regional herdado; retorno às relações saudáveis 

com o território e as matérias primas, tendo em vista a excelência dos ingredientes; 

redescoberta do valor da comida na sua simplicidade; recuperação dos sabores 

antecedentes que podem ser renovados no nosso gosto moderno; e divulgação da 

cultura do gosto e da arte de viver bem, através de uma comida mais autêntica. 
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A GASTRONOMIA PORTUGUESA NAS DIFERENTES REGIÕES 

 

Portugal (Rodrigues, Rodrigues, and Simões 2000) 

Surge entre o mar e as terras de Espanha, no seu cantinho a poente da Península 

Ibérica. País de terras coloridas, recortado entre as montanhas, planícies e o oceano 

azul, com um povo sempre simpático e de braços abertos, orgulhoso da sua nação e do 

seu património gastronómico. Património cultural marcado pela diversidade, enriquecido 

quer pela singularidade geográfica do seu território, quer pelas trocas intercontinentais 

que estabeleceu desde o século XVI. De norte a sul, de nascente a poente, oferece, em 

cada uma das suas doze regiões, sabores e aromas únicos, autênticos e variados. São 

os vinhos, os queijos, os enchidos, os caldos, as inúmeras receitas de bacalhau, o pão e 

o azeite, os doces conventuais, e muitos vestígios de uma rica herança cultural. 

 
 

Entre Douro e Minho 

Delimitada a norte pelo rio Minho, a sul pelo rio Douro, a oeste pelo e mar e a nascente 

pelas serras do Marão e do Gerês, esta região oferece paisagens montanhosas e muito 

irrigadas. É a região do vinho verde, fresco, leve e ácido. Nos meses de inverno, entre 

Novembro e Março, ocorre a matança do porco que dá origem aos fumados e enchidos, 
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como chouriços e presuntos, e uma série de pratos como o arroz de sarrabulho caldoso, 

os rojões fritos acompanhados por castanhas e batata loira, acompanhado pelas tripas e 

o fígado fritos e do lombo assado. No Natal serve-se o bacalhau cozido com couve 

tronchuda, batatas, cebolas, cenouras, nabos e ovos. “Depois surge o polvo vitela, tenro 

como manteiga, os fofos bolos de bacalhau, as ervas de grelos picados.” (Modesto 1982) 

Como sobremesa é servida a terrina de formigos ou mexidos com aroma a mel e vinho 

do porto, bolinhos de jirimu, rabanadas, sonhos com calda de açúcar, frutos secos 

(pinhões, nozes, avelãs, amêndoas, passas), entre outros. 

Típico do Porto são as tripas e os filetes de polvo com arroz do mesmo, de Braga o 

bacalhau à Narcisa, de Viana do Castelo o arroz de sarrabulho, no Minho o sável de 

escabeche e o cabrito assado, em Guimarães o toucinho do céu. No final do inverno é 

tempo da lampreia, pescada nos rios Minho, Lima ou Cávado. Esta é incorporada no 

arroz junto com o seu próprio sangue ou estufada e servida sobre pão torrado.  

 

Trás-os-Montes 

Uma paisagem desenhada pelos montes da Serra do Marão e do Gerês, delimitada a sul 

pelo rio Douro, região de xisto marcada pela videira e pelo “mais delicioso vinho do 

mundo”. (Modesto 1982) A norte e a este faz fronteira com as terras da Espanha. As 

casas rústicas das cidades e vilas construídas com granito e por vezes cobertas por 

placas de xisto, recebem uma manta branca no Inverno. Chaves, Pedras Salgadas e 

Vidago são conhecidas pelas suas fontes de água pura termal com um pico de gás.  

Os pratos transmontanos contam com a alheira tostada, servida com fatias de presunto 

flaviense, o caldo de cebola, a perdiz, a feijoada à transmontana, as diversas bolas 

salgadas e o folhado de Chaves. Na maioria das festas nesta região, que normalmente 

ocorrem no verão, são indispensáveis o cabrito ou o cordeiro, o folar e a posta  

assada à mirandesa. 

A doçaria oferece as morcelas doces, as queijadas de abóbora, os pastéis de Santa 

Clara, a bola mirandesa, as orelhas-de-abade. 

 

Beira Alta 

Esta região conta com a serra e o pico mais alto de Portugal continental, a Estrela e a 

Torre, e também com a Guarda, cidade mais alta de Portugal. Limita-se extensamente a 

norte pela margem do rio Douro, a este pelas terras castelhanas, a sul pela Covilhã e a 

oeste pela Serra do Caramulo. A sua capital é Viseu, marcado por um conjunto de 
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grandes monumentos históricos. A segunda cidade mais importante da região é Guarda 

com o seu estilo gótico em granito, palácios, igrejas e o castelo. Mas fora das cidades é a 

Serra da Estrela que é a verdadeira protagonista desta região. É nela que os pastores 

conduzem os rebanhos com a ajuda dos cães peludos e emblemáticos, e é ela que atrai 

os turistas de inverno. 

Também emblemático é o queijo da serra, gordo e amanteigado, acompanhado pelo 

vinho do Dão branco ou tinto. As papas Laberças, o bacalhau assado com batatas a 

murro, o arroz de cabidela, o bucho acompanhado com batatas cozidas com pele e 

grelos cozidos, a vitela assada à moda de Lafões, o cabrito assado, os míscaros à moda 

da Beira Alta. 

O “Almoço das Morcelas na Guarda” depois da matança do porco, é constituído por caldo 

verde, um prato de porco com morcelas, farinheiros, torresmos, febras, costelas e 

chouriças assadas na brasa. Tudo acompanhado por batatas cozidas com casca, couves 

e grelos cozidos. Como sobremesa é servido arroz-doce à moda da aldeia ou filhoses, 

sendo estas últimas indispensáveis na altura do Natal.  

Também não se pode deixar de referir as papas de milho, as castanhas doces e os doces 

de ovos de Viseu, as cavacas de romaria e os bolos de Páscoa. 

 

Beira Baixa 

Paisagem desenhada pelos castanheiros, pelas vinhas, pelos pomares e milheirais, tendo 

a sul como fronteira o rio Tejo, a norte a serra da Estrela, a nascente as terras de 

Espanha e a poente a beira mais litoral. Esta região é fertilizada pelo rio Zêzere que 

nasce na Estrela, e conta também com a “aldeia mais portuguesa: Monsanto”. (Modesto 

1982) A sua capital é Castelo Branco destacado pelo seu castelo e palácio monumentais.  

A sua gastronomia é marcada pelo vinho do Mação, pelos pastéis de molho da Covilhã, 

pela perdiz assada, frita ou estufada, pelas almôndegas de lebre, pelo cabrito estonado à 

moda de Oleiros e pelos míscaros com ovos. No lado da doçaria, as papas de carolo, o 

pudim de leite e as gargantas de freira da Covilhã. 

 

Beira Litoral 

Esta região abrange as terras de quatro grandes distritos: Aveiro, Coimbra, Leiria e 

Santarém, incluindo também as primeiras três cidades. Coimbra, banhada pelo rio 

Mondego, conhecida pela sua antiga universidade, o fado coimbrão e a história amorosa 

e trágica de Inês e Pedro. Por sua vez Aveiro, é a cidade do Vouga, da ria, dos moliceiros 
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e das salinas, guardando, tal como Coimbra, uma princesa que é santa no seu mosteiro: 

Santa Joana Princesa. Mais para sul encontram-se as ruínas Romanas em Conímbriga, a 

mata nacional do Buçaco, as nascentes medicinais da Curia e do Luso, até se chegar ao 

distrito de Leiria, banhado pelos rios Lis e Lena. Pontos de grande interesse religioso 

contam com Batalha, marcado pelo seu grandioso mosteiro e Fátima. 

A gastronomia desta região de extensa costa marítima, é enriquecida pela caldeirada de 

enguias, as línguas de bacalhau, o bacalhau com natas, a chanfana cozida no forno de 

pão, dentro de uma tacho de barro preto de Molelos, o leitão à Bairrada de pele 

quebradiça servido com vinho espumante, a miga da Lousã de broa de milho e grelos. 

Passando para as sobremesas com os folhados, o pão-de-ló de Ovar, o manjar-branco 

de Coimbra, os pastéis e as queijadas de Tentúgal, as raivas, as cavacas e os ovos 

moles de Aveiro. 

 

Ribatejo 

Desta região banhada pelo rio Tejo faz parte a cidade de Santarém, com as suas ruas 

estreitas, igrejas góticas e torres lendárias. Rodeada a sul e este pelas planícies do 

Alentejo, a oeste pela Estremadura e a norte pelas montanhas da Beira Litoral e  

Beira Baixa. 

Emblemático da região é o Convento de Cristo em Tomar, grandiosa obra arquitetónica 

de pedra, e o Castelo de Almourol. Região do vinho-veludo e do azeite fino. 

Daqui é originária a famosa sopa da pedra, o sável na telha, as caldeiradas de peixe, as 

favas com chouriço de Almeirim, o vinho do Cartaxo. Os doces contam com as fatias de 

Tomar, os pasteis de feijão de Torres Novas, as tigeladas de Ferreira do Zêzere e a palha 

de Abrantes. 

 

Estremadura  

Esta é a região da capital: Lisboa com os seus famosos monumentos: o Mosteiro dos 

Jerónimos, a Torre de Belém, o Terreiro do Paço, o Castelo de São Jorge, a ponte 25 de 

Abril sobre o rio Tejo.  

Não esquecer as outras cidades e vilas emblemáticas desta região, como Sintra, Mafra, 

com o seu convento, Alcobaça com o seu mosteiro, Setúbal banhado pelo rio Sado, 

Óbidos, a vila-museu, e muitas outras. 

A sardinha, o salmonete, o choco frito, as laranjas, os vinhos licorosos, o queijo de 

Azeitão, os peixinhos da horta, as pataniscas de bacalhau, o bacalhau à Brás, as 
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amêijoas à Bulhão Pato, a fava-rica, os ovos verdes, os rissóis, os bifes à marrare, a mão 

de vaca guisada. 

Nas sobremesas, os pastéis de nata ou de Belém, as queijadas de Sintra, as farófias, o 

pudim flan, a torta de laranja, as broas de Natal de Bombarral, o bolo rei. 

 

Alto e Baixo Alentejo 

A sul do rio Tejo até às terras do Algarve estende-se por toda a largura, desde o Atlântico 

à fronteira com Espanha, a região do Alentejo, o Alto e o Baixo. Paisagem marcada por 

terras vastas e planas, longos descampados, sendo as principais riquezas agrícolas o 

trigo e o sobreiro. 

A sua gastronomia é reinada pelos aromas dos poejos e coentros, tão apreciados nas 

açordas que envolvem no seu caldo as fatias de pão alentejano e o ovo escalfado. 

Também não de esquecer o porco preto, protagonista na carne de porco à alentejana, a 

azeitona, o queijo de ovelha, como o de Serpa e Évora, os licorosos e o vinho tinto de 

Reguengos, da Vidigueira e de Borba. Típicos deste sul, também a sopa de beldroegas 

com queijo, o gaspacho, os espargos bravos, as túberas, as empadas de galinha, as 

migas à Alentejana, os ensopados de borrego, os enchidos alentejanos, como os 

chouriços, paios e linguiças. Os doces passam pelas ameixas de Elvas, pelas barrigas-

de-freira, as tibornas da Vila Viçosa, o pão de rala de Évora, o toucinho do céu e os 

filhós. 

 

Algarve 

Delimitado a dois lados pelo mar, a este pelo rio Guadiana que faz a fronteira natural com 

as terras de Espanha, e a norte pelo vasto território do Alentejo, o Algarve é a região 

mais a sul de Portugal continental. Região central para o turismo banhista. 

Paisagem desenhada pelas amendoeiras, que em Fevereiro florescem de entre as 

figueiras e as alfarrobeiras. Com a amêndoa, o figo e a alfarroba, fazem-se as doçuras: 

os bolos, os queijinhos, os morgados, os figos cheios. 

As sardinhas assadas na brasa, as amêijoas na cataplana, as conquilhas, os carapaus, 

os bifes de atum, as caldeiradas de peixe, as lulas cheias, o arroz de berbigão e de polvo, 

a salada de tomate temperada com orégãos. Como sobremesa, o morgado de amêndoas 

ou de figo, o bolo mimoso, o doce de abóbora chila, o maçapão, o licor de amêndoa 

amarga. 
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Madeira 

Ilha verdejante, onde florescem as orquídeas, e crescem frutos exóticos como o ananás, 

a anona, o maracujá e a tipicamente pequena e saborosa banana da Madeira. 

De entre as marcas culinárias encontram-se a sopa de abóbora, a açorda madeirense, o 

bolo do caco, o pão de casa feito com batata doce, o milho frito, o inhame cozido, o peixe 

espada, o atum fresco, as cavalas, a carne em vinha d’alhos, os grelhados de carne 

atravessados em pau de louro, terminando com o bolo de mel e o vinho da Madeira. 

 

Açores 

São Miguel, Santa Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo são 

as nove ilhas vulcânicas do arquipélago dos Açores. Ilhas verdes num mar azul, 

decoradas pelas hortênsias. A destacar, a lagoa das Sete Cidades na ilha micaelense, 

metade azul, metade verde; as Furnas, com as caldeiras ferventes; o Pico, mais alto pico 

de Portugal. 

A gastronomia oferece unicidades como o famoso cozido da Lagoa das Furnas, a sopa 

do Espírito Santo da Terceira, o polvo guisado do Faial, o inhame cozido, as lapas 

grelhadas com manteiga e os cavacos, ou simplesmente o queijo fresco com pimenta da 

ilha. Doces são os papos-de-anjo, rebuçados de ovos de São Miguel, as queijadas de 

Vila Franca do Campo, as cornucópias e os camafeus da Terceira, os fofos do Faial, os 

pastéis de arroz de Graciosa, o vinho de cheiro e os licores de tangerina e de leite. 

 

 

CASOS DE ESTUDO 

 

RESTAURANTES 

 

De modo a perceber a oferta gastronómica dos restaurantes vegetarianos, assim 

recebendo alguma inspiração e consciência crítica para o meu projeto de food design, 

visitei três dos melhores estabelecimentos vegetarianos que operam na cidade de Aveiro: 

Ki-Macrobiótico, A Mulata e Musgo. Não pretendia com esta experiência local esgotar o 

tema da restauração vegetariana, mas realizar uma prospeção analítica sobre a nova 

cozinha e seu mercado. Anexo registo da análise experimental.  
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Ki-Macrobiótico 

Este restaurante, que serve comida macrobiótica, possui apenas menu para a hora de 

almoço que é constituído por uma sopa e um prato principal ou por uma sopa, um prato 

principal pequeno e uma sobremesa, sempre incluindo acompanhamento de chá. Este 

menu apenas permite a escolha entre duas sopas (a sopa do dia e sopa miso) e entre 

duas sobremesas, sendo o prato principal fixo, embora variando todos os dias. 

Quando experimentei este restaurante achei a comida muito saborosa. Notei o jogo entre 

uma grande variedade de componentes que, através de diferentes texturas e sabores, 

tornavam o resultado muito versátil.  

O que me pareceu menos positivo foi a reduzida possibilidade de escolha; na minha 

opinião deveria haver, pelo menos, dois pratos principais à escolha, tal como acontece 

com a sopa e a sobremesa, reduzindo a probabilidade de frustração dos clientes. 

O preço é evidentemente superior ao valor dos menus normais em restaurantes 

portugueses, o que faz com que pessoas não-vegetarianas talvez não estejam tão 

disponíveis para o experimentar. Justificar-se-á o preço pelo recurso a ingredientes de 

maior qualidade e custo. 

 

 
Tofu e batata doce asados com couve lombarda e vegetais salteados 

 

 



 

 63 

A Mulata 

Este café vegan oferece um menu de almoço com sopa e prato principal, e além disso 

uma série de tostas, bolos, panquecas, bebidas quentes e frias, entre outros. 

A variedade de bolos caseiros vegan é muito grande, apresentando-se com um aspeto 

apetitoso. Também para a modalidade da refeição à base de panquecas está disponível 

uma grande variedade de acompanhamentos. 

Na minha primeira visita a este café comi uma fatia de tarte de figo que, na minha 

opinião, pecava por demasiado doce, devido à marmelada de figo. A massa era crocante 

e o recheio cremoso. A acompanhar bebi uma meia de leite vegetal, cujo sabor me 

parecia leite de vaca. Provei também um queque de alfarroba, de sabor achocolatado.  

Numa segunda visita comi panquecas vegan com morangos sendo que também estavam 

saborosos, não se notando muita diferença com as panquecas normais.  

Infelizmente o espaço é relativamente pequeno não dispondo de uma esplanada, o que 

poderia dar ainda mais valia a este café.  

 

 
Tarte de figo e Queque de alfarroba 
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Musgo 

Neste restaurante vegetariano o menu de almoço e jantar varia todos os dias, havendo 

aperitivo (pão, patê, azeitonas) uma sopa e uma entrada do dia, dois pratos principais à 

escolha e duas sobremesas também à escolha. No entanto, neste menu cada item é 

pago separadamente.  

Abundante, em termos de quantidade, na minha opinião a comida estava muito bem 

temperada, oferecendo um jogo equilibrado entre as diferentes componentes.  

Quando visitei este restaurante experimentei o prato de aperitivo constituído por pão de 

trigo, pão com alga e “bolachas” de milho, acompanhado por patê de tremoços e pimento 

vermelho. Não achei que o pão com alga tivesse algum sabor especial, mas gostei muito 

do patê, tendo observado a boa conjugação incomum de ingredientes. Como prato 

principal escolhi o caril de feijão frade do Gana, acompanhado com arroz e banana frita. 

O caril estava muito bem temperado (penso que tinha pimento vermelho, cebola, 

malagueta), o arroz era neutro, com umas sementes pretas por cima, combinando bem 

com os “chips” de banana doces e crocantes. Provei ainda do segundo prato constituído 

por pleurotos salteados com bulgur e salada, que me pareceu muito saboroso com uma 

boa combinação de componentes.  

O restaurante é relativamente pequeno, não se distinguindo os espaços de cozinhar e de 

comer, o que transporta os clientes para uma maior intimidade e proximidade com  

o projeto. 

 
Pão, patê de tremoços e pimento, azeitonas; Pleurotos salteados 

com bulgur e salada 
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Caril de feijão do Gana com arroz e bana frita 

 

 

Conclusões 

Estes restaurantes recentemente inaugurados, serão os pioneiros deste tipo abertos em 

Aveiro. Das experiências que vivenciei nestes estabelecimentos vegetarianos concluo 

que existe um vasto campo por desenvolver neste setor, mas que os primeiros passos 

foram dados. A oferta ainda é escassa e pouco ligada à cozinha tradicional portuguesa, 

sendo que a reduzida oferta não é muito favorável à atração de clientes não vegetarianos 

para esta cultura gastronómica. Nesse sentido reconheço a pertinência que poderão 

tomar as receitas por mim desenvolvidas neste projeto, podendo contribuir para o 

desenvolvimento da cozinha vegetariana portuguesa em Portugal. 
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PROJETOS DE FOOD DESIGN 

 

Caso 1 

Filipa Pias, designer doutorada 

 

Localização geográfica 

Portugal 

 

Ano de formação 

2012 

 

Palavras chave 

Alimentação saudável, dieta mediterrânea, sustentabilidade 

 

Contexto de intervenção 

Desde janeiro 2018 colabora com o PNPAS (Programa Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável) no desenvolvimento da estratégia de comunicação do EIPAS 

(Estratégia Integrada para Promoção da Alimentação Saudável). 

Entre 1997 e 2009 Filipa Pias fez parte da equipa de comunicação da AICEP, tendo 

participado em vários projetos de comunicação para a marca Portugal e AICEP e 

promoção da oferta Portuguesa. 

Em 2009 foi cofundadora da plataforma de voluntariado “Design é preciso”, que 

procurava desenvolver soluções de design para instituições de solidariedade social 

carenciadas. 

 

Objetivo 

Pretende criar hábitos alimentares saudáveis e um desenvolvimento sustentável de 

companhias agroalimentares, visando com isto o bem-estar social e a prosperidade 

económica. 

O seu objetivo são uma série de atividades que aumentam a consciência sobre os 

benefícios de adotar um estilo de vida saudável focando no aspeto alimentar, sendo que 

design cria neste âmbito produtos, comunicação e espaços. 
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Análise do produto 

Filipa desenvolveu o projeto “redesign food experience”, que se constituiu como uma 

ferramenta para ajudar companhias agroalimentares portuguesas em investir e valorizar a 

colaboração com o design. A dieta mediterrânea representa um modelo alimentar 

completo e equilibrado com inúmeros benefícios para a saúde, longevidade e qualidade 

de vida, que se deve à frugalidade e simplicidade dos seus pratos que se refletem na 

produção, preparação, degustação e partilha das refeições. No entanto, em Portugal 

existem hábitos dietéticos inadequados tal como a ingestão insuficiente de frutas e 

vegetais crus, e o consumo excessivo de sal, o que provoca comuns problemas de 

saúde. Assim o projeto “redesign food experience” deve refletir o propósito de informar a 

sociedade acerca dos benefícios de uma dieta saudável dentro das recomendações da 

dieta mediterrânea.  

 

 
 

Figura 4 - Redesign food experience – Filipa Pias, 2017 
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Caso 2 

Francesca Zampollo, food designer, investigadora, consultora 

 

Localização geográfica 

Itália 

 

Ano de formação 

2008 

 

Palavras chave 

Emoção, memória, significado 

 

Contexto de intervenção 

Fundadora da International Food Design Society (2009) e da Online School of Food 

Design, e editora fundadora do International Journal of Food Design. Lecionou food 

design nas universidades de Auckland e Londres.  

Iniciou uma nova temática do food design chamada de Food Design Thinking, tendo sido 

a primeira designer a publicar um artigo científico e a desenvolver ferramentas dentro 

desta temática. 

 

Objetivo 

Investigar a comida de uma perspetiva emocional e da memória. 

 

Análise do produto 

O seu projeto “In search for meaningful food” é uma reflecção sobre os significados 

atribuídos aos produtos alimentares, e assim sobre a relação íntima entre as pessoas e a 

comida durante e depois do consumo. Os produtos alimentares são desenhados com 

certas funções e para evocar certas emoções, guardando em si também significados 

imprevisíveis, criando memórias que muitas vezes acompanham as pessoas durante toda 

a vida. Este projeto posiciona-se sobre as memórias e seus significados, revelando a 

conexão ou as discrepâncias entre as intenções do design e como são realmente vividos 

os produtos alimentares. 
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Figura 5 - In search for meaningful food – Francesca Zampollo, 2014 
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Caso 3 

Marije Vogelzang, eating designer, curadora, professora 

 

Localização geográfica 

Natural da Holanda, desenvolvendo projetos em vários países 

 

Ano de formação 

2000 

 

Palavras chave 

Cultura, significado, narrativa, sentidos 

 

Contexto de intervenção 

Depois de se graduar na academia de design, trabalhou em várias empresas, sempre 

ligada a projetos relacionados com comida.  

Em 2014 tornou-se coordenadora do departamento Food Non Food na Design Academy 

Eindhoven. Dois anos depois iniciou o The Dutch institute of Food and Design. 

Os seus projetos envolvem o ato de comer e tudo o que lhe está relacionado, dirigindo-se 

a diferentes públicos e oferecendo uma grande variedade de eventos. 

 

Objetivos 

Pretende encontrar novas perspetivas daquilo que já existe à nossa volta, em vez de criar 

algo, necessária ou radicalmente novo. O seu objetivo é o de requalificar a comida 

através do design, tornando os hábitos alimentares mais conscientes e celebrativos, 

assim ritualizando a vida para encontrar mais significado e conexão com a mesma. 

Está ainda interessada na exploração da relação emocional entre o ser humano e a 

comida, tratando de todo o conteúdo e contexto que a envolve. 

 

Análise do produto 

Para Vogelzang a comida é o material mais importante no mundo. Ela acredita que 

podemos tirar benefício percebendo e sentindo o valor real da comida. Assim os seus 

projetos de eating design centram-se por um lado na investigação científica dos materiais 

de contexto alimentar e por outro lado na poética, sensualidade, psicologia e experiência 

que envolvem o ato de comer. 
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Figura 6 - Go slow café – Marije Vogelzang, 2004 

 

 
Figura 7 - Sharing dinner – Marije Vogelzang, 2005 
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Conclusões 

Os projetos de food design apresentados, constituíram inspiração para o meu próprio 

projeto, na medida em que partilham o objetivo de aumentar a consciência sobre a nossa 

alimentação e o próprio ato de comer. Por um lado, o projeto de Filipa Pias centra-se na 

dieta mediterrânea como base para a criação de hábitos alimentares saudáveis 

comunicando o equilíbrio e a completude da mesma, sendo que esta ideologia apoia a 

pertinência do meu projeto centrado no desenvolvimento da cozinha tradicional 

portuguesa, que explora o vegetarianismo como regime alimentar saudável. Os projetos 

de Francesca Zampollo e Marje Vogelzang, por sua vez, centram-se nas perspetivas, 

significados e experiências emocionais da comida, na requalificação da relação homem-

comida através da memória. Também estas ideias foram prospetadas por mim, 

contribuindo para a realização do projeto refletindo-se no trabalho sobre a organolética 

das diferentes receitas criadas. Todos os sentidos devem ser estimulados pelas cores, 

texturas, sabores e cheiros dos pratos (vegetarianos) criando assim uma experiência 

prazerosa e emocionante do ato de comer. Além disso também foi partilhada a filosofia 

criativa de Marije Vogelzang, preferindo interpretar novas perspetivas sobre o que existe, 

em vez de criar algo radicalmente novo. Um dos objetivos deste projeto foi a utilização de 

recursos preexistentes (ingredientes e métodos da cultura tradicional) para a criação de 

algo novo, permitindo o desenvolvimento e ampliação deste domínio. 
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CHEFES DE COZINHA 

 

Caso 1 

Grant Achatz, chefe de cozinha 

 

Localização geográfica 

Chicago, E.U.A. 

 

Ano de formação 

1995 

 

Palavras chave 

Inovação, cozinha progressiva, emocional, hipermoderno 

 

Contexto de intervenção 

Trabalhando como chefe, tem sido um dos food designers mais distinguidos a nível 

mundial. Recebeu vários prémios, entre eles o Óscar da culinária, o James Beard 

Foundation Outstanding Chef in America Award, em 2008. O seu restaurante Alinea, que 

abriu em Maio de 2005, foi considerado ao fim de dois anos, o melhor restaurante dos 

E.U.A., tendo sido distinguido em 2010 com três estrelas do Michelin Guide. Em 2011 

Achatz abriu o seu segundo restaurante Next e o bar The Aviary, que também foram 

distinguidos com honrosos prémios. 

 

Objetivos 

Utiliza a ciência como ferramenta, mas baseia a sua cozinha na emoção. O seu objetivo é 

o de pensar mais à frente, é o de criar uma experiência que é evocativa, algo que conta 

uma história. 

Pretende romper com as convenções tradicionais, servindo a sobremesa não num prato, 

mas sim na mesa, de uma maneira performativa, estendendo assim o campo de 

interação entre a comida e o consumidor. 

Outros elementos importantes da sua cozinha são a memória, a surpresa e a diversão.  
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Desenho de comida 

O seu caráter inovador, emocional e modernista - experimentação com sabores, texturas 

e aromas – tonaram-no num líder da cozinha inspirado pela gastronomia molecular. 

Segundo Achatz não existem regras na culinária, é preciso pensar e encontrar a melhor 

versão daquilo que existe, encontrar algo novo, fora das convenções, sendo a 

criatividade um processo de estudo e trabalho intensivo. 

 

 
Figura 8 e 9- Almofada de aroma e balão de hélio comestível – Grant Achatz 

 

 
Figura 10 - Tropical Fruit with rum, vanilla, kaffir lime (sobremesa) – Grant Achatz 
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Caso 2 

Dan Barber, chefe de cozinha 

 

Localização geográfica 

Manhattan, E.U.A. 

 

Ano de formação 

1992 

 

Palavras chave 

Sustentabilidade, local, sazonal, semente ao prato 

 

Contexto de intervenção 

É chefe e sócio nos restaurantes Blue Hill e Blue Hill at Stone Barns, tendo sido 

distinguido com vários prémios como o James Beard Award de melhor chefe em 2006. 

Foi escolhido pelo presidente Obama para servir o President’s Council on Physical 

Fitness, Sports and Nutrition, o que lhe proporcionou a oportunidade de emergir pela 

experiência e educação da alimentação, trazendo para a mesa os bons princípios da 

agricultura. 

 

Objetivos 

O seu objetivo é criar consciência acerca da origem dos alimentos, das consequências 

das escolhas alimentares do dia-a-dia e da sustentabilidade alimentar. 

Pretende desenvolver a cozinha local, focada em alimentos sazonais e locais, 

transformando assim a cozinha americana, tornando-a mais sustentável e saborosa. 

 

Desenho de comida 

Barber acredita que o sabor tem de começar com uma perceção do solo onde o 

ingrediente cresce. Para melhorar o sabor dos alimentos recorre a técnicas de plantação 

e colheita específicas que ensaia e só mais tarde trabalha os sabores na cozinha. Para 

Barber os chefes não deveriam apenas conhecer os fornecedores dos seus ingredientes, 

mas envolverem-se também ativamente em todo o processo de produção rural, da 

semente até ao prato. 
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Figura 11 - Red pepper egg with everything a chicken eats – Dan Barber 

 

 
Figura 12 - Vegetables from de garden – Dan Barber 
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Caso 3 

Enrique Olvera, chefe de cozinha 

 

Localização geográfica 

Mexico City, México 

 

Ano de formação 

1999 

 

Palavras chave 

Tradição, inovação, cultura, pessoas 

 

Contexto de intervenção 

Chefe no seu próprio restaurante, Enrique Olvera tem mantido Pujol na lista de San 

Pellegrino “Os 50 melhores restaurantes do mundo”. Possui ainda três cafés Eno 

locherias, o restaurante Moxi em Miguel Allende e o restaurante Manta em Los Cabos. 

Em 2014 abriu o seu primeiro restaurante nos Estados Unidos, com o nome Cosme. 

 

Objetivos 

Pretende criar uma ligação entre o conhecimento culinário do passado e a 

experimentação gastronómica moderna, com o objetivo de fazer mexer a comida 

mexicana. Apesar de sentir uma profunda ligação às tradições mexicanas, valorizando-

as, Olvera quer continuar a construir novas tradições para as futuras gerações. 

Também a questão da utilização de ingredientes nativos é fundamental para Olvera, 

reafirmando alimentos que foram utilizados durante séculos, mas que caíram hoje em 

desuso. Com esta cozinha pretende não apenas influenciar a agricultura, mas também a 

maneira como as pessoas comem, a sua saúde alimentar, a maneira como a cultura é 

transmitida. 

 

Desenho da comida 

Uma cozinha ostensivamente simples, mas profundamente complexa, capaz de preservar 

a tradição ajustando-a e desenvolvendo-a. Segundo Olvera é muito difícil trabalhar com 

tradições dado que os pratos tradicionais também são bem feitos, por isso mesmo é que 

se tornaram tradicionais.  
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Também será importante referir que, para este chefe, o que torna a comida especial são 

as pessoas, sendo que a sua intenção ao cozinhar todos os dias é a de tornar as 

pessoas mais felizes. 

 

 
Figura 13 - Madre Mole – Enrique Olvera 

 

 
Figura 14 - El taco – Enrique Olvera 
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Conclusões 

Os chefes anteriormente referidos defendem ideias por mim partilhadas na conceção 

deste projeto. Como Grant Achatz, também pretendo criar emoções e experiências 

únicas, através da experimentação e combinação de vários sabores, texturas e aromas, 

rompendo com convenções tradicionais (no nosso caso valorizando mais a comida em si 

mesma do que à sua forma e disposição, como Achatz preconiza). Com Dan Barber, por 

sua vez, partilho a ideia de que devemos procurar sempre os ingredientes local e 

sazonalmente mais sustentáveis, que melhor refletirão a nossa cultura. É importante que 

tomemos consciência sobre aquilo que consumimos, de onde provêm e como cresceu 

até chegar à nossa mesa. É por isso que escolhemos desenvolver a comida vegetariana 

baseando-a na cultura portuguesa, assim favorecendo o recurso a ingredientes locais. 

Também Enrique Olvera me inspirou para o meu próprio trabalho, ligando tradição com 

inovação. Dar valor áquilo que está enraizado na cultura (os ingredientes nativos e os 

métodos de cozinha) mas desenvolvendo-a em si mesma, através do jogo entre a 

simplicidade e a complexidade. (Gelb 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 80 

COMBINAÇÕES ORGANOLÉTICAS INTERESSANTES 

 

Tal como referido anteriormente, um dos aspetos mais importantes do projeto elaborado 

prendeu-se com a questão da organolética. A combinação de vários elementos visuais, 

olfativos, gustativos, táteis (e auditivos) capazes de proporcionar uma experiência única, 

prazerosa e emocionante da comida elaborada. Uma experiência que permitisse romper 

com as convenções tradicionais de que os alimentos vegetarianos são apenas 

acompanhamento, podendo na verdade constituir um prato principal completo. 

Em cada uma das receitas criadas houve a preocupação de incluir uma variedade de 

ingredientes que permitissem um jogo de cores e formas diferentes despertando assim o 

primeiro interesse pelo prato através da visão. Foi procurada uma disposição equilibrada 

no prato constituída por elementos que criassem contraste. Cores vivas ao lado de cores 

neutras, pedaços de legumes maiores ao lado do arroz minucioso, a decoração com 

ervas aromáticas transmitindo um sentido refinado. O próximo aspeto organolético 

prende-se com o cheiro e o sabor. Combinações intencionais de aromas opostos como o 

doce/ gordo e o ácido/ amargo (presente na combinação da broa de milho doce com os 

grelos amargos e ácidos pelo vinagre; ou da batata doce assada com os espinafres 

amargos mais uma vez temperados com uma gota de vinagre; ou nos peixinhos da horta 

fritos acompanhados pelo arroz de tomate agridoce), o neutro e o salgado/ picante (como 

acontece no puré de batata e feijão branco decorado com a cebola frita com piripiri; ou na 

açorda com o pão alentejano embebedado no caldo salgado), arredondado pelo sabor 

tostado de sementes ou pelo aroma floral das ervas aromáticas que mais uma vez 

fornecem o toque especial à receita. Também especial se torna a combinação de 

diferentes texturas em cada um dos pratos: o líquido, o suculento, o cremoso, o mole, o 

fofo, o tenro, o fibroso, o estaladiço e o crocante (como exemplo o pão de casa de crosta 

crocante e miolo fofo, barrado com o creme de abacate cremoso e acompanhado pela 

salada de cenoura e aipo crocantes, e agrião fibroso num vinagrete suculento; ou o 

guisado suculento de abóbora tenra e favas moles acompanhado pelo arroz de couve 

fibrosa arredondado pelas sementes de girassol crocantes). 

 

 

 

 

 



 

 81 

 

 

CAPÍTULO IV - DA TECNOLOGIA 
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DA TECNOLOGIA 

 

ESTADO DA ARTE 

 

Os livros de receitas vegetarianas portuguesas que se encontram no mercado têm o seu 

foco na saúde alimentar realçando a imagem de dieta do vegetarianismo. Além disso, 

como estes livros são relativamente recentes, utilizam ingredientes estrangeiros como o 

tofu, seitan, soja, chia, quinoa, bulgur, okara ou substitutos de carne, não se baseando na 

comida tradicional portuguesa e na sua riqueza de ingredientes vegetais. Exemplos 

destes livros são as diversas obras de Gabriela Oliveira, como “Cozinha Vegetariana para 

quem quer poupar”, “Cozinha Vegetariana para quem quer ser saudável”, “Cozinha 

Vegetariana para bebés e crianças”, entre outros. Na minha opinião, estes livros de 

receitas apenas apelam a pessoas que pretendem perder peso ou começar a viver um 

estilo de vida mais saudável. Não transmitem propriamente o sentido de prazer e emoção 

da comida, mas sim o de abstinência. A meu ver, o típico português não irá comprar 

estes livros de receitas porque estão longe da sua imagem de um comer que conhece, 

que é tradicional, um comer que o faz sentir satisfeito. São livros direcionados para 

pessoas que já são vegetarianas, não para despertar o interesse daqueles que  

não o são. 

 

METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROJETUAL 

 

1. Análise bibliográfica portuguesa sobre gastronomia tradicional, para recolha de 

receitas vegetarianas usadas como primeiro e segundo prato ou conduto.  

2. Análise e seleção dos ingredientes prescritos, tomando em consideração a sua 

variedade organolética, adequação cultural às regiões e relevância nutricional 

3. Mapeamento das receitas e seleção de ingredientes oriundos das 12 regiões 

nacionais 

4. Revisão das receitas tradicionais com vista ao seu equilíbrio nutricional e 

organolético, privilegiando a acessibilidade dos meios e processos 

5. Experimentação laboratorial, degustação por grupo da avaliação, análise de 

resultados e redação de programa de melhoramentos organoléticos às receitas  

6. Repetição laboratorial das receitas, sua degustação crítica e registo fotográfico 

7. Sistematização de 24 receitas e sua integração em dois livros de receitas 
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Metodologia empírica experimental, apoiada na revisão de literatura sobre gastronomia 

portuguesa, com vista à seleção, experimentação, validação organolética e nutricional e 

comunicação das receitas a integrar em publicação de divulgação e promoção do 

vegetarianismo na sociedade portuguesa.  

Projeto heurístico de desenvolvimento abdutivo, desenhando experiência organolética de 

sabor regional e nacional.  

 

PESQUISA E RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

O meu processo de trabalho para este projeto começou por uma abordagem teórica de 

pesquisa sobre a cozinha tradicional portuguesa nas diferentes regiões e por algum 

estudo da cozinha vegetariana de um modo global. Sendo assim, fiz uma análise 

bibliográfica portuguesa sobre a gastronomia tradicional, recolhendo receitas 

vegetarianas usadas como primeiro e segundo prato ou conduto. Parte desta revisão 

bibliográfica fizeram obras de Maria de Lurdes Modesto, Maria Odette Cortes Valente, 

Miguel Ribeiro e Silva, entre outros. Estas obras permitiram, através da divisão das suas 

receitas pelas doze regiões de Portugal, uma organização geográfica da informação 

gastronómica recolhida, facilitando a questão da origem dos pratos e da utilização dos 

vários ingredientes e métodos de cozinha a nível nacional. 

De modo a obter uma maior gama de informação, além de recolher as receitas 

vegetarianas das obras anteriormente referidas, também analisei, de uma forma mais 

breve, as receitas de peixe e carne de cada região presentes nos livros analisados, 

selecionando as componentes vegetarianas e os métodos de cozinha dessas receitas.  

Num passo seguinte, procedi ao mapeamento dos ingredientes vegetarianos utilizados 

nas receitas recolhidas para perceber quais os ingredientes mais comuns e também 

quais os únicos em cada uma das regiões nacionais. 

Todos os dados deste trabalho de pesquisa foram organizados em tabelas.  

(Nas tabelas seguintes os ingredientes destacados com cor identificam os pré-

selecionados para cada região, sendo que a cor verde identifica uma maior importância 

do que a cor amarela). 
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ALGARVE 

30 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 18 feijão manteiga 2 pão 11 alho 17 ovo 5 
tomate 12 favas 2 batata 11 vinagre 9 margarina 2 
pimentão 4 grão   arroz 3 salsa 9 castanha   
cenoura 4 feijão verde   farinha 2 coentros 6     
pepino 2 feijão catarino   batata doce 2 orégãos 6     
abóbora 2         louro 4     
beldroegas 2         hortelã 3     
acelgas           pimenta 3     
azeitona           colorau 3     
            limão 2     
            cominhos       
            canela       
            poejos       
            caldo       
            erva doce       

 

197 receitas de carne e peixe 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 53 feijão vermelho 7 batata 43 salsa 97 manteiga 27 
pimentão vd 17 ervilhas 4 farinha 20 vinho branco 89 ovo 17 
cenoura 13 grão 4 pão 11 louro 84 leite 5 
pimentão 11 feijão 3 arroz 11 vinagre 37 natas   
abóbora 4 favas 3 batata doce 4 colorau 28 margarina   
repolho 3 feijão verde 3 farinha milho   coentros 26 passas   
couve 2 feijão branco 2     limão 24 pinhões   
couve flor   feijão frade       piripiri 21     
espinafres   milho       hortelã 12     
beldroegas   feijão manteiga       cravinho 9     
alho francês           tomilho 7     
            noz moscada 5     
cogumelos 2         malagueta 5     
            orégãos 3     
            conhaque 2     
            alecrim 2     
            porto 2     
            tinto       
            cominhos       
            caldo       
            poejos       
            aguardente       
            polpa tomate       

 

 



 

 85 

BAIXO ALENTEJO 

29 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 15 feijão verm. 3 pão 14 alho 21 ovos 11 
tomate 5 feijão frade 2 batata 6 pimenta 13 manteiga 4 
pimentão 3 favas 2 farinha 3 louro 10 margarina   
repolho 2 feijão branco   massa fol.   salsa 7 leite   
espargo bravo 2 grão       vinagre 6 queijo fresco   
pepino 2 ervilhas       coentros 5 azeitonas   
espinafres   feijão verde       colorau 4     
beldroegas   feijão       orégãos 2     
couve portug.           poejos 2     
            vinho branco       
cogumelos 2         hortelã       
            cardinhos       

 

46 receitas de carne e peixe 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 9 feijão branco 3 pão 18 salsa 20 ovos 10 
cenoura 2 fava   batatas 10 vinho branco 16 manteiga 4 
pimento   ervilhas   farinha 7 louro 14 azeitonas 4 
couve   feijão verde   arroz 2 limão 10 leite   
nabo   grão       colorau 9 margarina   
espargo   feijão frade       coentros 7 laranjas   
alface           caldo 6 pinhão   
aipo           vinagre 6     
beldroegas           piripiri 5     
            cravinho 4     
cogumelos           hortelã 3     
            poejos 2     
            tinto 2     
            malagueta       
            canela       
            orégãos       
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ALTO ALENTEJO 

47 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 21 feijão verm. 3 pão 19 alho 27 ovos 19 
tomate 6 feijão frade 2 batata 14 louro 13 manteiga 9 
pimentão vd. 5 feijão verde 2 farinha 6 salsa 12 queijo fres. 4 
espargo bravo 4 ervilhas   arroz 4 vinagre 11 leite 2 
alface 4 feijão mant.   pão milho   pimenta 11 margarina   
repolho 3 feijão       coentros 6     
espinafres 2         colorau 6     
couve 2         hortelã 3     
beldroegas           caldo 3     
cenoura           orégãos 2     
beringela           vinho branco 2     
nabiças           limão       
mogango           cravinho       
            poejos       
túberas                   

 

41 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 7 feijão verde 3 pão 15 vinagre 14 ovos 10 
cenoura 6 feijão branco 2 farinha 9 salsa 14 manteiga 5 
alface 2 grão 2 batata 5 louro 13 queijo 2 
espargos 2 feijão frade   arroz   vinho branco 13 azeitonas 2 
espinafres   feijão verm.   massa   hortelã 6     
pimento vd.           cravinho 4     
alho francês           colorau 4     
abóbora           limão 4     
            coentros 4     
            manjerona 3     
            piripiri 3     
            noz moscada 2     
            poejos 2     
            orégãos       
            cominhos       
            caldo       
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RIBATEJO 

47 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 29 feijão branco 3 batata 14 alho 31 ovo 12 
tomate 14 favas 3 pão 13 pimenta 22 manteiga 8 
couve 6 feijão frade 3 arroz 6 louro 16 leite 2 
grelos 5 grão 2 farinha 3 salsa 9     
espargo bravo 4 feijão verde   farinha milho 2 colorau 6     
cenoura 2 feijão verm.   pão milho 2 vinagre 5     
pimentão vd. 2 feijoca   broa   coentros 4     
pepino   ervilhas       caldo 2     
alface   feijão carrapato       hortelã 2     
alhos bravos           malagueta       
            orégãos       
            vinho branco       

 

174 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 33 feijão verm 6 batata 35 vinho branco 58 manteiga 41 
couve 8 favas 5 farinha 16 salsa 55 ovo 12 
cenoura 7 ervilhas 4 pão 15 louro 50 leite 7 
pimentão 3 feijão frade 4 massa 5 colorau 32 queijo 2 
nabo 2 feijão branco 3 arroz 2 vinagre 29 amêndoa 2 
abóbora   feijão c 2 farinha milho   piripiri 20 pinhões 2 
alho bravo   feijão verde   pão milho   limão 19 noz   
espargos           coentros 19 laranja   
grelos           tinto 12     
repolho           cravinho 7     
            caldo 6     
cogumelos 2         hortelã 6     
            porto 6     
            noz moscada 6     
            malagueta 5     
            cominhos 4     
            alecrim       
            tomilho       
            madeira       
            aguardente       
            orégãos       
            açafrão       
            conhaque       
            polpa tomate       
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ESTREMADURA 

31 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 15 favas 3 farinha 9 pimenta 16 ovos 11 
tomate 5 feijão verde 2 batata 8 alho 8 manteiga 8 
pimentão 3 feijão frade   arroz 4 salsa 6 margarina 3 
agriões 2 feijão branco   pão 2 vinagre 5 leite 3 
couve flor   ervilhas   farinha milho   caldo 3 leite coco   
nabo   feijão mant.       coentros 3     
repolho           orégãos 2     
grelos           caril       
cebolinha           cravinho       
            noz moscada       
            vinho branco       
            louro       

 

57 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 17 feijão branco 2 batata 16 salsa 24 manteiga 13 
cenoura 10 favas   arroz 8 vinho branco 23 ovos 7 
pimento 4 feijão verm   pão 6 louro 14 leite   
couve 4 ervilhas   farinha 6 coentros 10 queijo   
nabo 2 feijão verde   massa 2 colorau 9 natas   
agriões       farinha milho   piripiri 9 banana   
            hortelã 8     
            limão 8     
            porto 7     
            vinagre 7     
            malagueta 2     
            polpa tomate 2     
            noz moscada 2     
            cravinho 2     
            tinto 2     
            tomilho       
            zimbro       
            alecrim       
            brandy       
            orégãos       
            madeira       
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BEIRA BAIXA 

60 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 36 favas 4 batata 21 alho 31 ovos 27 
couve 7 grão 4 pão 19 pimenta 15 manteiga 7 
cenoura 7 ervilhas 4 farinha 8 salsa 12 margarina 3 
abóbora 4 feijão verde 4 arroz 6 vinagre 10     
tomate 4 feijão arroz 3 massa 3 louro 9     
pimentão 2 feijão verm. 3 broa   colorau 8     
beringela 2 feijão frade 2 farinha milho   hortelã 5     
cherovias 2 feijão       poejos 3     
agriões           caldo 2     
almeirão           coentros 2     
nabo           noz moscada       
beldroegas           vinho branco       
couve flor           cominhos       
            segurelha       
cogumelos           açafrão       
criadilhas                   
míscaros                   

 

87 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cenoura 8 feijão verm. 2 pão 16 vinho branco 40 ovos 15 
tomate 7 feijão frade 2 batata 11 louro 36 manteiga 8 
couve 7 favas 2 farinha 6 salsa 23 margarina 2 
pimento 2 castanhas   arroz 4 colorau 16 laranja 2 
nabo 2 feijão verde   farinha milho 2 vinagre 10     
abóbora   grão   massa   tinto 9     
couve-flor           limão 6     
repolho           hortelã 5     
aipo           cominhos 5     
beringela           cravinho 5     
alhos porros           porto 5     
            piripiri 4     
            malagueta 4     
            polpa 4     
            coentros 3     
            noz moscada 3     
            poejos 3     
            carqueja 2     
            serpão       
            manjerona       
            tomilho       
            aguardente       
            caldo       
            mostarda       
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BEIRA LITORAL 

24 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 7 feijão frade 2 arroz 9 alho 9 ovo 4 
grelos 4 grão bico   batata 5 louro 4 leite   
nabiças 3 feijão   broa 4 hortelã 3 soro   
tomate 3 milho   pão 3 pimenta 2 manteiga   
couve 3 castanhas   pão milho 2 vinagre 2     
couve flor   feijão branco   farinha 2 salsa 2     
cenoura   feijão verde   massa 2 mel       
nabo   feijão verm.   farinha milho   colorau       
            gengibre       
            tomilho       
            coentros       

 

69 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 9 feijão branco   batata 18 salsa 36 manteiga 5 
pimentão 5 feijão verde   pão 8 louro 33 ovo 3 
cenoura 2 grão bico   farinha 4 vinagre 26 laranja 3 
couve       farinha milho   vinho branco 15 azeitonas 2 
        farinha mand   piripiri 13 amêndoa   
        arroz   colorau 14     
        broa   tinto 11     
            limão 8     
            malagueta 5     
            coentros 5     
            alecrim 4     
            hortelã 4     
            noz moscada 4     
            cravinho 4     
            gengibre 2     
            porto       
            cominhos       
            orégãos       
            canela       
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BEIRA ALTA 

28 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 14 favas   batata 10 alho 10 ovos 7 
nabiças 4 ervilhas   farinha 5 pimenta 7 manteiga 7 
tomate 2 feijão pequeno   arroz 5 salsa 4 castanhas 3 
couve 2 feijão verde   farinha milho 4 louro 4 leite 2 
agriões   grão   pão 2 caldo 3 fermento 2 
espinafres       massa 2 colorau 2 margarina   
        broa   hortelã 2     
míscaros       milho   orégãos       
        pão centeio   coentros       

        
farinha 
centeio   vinagre       

 

92 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cenoura 9 grão 5 batata 22 salsa 32 ovo 15 
couve 9 favas 2 pão 12 vinho branco 27 manteiga 5 
tomate 8 feijão branco 2 farinha milho 5 louro 20 leite 3 
nabos 6 ervilhas   arroz 4 vinagre 12 castanhas   
grelos 5 espigos   massa 4 colorau 10     
pimentão 3 feijão frade   farinha 3 cominhos 7     
nabiças 3     farinha centeio   noz moscada 7     
repolho 2     pão centeio   tinto 6     
alface           cravinho 5     
            limão 4     
            hortelã 3     
            coentros 3     
            aguardente 3     
            piripiri 2     
            caldo       
            porto       
            orégãos       
            vinho verde       
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TRÁS-OS-MONTES 

46 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 20 favas 3 arroz 15 alho 11 manteiga 8 
tomate 8 feijão   batatas 14 salsa 8 ovo 8 
abóbora 3 feijão cor cana   pão 6 pimenta 6 castanhas 3 
couve 3 ervilhas tortas   farinha 6 vinagre 3 leite 2 
grelos 2 feijão riscado   massa 2 caldo 2 natas   
pimentão 2     farinha milho   louro 2 azeitonas   
nabiças 2     broa   erva doce 2     
alface 2         coentros       
couve branca           malagueta       
cenoura           colorau       
vagens           hortelã       
            vinho tinto       
            vinho       
            vinho madeira       
            piripiri       

 

136 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 12 ervilhas 3 batatas 39 louro 50 ovo 27 
cenoura 9 grão 3 pão 13 vinho branco 45 manteiga 17 
couve 4 favas 3 farinha 9 salsa 45 castanhas 3 
grelos 4 feijão riscado 3 arroz 5 colorau 28 leite 3 
abóbora 2 feijão verde 2 pão centeio 3 vinagre 22 azeitonas 2 
nabiças 2 feijão verm. 2 massa 2 limão 13 pinhões 2 
repolho   feijão frade 2     malagueta 12 amêndoa   
nabos   milho       vinho tinto 8 margarina   
couve flor   feijão branco       piripiri 8     
pimento vd           caldo 7     
            cominhos 5     
            porto 4     
            tinto 2     
            açafrão       
            orégãos       
            aguardente       
            noz moscada       
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DOURO E MINHO 

31 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 16 ervilhas 4 arroz 8 salsa 8 manteiga 10 
nabo 3 feijão verde 3 pão 6 alho 7 ovos 6 
couve 3 feijão 2 batatas 5 pimenta 6 castanha 2 
tomate 2 feijão verm.   farinha 4 vinagre 3     
cenoura 2     massa (pão) 2 limão 3     
espinafres 2     broa   louro 2     
espargos 2     farinha milho   caldo 2     
alface 2         açafrão       
grelos           hortelã       
repolho           molho tomate       
pimentão           azedas       
couve-flor           mostarda       
beldroegas                   
pepino cons.                   

 

97 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 19 ervilhas 6 pão 38 salsa 71 manteiga 57 
cenoura 17 feijão 2 batata 21 louro 45 ovos 29 
couve 6 feijão catarino   farinha 20 limão 38 leite 10 
alface 6 feijão verde   arroz 13 vinho branco 37 queijo 7 
pimento 4     broa 2 vinagre 27 castanha 5 
agriões 3     massa   cravinho 19 azeitona 4 
nabo 3         caldo 12 laranja 4 
aipo 3         noz moscada 11 natas   
rabanete 2         hortelã 11 amêndoa   
pepino cons. 2         coentros 10     
repolho 2         cominhos 7     
espinafres           colorau 7     
pimpinela           açafrão 6     
couve-flor           mostarda 4     
            alcaparras 3     
trufas 3         manjericão 3     
cogumelos           piripiri 3     
            vinho tinto 3     
            azedas 2     
            malagueta 2     
            canela 2     
            porto 2     
            pimentão       
            tomilho       
            mel       
            aguardente       
            madeira       
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MADEIRA 

30 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 6 feijão   batata 7 alho 5 manteiga 8 
tomate 4 feijão verde   pão 5 salsa 4 ovo 8 
couve 2     batata doce 4 malagueta 4 abacate 4 
aipo       farinha 3 vinagre 3 leite 2 
agriões       farinha milho 2 segurelha 3 banana 2 
pimentão vd.       milho 2 limão 3 ananás   
cenoura       trigo   pimenta 3 maçã   
abóbora       inhame   cravinho 2 kiwi   
rabanete       cuscuz   caldo 2 maracujá   
cebolinha       massa   canela   anona   
chila           vinho   manga   
            tomilho   coco   
            gengibre   noz   
            mel       
            caril       
            louro       

 

89 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 22 feijão 4 batata 17 salsa 25 manteiga 20 
cenoura 11 feijão vermelho   pão 13 vinho branco 24 ovo 16 
couve 7 feijão branco   farinha 12 louro 23 banana 4 
abóbora 5 grão   batata doce 10 limão 18 margarina 3 
nabo 3     milho 4 vinagre 13 leite 3 
pimento vd. 2     arroz 3 segurelha 10 azeitonas 3 
aipo 2     cuscuz 2 orégãos 10 leite coco 2 
agriões       farinha milho   colorau 8 queijo 2 
rabanete       massa   caldo 8 maracujá 2  
pimpinela       trigo   malagueta 6 natas   
curgete           madeira 5 maçã   
pimento verm           tomilho 5 passas   
            canela 5 nozes   
alcaparras           alecrim 5 abacate   
cogumelos           piripiri 4 laranja   
            vinho 3     
            polpa tomate 3     
            mel 2     
            cerveja 2     
            noz moscada 2     
            tinto 2     
            mostarda 2     
            cravinho 2     
            estragão   conhaque    
            caril   manjerona   
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AÇORES 

48 receitas vegetarianas 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
cebola 26 feijão 6 pão 15 alho 20 ovo 19 
tomate 6 ervilhas 3 batata 12 salsa 12 manteiga 9 
couve 4 favas 3 farinha 7 pimenta 8 leite 6 
alho francês 2 feijão cor cana   milho 7 vinagre 7 queijo 2 
cenoura 2 lentilhas   batata doce 7 malagueta 7     
abóbora 2     pão milho 3 açafroa 6     
cebola vd. 2     arroz 2 canela 6     
musgão       massa 2 colorau 5     
alho bravo       inhame 2 louro 4     
agriões       farinha milho 2 hortelã 3     
repolho       farelo   erva doce 2     
espinafres           sem. funcho 2     
bogango           vinho branco       
aipo           polpa tomate       
            pimentão       
            tomilho       
            piripiri       
            cominhos       
            cebolinho       
            coentros       
            manjerona       
            caldo       

 

165 receitas de peixe e carne 

Legumes   Leguminosas   Hidratos   Condimentos   Outros   
tomate 28 feijão 4 batata 30 vinho branco 76 manteiga 28 
cenoura 9 feijão verm. 2 farinha 15 salsa 63 ovos 17 
couve 6 feijão verde   pão 14 louro 62 leite 4 
nabo 6 ervilhas   arroz 5 malagueta 47 uvas vd. 4 
pimentão 4 favas   batata doce 4 colorau 38 laranja 4 
aipo 2     farinha milho 4 vinagre 28 azeitonas   
repolho 2     inhame 2 polpa tom 23 abacate   
espinafres           canela 18 queijo   
funcho           vinho tinto 18     
pimentão vd.           limão 15     
            cominhos 12     
            piripiri 12     
            cravinho 10     
            hortelã 10     
            noz moscada 8 porto   
            pimentão 5 melaço   
            coentros 4 endro   
            açafrão 3 caldo   
            orégãos 2 tomilho   
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SELEÇÃO DE INGREDIENTES E PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Com os dados anteriormente expostos procedi à seleção dos ingredientes para cada 

região, tendo em atenção à variedade na escolha dos mesmos. Nem todos os 

ingredientes apresentados nas tabelas seguintes foram utilizados nas 24 novas receitas 

criadas (dado que ainda pretendo desenvolver mais) e também foram acrescentados 

ingredientes não provenientes da revisão bibliográfica (mas de caráter nacional) devido 

ao facto de enriquecerem os pratos criados em termos organoléticos e nutricionais, e 

introduzindo também alguma inovação em termos de composição das receitas 

tradicionais.  

 

ALGARVE 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
tomate feijão vermelho batata doce amêndoa alho 
pimentão feijão manteiga batata   limão 
acelgas       orégãos 
abóbora       poejos 
espinafres       alecrim 
        vinagre 

 

BAIXO ALENTEJO 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
espargos bravos feijão vermelho pão ovos alho 
pimento verm. feijão branco farinha queijo fresco louro 
beldroegas     azeitonas coentros 
cogumelos       poejos 
tomate       salsa 
       pimenta 

 

ALTO ALENTEJO 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
espargos bravos feijão vermelho pão ovos alho 
pimentão verde feijão verde batata queijo fresco louro 
beldroegas       coentros 
túberas       poejos 
beringela       salsa 
mogango       pimenta 
        noz moscada 
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RIBATEJO 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
alhos bravos favas batata pinhões alho 
couve feijão branco pão   louro 
tomate feijão frade     colorau 
cenoura       vinho branco 
        pimenta 

 

ESTREMADURA 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
couve-flor feijão verde batatas ovo alho 
tomate favas farinha manteiga salsa 
agriões   arroz leite noz moscada 
        pimenta 

 

BEIRA BAIXA 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
beringela grão de bico batata ovos alho 
cherovias feijão arroz pão   poejos 
couve       segurelha 
almeirão       açafrão 
cogumelos       salsa 
míscaros       pimenta 
alho francês       vinagre 

 

BEIRA LITORAL 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
grelos feijão-frade arroz soro alho 
couve-flor grão de bico broa   pimenta 
nabiças       tomilho 
        salsa 

 

BEIRA ALTA 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
nabiças grão arroz castanhas alho 
agriões   pão centeio fermento pimenta 
míscaros      manteiga louro 
cenoura       colorau 
        vinho verde 
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TRÁS-OS-MONTES 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
abóbora favas batata castanhas alho 
couve ervilhas tortas arroz manteiga pimenta 
grelos      louro 
couve branca       salsa 
        vinagre 
        cominhos 
        erva doce 

 

DOURO E MINHO 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
nabo ervilhas arroz  castanhas alho 
cenoura feijão    manteiga pimenta 
repolho      açafrão 
couve       salsa 
cogumelos       louro 

 

MADEIRA 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
aipo feijão batata doce leite de coco segurelha 
cenoura   farinha milho abacate limão 
abóbora   cuscuz banana mel 
couve   inhame anona tomilho 
   milho   caril 
       malagueta 
       cerveja 

 

AÇORES 

Legumes Leguminosas Hidratos Outros Condimentos 
musgão feijão milho ovo malagueta 
agriões ervilhas batata doce   açafrão 
aipo lentilhas inhame   canela 
cebola   farinha   funcho 
funcho       alho 
        polpa tomate 
        colorau 
        cebolinho 
        erva doce 
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Com os ingredientes selecionados, voltei a analisar as receitas vegetarianas iniciais 

recolhidas, para destas também selecionar algumas que pudessem servir de base para a 

criação das novas receitas. Juntando estes dados passei a uma primeira elaboração 

(teórica) de novas receitas vegetarianas. 
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ALGARVE 

 

Receitas base selecionadas 

Batatas à algarvia – 1 

Sopa de feijão manteiga (com abóbora, batata doce) – 3 

Salada de tomate e pimentões assados – 2 

Esparregado de acelgas – 1 

Puré de batata (e Beldroegas) – 2 

Sopa de feijão e abóbora (com batata doce) – 3 

 

Novas receitas 

Batatas doces no forno com espinafres e amêndoa – 1 

Rosas de puré com salada de tomates e pimentos assados – 2 

(Cozido de feijão manteiga, abóbora e batata doce – 3) 

 

 

BAIXO ALENTEJO 

 

Receitas base selecionadas 

Açorda de (tomate) no forno (tem ovo) - 1 

Ovos escalfados com espargos – 3  

Empadas alentejanas* (sem recheio) – 2 

Cogumelos grelhados – 3 

Sopa de beldroegas com queijo – 2  

Migas de feijão branco – 3 

 

Novas receitas 

Açorda de pimento no forno – 1 

Empadas alentejanas – 2 

(Migas de feijão branco com cogumelos e espargos grelhados – 3) 
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ALTO ALENTEJO 

 

Receitas base selecionadas 

Migas à carvoeiro – 2 

Migas gatas – 3 

Túberas de fricassé – 2 

Mogango assado no forno – 3 

Pastelão de batata* (sem recheio) – 1 

Espargos bravos à alentejana – 1 

Pimentões assados – 3 

Ovos mexidos (com espargos) – 2 

 

Novas receitas  

Tarte de batata (recheio de espargos bravos/ cogumelos/ beringela e queijo fresco) – 1 

Migas encarnadas com cogumelos de fricassé - 2 

(Migas gatas com mogango e pimentões assados – 3) 

 

 

RIBATEJO 

 

Receitas base selecionadas 

Couves à murro (com batata) – 1 

Batatas no forno à moda de Torres Novas – 3 

Migas de feijão branco - 1 

Favas guisadas com tomate – 3 

Sopa de feijão com couve – 2 

Toiras/ Torricado – 2 

 

Novas receitas 

Puré de feijão e batata com couve cozida – 1 

Sopa de feijão frade, couve e cenoura (com pão frito) – 2 

(Batatas no forno com favas guisadas – 3) 
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ESTREMADURA 

 

Receitas base selecionadas 

Peixinhos da horta – 1 

Pastelão de ovos com batata – 2 

Ovos escalfados – 3 

Tomates em salada – 1 

Couve-flor no forno – 3 

Fava-rica – 2 

Arroz à crioula – 1 

Puré de batata – 3 

Ovos verdes 

 

Receitas novas 

Peixinhos da horta com arroz de tomate – 1 

Pastéis de batata com salada morna de favas e agriões – 2 

(Couve-flor no forno com puré de batata e ovos escalfados – 3) 

 

 

BEIRA BAIXA 

 

Receitas selecionadas 

Pastéis de molho – 3 

Açorda de grão – 2 

Criadilhas/ míscaros – 3 

Beringelas guisadas – 1 

Batatas de pobre – 1 

 

Novas receitas 

Beringela guisada com batatas tostadas – 1 

Açorda de grão e alho francês – 2 

(Pastéis de molho com recheio de míscaros/ criadilhas e couve – 3) 
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BEIRA LITORAL 

 

Receitas selecionadas 

Miga da lousã – 1 

Arroz de grelos – 3 

Couve-flor frita – 2 

Arroz de feijão – 2 

Arroz no forno – 3 

Requeijão – 3 

 

Novas receitas 

Salada quente de grelos e feijão frade com broa frita – 1 

Couve-flor frita com arroz de grão – 2 

(Arroz de grelos com requeijão no forno – 3) 

 

 

BEIRA ALTA 

 

Receitas base selecionadas 

Míscaros à moda da Beira Alta – 1 

Empadão de Castro Daire* (sem recheio) – 2 

Arroz de castanhas piladas – 3 

Migas à moda da Guarda – 1 

 

Receitas novas 

Rolos de nabiça e migas com cogumelos – 1 

Empadão/ Bola de legumes – 2 

(Arroz de castanhas piladas com esparregado de nabiças – 3) 
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TRÁS-OS-MONTES 

 

Receitas base selecionadas 

Pataniscas de legumes – 3 

Batatas salteadas – 2 

Botelhão guisado – 1 

Castanhas assadas/ cozidas – 2 

Arroz de couve/ grelos – 1 

Grelos salteados à moda de Chaves – 2 

 

Receitas novas 

Guisado de abóbora e favas com arroz de couve – 1 

Batatas e grelos salteados com puré de castanhas – 2 

(Pataniscas de legumes com molho – 3) 

 

 

DOURO E MINHO 

 

Receitas base selecionadas 

Sopa de castanhas piladas (com arroz) – 1 

Folar de Barcelos * (sem recheio) – 3 

Feijão com nabos – 2 

Arroz de açafrão – 2 

Sopa à moda do Minho – 3 

Açorda de penca do Douro – 1 

 

Receitas novas 

Sopa de castanhas (com couve, arroz, cogumelos) - 1 

Guisado de feijão manteiga e nabo com arroz de açafrão - 2 

(Folar de Barcelos recheado com cenouras e ervilhas – 3) 
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MADEIRA 

 

Receitas base selecionadas 

Pão de casa ou da família – 1 

Açorda madeirense/ à moda do Funchal – 3 

Salada de Pera-Abacate – 1 

Milho frito – 3 

Cuscuz – 2 

Bananas verdes – 2 

 

Receitas novas 

Pão de casa com creme de abacate e salada – 1 

Caril de abóbora, banana e coco com cuscuz – 2 

(Açorda madeirense com milho frito – 3) 

 

 

AÇORES 

 

Receitas base selecionadas 

Molho de feijão ou sopa de feijão e agriões - 3 

Milho assado/ cozido/ grelhado – 3 

Inhame cozido/ do Pico - 1 

Ervilhas com ovos – 1 

Sopa lentilhas – 2 

Batata doce no forno/ frita – 2 

 

Receitas novas 

Ervilhas com ovos e inhame frito – 1 

Cozido de lentilhas e aipo com batata doce frita – 2 

(Sopa de feijão e agriões com milho grelhado – 3) 
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REFLEÇÃO 

 

As primeiras conclusões que tirei do trabalho de pesquisa elaborado prendem-se com o 

facto de haver mais receitas vegetarianas portuguesas nas diferentes regiões do que eu 

estava à espera. Muitas destas receitas não constituem pratos completos, mas fornecem 

boas bases para poderem ser combinadas e ajustadas. São receitas simples que apesar 

de não conterem peixe, marisco ou carne dão valor à cultura portuguesa. O ramo mais 

elaborado da cozinha vegetariana portuguesa é o das sopas, pelo que decidi utilizar 

estas quase apenas como fonte de pesquisa e inspiração, não pretendendo elaborar 

muitas receitas novas nesta categoria, dado que, na minha opinião, já têm o seu valor e 

lugar na cozinha portuguesa e vegetariana definido. Também verifiquei que existem 

regiões, como por exemplo a Beira Baixa, o Alentejo ou o Ribatejo, acerca dos quais se 

encontra muita informação, sendo que a mesma é mais escassa acerca das regiões da 

Beira Litoral e da Estremadura. Em relação aos ingredientes utilizados existem claros 

padrões no que diz respeito ao uso de cebola, alho, azeite, tomate, pimenta, salsa e louro 

que estão muito presentes na gastronomia de todas as regiões portuguesas. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RECEITAS 

 

Numa passo seguinte analisei as receitas e os ingredientes que tinha pré-selecionado 

para cada região e decidi concentrar-me numa primeira instância em 12 receitas, uma 

para cada região de Portugal. Passando à fase prática deste projeto prossegui com a 

elaboração e experimentação de cada uma das receitas, tendo estas sido degustadas e 

avaliadas por mim própria e outros testadores. O meu foco principal esteve sobre a 

conjugação harmoniosa de sabores e texturas que tornassem cada um destes pratos 

numa experiência única, prazerosa e emocionante. As críticas e opiniões dos testadores, 

e a minha própria experiência no ato de cozinhar e avaliar permitiu verificar a pertinência 

das receitas e os ajustes e melhoramentos que deveriam ser impostos de modo a atingir 

um resultado significante. 

Todo o processo de experimentação e os produtos finais (pratos representantes das 

receitas regionais) foram documentados através de fotografias. 
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TESTADORES 

 Testador 1 Testador 2 Testador 3 Testador 4 
Género Feminino Masculino Masculino Feminino 
Idade 53 57 24 22 
Regime alimentar omnívoro omnívoro omnívoro omnívoro 
Contexto cultural luso-germânico luso-germânico luso-germânico luso-germânico 

 

 

I - PRIMEIRA DESGUSTAÇÃO E COMENTÁRIOS 

 

Receitas Testador 1 
Batatas doces no forno com espinafres 
e amêndoa 

boa combinação de sabores do doce das 
batatas e do amargo e azedo do espinafre 

Açorda de pimento e beldroegas no 
forno 

as beldroegas não sobressem, o ovo adiciona 
uma boa textura e sabor 

Tarte de batata (espargos-beldroegas, 
beringela, beldroegas) 

A massa é muito saborosa, crocante, fofa, bem 
cozida e docinha 

  Todos os recheios são bons mas as beldroegas 
não sobressaem com os espargos 

Puré de feijão e batata com couve 
cozida 

puré interessante com a junção de feijão 

Peixinhos da horta com arroz de 
tomate 

boa combinação do frito, sabor verde dos 
feijões, o arroz ácido 

Beringela guisada com batatas 
assadas 

batatas podiam estar mais tostadas, gosto da 
textura crocante das sementes 

Salada quente de grelos e feijão frade 
com broa frita 

broa bem tostada combina bem com a salada 
suculenta 

Rolos de nabiça e migas com 
cogumelos 

um pouco de noz moscada a mais 

Guisado de abóbora e favas com arroz 
de couve 

muito boa combinação 

Sopa de castanha Muito bom 
Salada de Abacate com Pão de Casa Pão excelente, muito fofo, docinho e combina 

bem com a salada 
Ervilhas com ovos e inhame frito ao comer tudo junto o sabor do inhame 

desaparece um pouco 
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Receitas Testador 2 
Batatas doces no forno com 
espinafres e amêndoa 

Espinafres com pouco sabor, muito a louro 

Açorda de pimento e beldroegas no 
forno 

podia ser mais líquida, as beldroegas 
desparecem, 
boa junção de sabores do pimento e coentros 

Tarte de batata (espargos-
beldroegas, beringela, beldroegas 

Muito bom tempero com os condimentos e o 
queijo 
Boa mistura de queijos (só de cabra seria forte 
demais) 

Puré de feijão e batata com couve 
cozida 

Cebolas podiam ser mais fritas 
boa junção de sabores: couve amarga, puré 
doce, cebola picante/ salgada 

Peixinhos da horta com arroz de 
tomate 

podia levar mais salsa no arroz 

Beringela guisada com batatas 
assadas 

podia levar mais segurelha, sal e algo picante 

Salada quente de grelos e feijão 
frade com broa frita 

várias texturas e sabores que se interligam 

Rolos de nabiça e migas com 
cogumelos 

muito bom 

Guisado de abóbora e favas com 
arroz de couve 

sabores equilibrados, nada sobressai demais 

Sopa de castanha Muito boa, cremosa, adocicada. O melhor 
Salada de Abacate com Pão de Casa O sabor da cenoura não sobressai porque o aipo 

é dominante 
Cores muito fortes e vivas 

Ervilhas com ovos e inhame frito bom sabor e textura das ervilhas não muito 
cozidas 
falta um pouco de condimento mais especial 
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Receitas Testador 3 
Batatas doces no forno com 
espinafres e amêndoa 

colocar alecrim fresco por cima das batatas no 
fim 

Açorda de pimento e beldroegas no 
forno 

podia haver um pouco de pão crocante e podia 
ser mais salgado 
podia ser mais como a sopa de cebola francesa 

Tarte de batata (espargos-
beldroegas, beringela, beldroegas) 

O sabor das beldroegas só se nota quando 
sozinhas 
Muito boa massa de batata 

Puré de feijão e batata com couve 
cozida 

couve podia estar mais cozida e levar azeite ou 
ser frita 

Peixinhos da horta com arroz de 
tomate 

os peixinhos têm ujma textura carnuda 

Beringela guisada com batatas 
assadas 

podia-se pôr queijo por cima 

Salada quente de grelos e feijão 
frade com broa frita 

surpreendido que os grelos não são muito 
amargos 

Rolos de nabiça e migas com 
cogumelos 

miga e castanhas funcionam como carne 

Guisado de abóbora e favas com 
arroz de couve 

arroz de couve alhado muito bom 

Sopa de castanha podia-se adicionar umas castanhas no fim para 
ter pedaçoes crocantes 

Salada de Abacate com Pão de Casa salada um pouco ácida demais. Pão muito bom 
várias texturas e sabores 

Ervilhas com ovos e inhame frito inhame podia estar mais crocante por fora.  
muito simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 112 

Receitas Testador 4 
Batatas doces no forno com 
espinafres e amêndoa 

diferentes texturas: batatas moles, espinafres frescos, 
tenros, amêndoa crocante 

Açorda de pimento e 
beldroegas no forno 

as beldroegas não têm sabor nesta junção 
talvez com queijo por cima em vez do ovo 

Tarte de batata (espargos-
beldroegas, beringela, 
beldroegas) 

Massa crocante e fofa, recheio suculento, fibroso, bem 
temperado 
Boa junção de espargos e noz moscada. Beldroegas 
apenas sós 

Puré de feijão e batata com 
couve cozida 

Interessante pelas várias texturas: couve tenra, tostas 
e pinhões 
crocantes, puré cremoso, cebolas moles 

Peixinhos da horta com arroz 
de tomate 

boa combinação da textura crocante dos peixinhos 
com o arroz de tomate húmido e mole 

Beringela guisada com batatas 
assadas 

com a adição de queijo podia ser mais completo, boa 
combinação de texturas 

Salada quente de grelos e 
feijão frade com broa frita 

boa combinação do doce da broa com o amargo e 
ácido dos grelos. A primeira vez que gosto de comer 
grelos 

Rolos de nabiça e migas com 
cogumelos 

texturas e sabores bem combinados: amargo, azedo, 
doce, mole, crocante... 

Guisado de abóbora e favas 
com arroz de couve 

podia levar um pouco de vinagre para fazer sobressair 
o sabor da abóbora 

Sopa de castanha podia-se adicionar cogumelos como textura carnuda. 
Sopa muito espessa. 

Salada de Abacate com Pão de 
Casa 

O pão podia ter mais batata doce. Também se podia 
fazer creme de abacate em vez de pôr na salada 

Ervilhas com ovos e inhame 
frito 

boa combinação de texturas com as ervilhas e cebola 
estaladiças, o ovo líquido e o inhame tenro 
mais molho nas ervilhas e picar cebolinho mais 
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I - SEGUNDA DESGUSTAÇÃO E COMENTÁRIOS 

 
Receitas Testador 1 
Batatas doces no forno com 
espinafres e amêndoa   
Açorda de pimento no forno   
Tarte de batata (espargos ou 
beringela) 

espargos fibrosos, pelo que uma variante fora 
da época dos espargos faz sentido 

Puré de feijão e batata com couve 
cozida   
Peixinhos da horta com arroz de 
tomate   
Beringela guisada com batatas 
assadas e queijo 

as batatas estavam mais tostadas e gostei mais 
das sementes de girassol 

Salada quente de grelos e feijão frade 
com broa frita   
Rolos de nabiça e migas com 
cogumelos   
Guisado de abóbora e favas com 
arroz de couve   
Sopa de castanha   
Pão de casa com creme de abacate  
e salada 

melhor relação dos sabores na salada, pão mais 
fofo e adocicado 

Ervilhas com ovos e inhame frito inhame mais saboroso desta vez 
 

Receitas Testador 2 
Batatas doces no forno com 
espinafres e amêndoa 

espinafres com melhor tempero 

Açorda de pimento no forno   
Tarte de batata (espargos ou 
beringela) 

  

Puré de feijão e batata com couve 
cozida 

  

Peixinhos da horta com arroz de 
tomate 

  

Beringela guisada com batatas 
assadas e queijo 

melhor com mais tempero, muito saboroso 

Salada quente de grelos e feijão 
frade com broa frita 

  

Rolos de nabiça e migas com 
cogumelos 

  

Guisado de abóbora e favas com 
arroz de couve 

  

Sopa de castanha na anterior estava mais cremoso 
Pão de casa com creme de abacate  
e salada 

todos os ingredientes da salada são percetíveis 

Ervilhas com ovos e inhame frito ervilhas mais suculentas 
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Receitas Testador 3 
Batatas doces no forno com 
espinafres e amêndoa 

com o alecrim fresco o aroma é mais percetível 

Açorda de pimento no forno pão estava mais crocante 
Tarte de batata (espargos ou 
beringela) 

  

Puré de feijão e batata com couve 
cozida 

  

Peixinhos da horta com arroz de 
tomate 

  

Beringela guisada com batatas 
assadas e queijo 

o queijo de ovelha rematou a composição 

Salada quente de grelos e feijão 
frade com broa frita 

  

Rolos de nabiça e migas com 
cogumelos 

  

Guisado de abóbora e favas com 
arroz de couve 

  

Sopa de castanha boa adição das castanhas crocantes 
Pão de casa com creme de abacate e 
salada 

salada menos azeda, sabor do abacate pelo 
creme passa mais 

Ervilhas com ovos e inhame frito inhame mais tostado fica mais saboroso 
 

Receitas Testador 4 
Batatas doces no forno com 
espinafres e amêndoa   
Açorda de pimento no forno sem beldroegas é melhor 
Tarte de batata (espargos ou 
beringela) 

gosto das duas variantes 

Puré de feijão e batata com couve 
cozida 

  

Peixinhos da horta com arroz de 
tomate 

  

Beringela guisada com batatas 
assadas e queijo 

boa adição do queijo gordo e aromático 

Salada quente de grelos e feijão 
frade com broa frita 

  

Rolos de nabiça e migas com 
cogumelos 

  

Guisado de abóbora e favas com 
arroz de couve 

com a adição do vinagre ficou mais saboroso 

Sopa de castanha 
melhor por ser mais líquido, os cogumelos 
adicionam mais uma textura interessante 

Pão de casa com creme de abacate e 
salada 

melhor conexão da salada e do pão pelo creme 
de abacate 

Ervilhas com ovos e inhame frito 
boa adição de cenoura às ervilhas que também 
ficaram mais suculentas 
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Após a realização das primeiras 12 receitas passei a uma segunda fase de elaboração e 

experimentação de mais 12 receitas representantes das regiões de Portugal. As etapas 

de trabalho seguidas foram equivalentes, sendo que o conhecimento adquirido na 

elaboração das primeiras receitas permitiu nesta segunda fase prática um processo de 

experimentação, degustação, avaliação e melhoramento mais fluído e eficaz. 

 

II - PRIMEIRA DESGUSTAÇÃO E COMENTÁRIOS 

 

Receitas Testador 1 
Rosas de puré com salada de tomates 
e pimentos assados 

pimento, cebola e alho podiam estar mais 
cozidos 

Empadas alentejanas recheio bem temperado, massa crocante 
Miga encarnada com cogumelos de 
fricassé 

boa combinação 

Sopa de feijão frade, couve e cenoura 
com pão frito 

forma interessante da cenoura 

Pastelão de ovo e batata com salada 
quente de favas e agriões 

bons sabores do doce do pastelão com o 
azedo e verde da salada 

Açorda de grão e alho francês boa consistência do grão de bico tenro 
Couve flor frita com arroz de grão muito bom 
Empadão de legumes muito massudo, mas recheio muito bom 
Batatas e grelos salteados com puré 
de castanha 

não gosto muito de cominhos. Muito bom puré 
de castanhas 

Guisado de feijão e nabos com arroz 
de açafrão 

nabos um pouco amargos 

Cuscuz com caril de abóbora, banana 
e coco 

caril e cuscuz muito bom e combinam bem  

Cozido de lentilhas e aipo com batata 
doce frita 

batata doce muito boa, podia ser um pouco 
mais crocante 
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Receitas Testador 2 
Rosas de puré com salada de tomates 
e pimentos assados 

bom tempero da salada e muito suculenta. 
puré podia ser mais 

Empadas alentejanas podia-se utilizar queijo mais saboroso 
Miga encarnada com cogumelos  
de fricassé 

miga crocante por fora e mole por dentro 

Sopa de feijão frade, couve e cenoura 
com pão frito 

boa acidez do vinho verde e junção dos vários 
ingredientes 

Pastelão de ovo e batata com salada 
quente de favas e agriões 

falta uma textura mais crocante: as batatas e 
favas têm textura semelhante 

Açorda de grão e alho francês muitos sabores e texturas variadas 
Couve flor frita com arroz de grão boa combinação, podia ter mais sal e a couve 

flor estava cozida demais 
Empadão de legumes um pouco seco, o recheio devia ser mais 

suculento ou haver molho 
Batatas e grelos salteados com puré  
de castanha 

bom tempero dos cominhos, vinagre, louro e 
sal 

Guisado de feijão e nabos com arroz  
de açafrão 

podia ter mais salsa, sal, açúcar 

Cuscuz com caril de abóbora, banana  
e coco 

caril podia ter mais molho 

Cozido de lentilhas e aipo com batata 
doce frita 

lentilhas muito bem temperadas com a erva 
doce e picante 

 

Receitas Testador 3 
Rosas de puré com salada de tomates 
e pimentos assados 

deixar as rosas de puré mais tempo no forno 
para ficarem mais crocantes 

Empadas alentejanas deixar assar mais tempo para ficarem mais 
crocantes 

Miga encarnada com cogumelos  
de fricassé 

miga muito boa frita com o alho 

Sopa de feijão frade, couve e cenoura 
com pão frito 

bom mas não muito especial 

Pastelão de ovo e batata com salada 
quente de favas e agriões 

faltou um pouco de sal 

Açorda de grão e alho francês nota subtil dos poejos que não sobressaem 
muito 

Couve flor frita com arroz de grão muito bom mas faltou um pouco de sal 

Empadão de legumes muita massa pouco recheio 
Batatas e grelos salteados com puré  
de castanha 

bem temperado e com diferentes 
componentes 

Guisado de feijão e nabos com arroz  
de açafrão 

boa combinação mas nabos podiam estra 
melhor temperados 

Cuscuz com caril de abóbora, banana  
e coco 

bem temperado, lascas de coco crocantes 
muito boas 

Cozido de lentilhas e aipo com batata 
doce frita 

aipo cru da toque crocante e fresco 
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Receitas Testador 4 
Rosas de puré com salada de 
tomates e pimentos assados 

gostei dos legumes ainda um pouco crocantes mas 
o alho estava cru demais 

Empadas alentejanas podiam ficar um pouco mais tempo no forno para a 
massa cozer bem. Um pouco gorduroso demais 

Miga encarnada com cogumelos 
de fricassé 

cogumelos muito suculentos com o ovo 

Sopa de feijão frade, couve e 
cenoura com pão frito 

texturas e sabores diferentes 

Pastelão de ovo e batata com 
salada quente de favas e agriões 

muita batata e pouco ovo no pastelão 

Açorda de grão e alho francês boa combinação de muitos sabores e texturas: 
salgado, aromático, neutro, crocante, líquido, mole 

Couve flor frita com arroz de grão couve flor crocante por fora mas um pouco cozida 
demais por dentro 

Empadão de legumes diferentes texturas e sabores mas um pouco seco 
Batatas e grelos salteados com 
puré de castanha 

doce, amargo, salgado bem combinado e texturas 
variadas 

Guisado de feijão e nabos com 
arroz de açafrão 

nabos ligeiramente amargos. Podiam-se 
caramelizar com manteiga e açúcar 

Cuscuz com caril de abóbora, 
banana e coco 

banana adiciona boa doçura, podia ser mais 
suculento 

Cozido de lentilhas e aipo com 
batata doce frita 

lentilhas muito suculentas e bem temperadas, 
jogam bem com a batata doce 

 

II - SEGUNDA DESGUSTAÇÃO E COMENTÁRIOS 

Receitas Testador 1 
Rosas de puré com salada de 
tomates e pimentos assados 

legumes ficaram melhor mais cozidos 

Empadas alentejanas   
Miga encarnada com cogumelos  
de fricassé 

  

Sopa de feijão frade, couve e cenoura 
com pão frito 

  

Pastéis de batata com salada morna 
de favas e agriões 

forma dos pasteis melhor do que o pastelão 

Açorda de grão e alho francês   
Couve flor frita com arroz de grão   
Bola de legumes melhor relação de massa e recheio 
Batatas e grelos salteados com puré 
de castanha 

  

Guisado de feijão e nabos com arroz 
de açafrão 

nabos mais saborosos 

Cuscuz com caril de abóbora, banana 
e coco   
Cozido de lentilhas e aipo com batata 
doce frita   
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Receitas Testador 2 
Rosas de puré com salada de 
tomates e pimentos assados 

relação de puré a salada estava mais adequada 

Empadas alentejanas   
Miga encarnada com cogumelos 
de fricassé 

  

Sopa de feijão frade, couve e 
cenoura com pão frito 

  

Pastéis de batata com salada 
morna de favas e agriões 

pasteis mais crocantes por fora e cremosos por 
dentro 

Açorda de grão e alho francês   
Couve flor frita com arroz de grão   
Bola de legumes mais suculento e saboroso, menos seco 
Batatas e grelos salteados com 
puré de castanha 

  

Guisado de feijão e nabos com 
arroz de açafrão 

melhor temperado 

Cuscuz com caril de abóbora, 
banana e coco   
Cozido de lentilhas e aipo com 
batata doce frita   

 

Receitas Testador 3 
Rosas de puré com salada de 
tomates e pimentos assados 

rosas mais tostadas e crocantes 

Empadas alentejanas   
Miga encarnada com cogumelos 
de fricassé 

  

Sopa de feijão frade, couve e 
cenoura com pão frito 

  

Pastéis de batata com salada 
morna de favas e agriões 

melhor temperado 

Açorda de grão e alho francês   
Couve flor frita com arroz de grão   

Bola de legumes melhor combinação de massa e recheio 
Batatas e grelos salteados com 
puré de castanha 

  

Guisado de feijão e nabos com 
arroz de açafrão 

nabos menos amargos e mais saborosos 

Cuscuz com caril de abóbora, 
banana e coco   
Cozido de lentilhas e aipo com 
batata doce frita   
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Receitas Testador 4 
Rosas de puré com salada de 
tomates e pimentos assados 

alho e legumes mais cozidos e suculentos 

Empadas alentejanas   
Miga encarnada com cogumelos 
de fricassé 

  

Sopa de feijão frade, couve e 
cenoura com pão frito 

  

Pastéis de batata com salada 
morna de favas e agriões 

melhor relação de batata e ovo 

Açorda de grão e alho francês   
Couve flor frita com arroz de grão   
Bola de legumes boa adição de vinho verde que tornou o recheio 

mais suculento e saboroso 
Batatas e grelos salteados com 
puré de castanha 

  

Guisado de feijão e nabos com 
arroz de açafrão 

nabos caramelizados menos amargos e com sabor 
mais tostado 

Cuscuz com caril de abóbora, 
banana e coco   
Cozido de lentilhas e aipo com 
batata doce frita   

 

 

CONCLUSÕES 

 

Esta fase prática do projeto foi, por um lado, a fase que mais me inspirou e que mais me 

permitiu viver a minha paixão pela cozinha e pelo design, na medida em que me forneceu 

a possibilidade de experimentar diretamente com os materiais em causa – os alimentos – 

e os vários processos de transformação – o preparar e cozinhar – descobrindo assim 

propriedades e comportamentos que através de mera teoria nunca chegariam a ser do 

meu conhecimento. Esta fase prática também me ensinou que, com frequência existem 

divergências entre a imagem/ textura/ sabor daquilo que deverá ser o produto final 

(visionado pelo pensamento) e a realidade que ocorre, sendo que esta mesma 

divergência apenas poderá ser controlada através da múltipla repetição da experiência 

(de cozinhar, degustar e avaliar).  

A participação de vários testadores nesta fase mostrou-se importante para perceber 

diferentes detalhes que haveriam de ser melhorados, dado que cada pessoa tem pelo 

seu contexto uma visão diferente do mesmo. 
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CAPÍTULO V - O PROJETO FINAL 
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O PROJETO FINAL 

 

O resultado deste projeto encontra-se sob a forma de dois livros que apresentam, dividido 

pelas 12 regiões nacionais, cada uma das receitas elaboradas, os seus componentes/ 

ingredientes, um texto que descreve a sua organolética, o valor nutricional 

correspondente e uma curiosidade relacionada. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 122 

AS RECEITAS 

 

GASTRONOMIA VEGETARIANA TRADICIONAL PORTUGUESA I 

 

ALGARVE 

batata doce no forno com espinafres e amêndoa 

 

ingredientes 

manteiga 

batata doce 4 

azeite 1cs 

alho 2 dentes 

louro 2 folhas 

espinafres 600g 

vinagre 1cs 

amêndoa 100g 

sal 

pimenta 

alecrim 

 

receita 

batata doce no forno 

Unta-se um tabuleiro de forno com manteiga. Descascam-se e cortam-se as batatas 

doces em oitavos e espalham-se no tabuleiro. Temperam-se com sal, pimenta e alecrim 

fresco. Coloca-se no forno a 180ºC por 40min, sendo os últimos 10min por baixa  

da brasa. 

espinafres 

Leva-se ao lume um tacho com o azeite, os alhos picados e o louro. Quando o alho 

estiver louro juntam-se os espinafres (de preferência frescos). Refoga-se um pouco. 

Tempera-se com sal, pimenta e vinagre. Deixa-se cozer até terem a consistência 

desejada (deverão ficar ainda tenros e verdes) 

amêndoas 

Picam-se e tostam-se as amêndoas numa frigideira. 
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Serve-se as batatas doces com alecrim fresco por cima acompanhado pelos espinafres 

cobertos pela amêndoa tostada. 

 

organolética 

A batata doce dourada, crocante por fora e mole por dentro, assada no forno com o 

alecrim verde de cheiro floral. Com um sabor adocicado, ligeiramente salgado e 

aromático forma uma perfeita harmonia com os espinafres tenros de cor verde escura, 

fibrosos e suculentos, de sabor amargo e ácido, rematando a composição com as 

amêndoas crocantes e britadas de sabor tostado. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 394,15kcal, Gordura 19,56g, Hidratos de Carbono 47,4g, Açúcares 9,2g, 

Fibras 11,7g, Proteínas 12,6g 

 

curiosidade 

A variedade Lyra da batata-doce tem a certificação comunitária de Indicação Geográfica 

Protegida (IGP). É uma variedade de produção exclusiva da Costa Litoral do Sudoeste 

Alentejano, cultivada nas freguesias litorais do concelho de Aljezur (Algarve) e no 

concelho de Odemira (Alentejo). A batata-doce é cultivada de forma tradicional: entre 

janeiro e março prepara-se o viveiro, entre maio e junho é feita a plantação e, em 

outubro, é colhida. 
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BAIXO ALENTEJO 

açorda de pimento no forno 

 

ingredientes 

azeite 1cs 

alho 3 dentes 

pimento vermelho 3 

pão alentejano 400g 

ovos 4 

Sal 

pimenta 

coentros 

poejos 

(salsa) 

 

receita 

Leva-se ao lume um tacho com o azeite e os dentes de alho picados. Quando estiverem 

louros adicionam-se os pimentos cortados aos cubos. Deixam-se fritar um pouco. Junta-

se a água e tempera-se com sal, pimenta, coentros e poejos frescos picados (estes dois 

também podem ser substituídos por salsa fresca). Deixa-se cozer um pouco. Coloca-se 

em 4 tigelas o pão alentejano cortado aos cubos. Cobre-se com o caldo e faz-se uma 

cova em cada tigela onde se colocam os ovos. A açorda vai ao forno a 200ºC cerca de 

10min para tostar e escalfar os ovos. Serve-se com coentros frescos picados por cima. 

 

organolética 

Uma açorda líquida, ligeiramente salgada e de aroma floral dos coentros, enriquecida 

pelo sabor adoçado do pimento vermelho, pela textura ora mole, ora crocante do pão de 

trigo alentejano, mais neutro em sabor, e pelo ovo escalfado de cosedura variável ora 

liquido, ora cremoso, que une e suaviza esta composição alentejana. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 402,8kcal, Gordura 9,6g, Hidratos de Carbono 64,2g, Açúcares 9,9g, 

Fibras 4,2g, Proteínas 14,7g 
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curiosidade 

Embora os coentros possam ser cultivados como erva aromática, convém separá-los das 

plantas de jardim, pois o forte aroma da folha e das sementes frescas podem ser 

prejudiciais para algumas plantas. Quando associados ao funcho, impedem a formação 

das suas sementes, enquanto que ajudam a germinar as do anis. O aroma das suas 

sementes vai-se tornando mais intenso à medida que estas vão amadurecendo. 

 

 

ALTO ALENTEJO 

tarte de batata 

 

ingredientes 

farinha 300g 

batatas 300g 

manteiga 80g 

ovo 1 

sal 

cebola 1 

alho 2 dentes 

espargos 400g 

sal 

pimenta 

noz moscada 

ovos 2 

leite 50ml 

queijo fresco de vaca 100g 

queijo curado de cabra 100g 

 

Os espargos poderão ser substituídos por beringela ou cogumelos consoante a  

época do ano 
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receita 

massa de batata 

Cozem-se as batatas descascadas em água. Desfazem-se e adiciona-se a farinha, a 

manteiga, o ovo e o sal. Mistura-se e amassa-se muito bem. Deixa-se repousar. 

recheio 

Leva-se ao lume uma frigideira com o azeite, a cebola e o alho picados. Quando 

estiverem louros juntam-se os espargos bravos cortados. (Consoante a época do ano 

também se podem utilizar cogumelos ou beringela em vez dos espargos). Deixam-se 

fritar. Tempera-se com sal, pimenta e noz moscada. 

 

Estende-se a massa de batata numa forma e recheia-se com os espargos. Batem-se os 

ovos com o leite e deita-se por cima. Esmaga-se o queijo fresco de vaca e o queijo 

curado de cabra e esfarela-se por cima da tarte. Vai ao forno a 200ºC por 40min até ficar 

bem torradinha. 

 

organolética  

A tarte de batata de massa dourada e estaladiça, com sabor ligeiramente doce, recheada 

com os espargos verdes de textura tenra e sabor amargo, ligados de forma harmoniosa 

pelo ovo amarelo e cremoso e pelo queijo de cabra gratinado, gordo e salgado, 

constituindo um prato de sabores interligados pelo aroma da noz moscada.  

 

valor nutricional 

Valor Energético 698,1kcal, Gordura 29,5g, Hidratos de Carbono 83,1g, Açúcares 7,6g, 

Fibras 7g, Proteínas 29,1g 

 

curiosidade 

Os Espargos são bastante apreciados na gastronomia Alentejana. Podem-se apanhar os 

Espargos Selvagens a partir de janeiro até finais de março/ meados de abril, aparecem em 

muita quantidade nas zonas onde a terra não é mexida, mas terão de ter consumidos muito 

jovens para que não fiquem linhosos e difíceis de comer. Também são muito apreciados 

envolvidos em ovos mexidos.  
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RIBATEJO 

puré de feijão e batata com couve cozida 

 

ingredientes 

batatas 4 

feijão branco 800g 

água quente 

couve portuguesa 8 folhas 

alho 2 dentes 

orégãos 

azeite 1cs 

cebola 2 

piripiri 

sal 

pimenta 

colorau 

pinhões 

tostas 

 

receita 

puré 

Leva-se ao lume um tacho com água, sal e as batatas descascadas e cortadas aos 

oitavos. Quando estiverem cozidas, escorrem-se e junta-se o feijão branco e a água 

quente. Deixa-se cozer um pouco. Tempera-se com sal, pimenta e colorau, e esmaga-se 

de forma a obter um puré. 

couve cozida 

Leva-se ao lume um tacho com água, sal, alho picado, orégãos e os talos da couve. 

Quando a água estiver a ferver juntam-se as folhas de couve cortadas em tiras 

compridas. Deixa-se cozer até a couve tiver a consistência desejada (deverá ficar ainda 

tenra e verde). 

cebola frita 

Leva-se ao lume uma frigideira com o azeite e as cebolas cortadas às fatias. Deixam-se 

fritar um pouco. Tempera-se com sal, piripiri e colorau. Fritam-se até obterem uma cor 

acastanhada. 
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pinhões tostados 

Leva-se ao lume uma frigideira com os pinhões e as tostas raladas. Deixam-se tostar até 

obterem cor, mas sem queimar. 

 

Serve-se o puré com a cebola frita por cima acompanhado pela couve cozida regada com 

um fio de azeite e coberta com os pinhões tostados. 

 

organolética 

Um jogo de cores, texturas e aromas harmonioso entre o puré bege, cremoso e adoçado, 

com a cebola caramelizada, mole, picante e salgada, a couve verde mais fibrosa e 

amarga com os pinhões tostados, crocantes e ligeiramente doces. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 362,9kcal, Gordura 6,3g, Hidratos de Carbono 57,5g, Açúcares 7,7g, 

Fibras 20,9g, Proteínas 21,3g 

 

curiosidade 

As variedades da batata com maior teor de amido (farinhentas) são melhores para o 

cozimento, para fritar e para amassar, enquanto outras, com menos amido, serão 

melhores para assar e mais utilizadas em saladas. O conteúdo de amido pode ser 

estimado fazendo-se um teste simples: o da água salgada - batatas pobres em amido 

flutuam e as ricas em amido afundam. 
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ESTREMADURA 

peixinhos da horta com arroz de tomate 

 

ingredientes 

azeite 1cs 

cebola 1 

alho 1 dente 

sal  

pimenta 

salsa 

arroz 300g 

tomate 6 

ovos 2 

farinha 200g 

água 150ml 

sal 

feijão verde 700g 

óleo 

 

O feijão verde também poderá ser substituído por com cebola, beringela ou brócolos. 

 

receita 

arroz de tomate 

Leva-se ao lume um tacho com o azeite e a cebola e o alho picados. Quando estiverem 

louros junta-se o arroz e frita-se um pouco. Adicionam-se 1/2 dos tomates cortados aos 

cubos e 1 1/2 quantidade do arroz de água. Tempera-se com sal, pimenta e salsa fresca 

picada. Quando o arroz estiver cozido junta-se o resto dos tomates. 

peixinhos da horta 

Faz-se um polme com os ovos, a farinha, a água e sal. Passam-se os feijões verdes 

cortados pelo polme e fritam-se em óleo bem quente até estiverem crocantes. 

Temperam-se com sal. 

 

Serve-se tudo junto com salsa fresca picada por cima. 
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organolética 

Os Peixinhos da Horta gordurosos ligeiramente salgados com o seu exterior crocante do 

polme frito e o interior húmido dos legumes verdes, criam uma perfeita harmonia com o 

arroz de tomate avermelhado e viscoso, de sabor ligeiramente ácido e adocicado, 

arredondado pelo alho e salsa verde aromática. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 541,8kcal, Gordura 16,5g, Hidratos de Carbono 84,6g, Açúcares 10,2g, 

Fibras 10,8g, Proteínas 15,7g 

 

curiosidade 

Os Peixinhos da Horta deram origem ao prato japonês tempura que consiste em pedaços 

fritos de vegetais ou mariscos envoltos num polme fino. Esta receita foi introduzida no 

Japão, em meados do século XVI, por missionários Jesuítas portugueses. 
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BEIRA BAIXA 

beringela guisada com batatas tostadas  

 

ingredientes 

batatas 800g 

azeite 2 cs 

cebola 1 

alho 1 dente 

beringela 3 

água 250ml 

polpa de tomate 70g 

sal 

pimenta 

segurelha 

colorau 

piripiri 

sementes girassol 25g 

queijo ovelha castelo branco 150g 

 

receita 

batatas tostadas 

Cozem-se as batatas em água e sal, sem ficarem muito moles. Cortam-se em rodelas 

grossas e fritam-se em azeite até ficarem tostadas. Tempera-se com sal. 

beringela guisada 

Leva-se ao lume um tacho com o azeite, a cebola e o alho picados. Quando estiverem 

louros juntam-se as beringelas cortadas aos cubos. Fritam-se até ficarem tostadas. 

Junta-se a água e a polpa de tomate e tempera-se com sal, pimenta, segurelha, colorau e 

um pouco de piripiri. Deixa-se cozer até a beringela ficar esponjosa, mas não se 

desfazer. 

Servem-se as batatas coberta pelo guisado e com as sementes de girassol tostadas e o 

queijo de ovelha ralado por cima. 
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organolética 

As rodelas de batatas fritas alouradas, crocantes na superfície e amanteigadas por 

dentro, de sabor temperado, formam a base perfeita para o guisado de beringela, 

esponjosa e suculenta, tomando o sabor adocicado da polpa de tomate, aromatizado pela 

segurelha. A cobertura guisada, receberá o queijo de castelo branco, salgado, aromático 

e gorduroso que derreterá sobre a base, formando maravilhosos fios de queijo que 

contrastam com a textura crocante de sementes de girassol torradas. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 463,5kcal, Gordura 20,1g, Hidratos de Carbono 58,9g, Açúcares 14,9g, 

Fibras 14,3g, Proteínas 72,9g 

 

curiosidade 

A Beringela tem a sua origem no Sudoeste Asiático, da região que hoje se chama 

Myanmar. Foi levada para o Mediterrânico pelos comerciantes do Médio Oriente no início 

da Idade Média e no século XII os árabes introduziram-na em Espanha. Foram os 

exploradores portugueses e espanhóis que a levaram para a América, mas a sua 

introdução na alimentação foi muito difícil, dado que a beringela, apelidada de “mad 

apple” (maçã louca) era considerada venenosa e perigosa, capaz de provocar lepra e até 

loucura. Esta crença antiga baseava-se no facto da beringela pertencer à mesma família 

da beladona, uma planta tóxica.  
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BEIRA LITORAL 

salada quente de grelos e feijão frade com broa frita  

 

ingredientes 

grelos 1 molho 

água 

feijão frade 800g 

alho 3 dentes 

limão ½ 

broa milho doce 600g 

azeite 6cs 

sal 

pimenta 

 

receita 

salada quente de grelos e feijão frade 

Lavam-se e cortam-se os grelos. Leva-se ao lume um tacho com água e sal e cozem-se 

os grelos. Depois de 10min troca-se a água e cozem-se de novo. Repete-se este 

processo mais uma vez. Escorrem-se e adiciona-se o feijão frade. Leva-se ao lume uma 

frigideira com azeite e os dentes de alho picados. Quando estiverem louros deita-se tudo 

sobre os grelos e o feijão frade. Tempera-se com sal, pimenta e sumo de limão. 

broa frita 

Corta-se a broa de milho doce em cubos. Leva-se ao lume uma frigideira com azeite e 

frita-se a broa com um pouco de sal. Mexe-se de vez em quando para não queimar. 

 

Serve-se a salada quente de grelos e feijão frade junto com a a broa frita. 

 

organolética 

O cheiro amargo dos grelos escuros, cortados e envolvidos com o feijão frade bege 

acastanhado, e ligados pelo azeite e sumo de limão, formam pelo seu sabor azedo e 

salgado, uma perfeita harmonia com a broa amarela, adocicada, brilhante e frita. Juntos 

criam uma composição de diferentes texturas desde o fibroso, mole e farinhento, ao ácido 

verde até ao crocante adocicado.  
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valor nutricional 

Valor Energético 781,5kcal, Gordura 19,6g, Hidratos de Carbono 112,8g, Açúcares 23,5g, 

Fibras 23,5g, Proteínas 29,2g 

 

curiosidade 

A Beira Litoral é a região onde os grelos são mais produzidos. Uma expressão popular 

dos Carapelhos, na Beira Litoral, diz que "Os grelos de nabo para serem bons têm que 

ser cozidos três vezes: uma vez com sede [alusão ao mês de Setembro, ainda seco 

quando das primeiras sementeiras], outra vez com geada [referência às madrugadas 

geladas de Inverno - a planta resiste bem à geada e perde acidez] e a terceira vez para 

comer.” 

A Confraria do nabo celebra na região de Vagos o grelo cultivado em terreno arenoso e 

húmido, que lhe dá uma textura impar: tenra, pouco linhosa e suculenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 135 

BEIRA ALTA 

rolos de nabiça e migas com cogumelos 

 

ingredientes 

azeite 1cs 

alho 2 dentes 

nabiças 1 molho 

vinho verde 200ml 

água 200ml 

sal 

pimenta 

louro 1 folha 

noz moscada 

pães de centeio 6 

castanhas assadas 300g 

manteiga 1cs 

alho 1 dente 

cogumelos 400g 

sal 

pimenta 

colorau 

 

receita 

rolos de nabiça e migas 

Reservam-se 8 folhas de nabiça grandes de lado. Leva-se ao lume um tacho com azeite, 

o alho picado e o louro. Quando o alho estiver louro juntam-se o resto das nabiças 

cortadas. Deixa-se fritar um pouco. Refoga-se com o vinho verde e a água e tempera-se 

com sal, pimenta e noz moscada. Deixa-se cozer. Adicionam-se os pães de centeio 

cortados aos cubos e as castanhas assadas. Mistura-se bem ate ter uma consistência 

homogénea. Enrola-se em cada folha de nabiça grande 2 colheres de sopa de miga. 

Leva-se ao lume uma frigideira com azeite e fritam-se os rolos com uma tampa por cima 

até estarem tostados. 
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cogumelos 

Leva-se ao lume uma frigideira com a manteiga e o alho picado. Quando estiver louro 

juntam-se os cogumelos (inteiros ou em fatias grossas). Fritam-se um pouco e temperam-

se com sal, pimenta e colorau. 

 

Serve-se um pouco de miga com os rolos por cima e rodeado pelos cogumelos. 

 

organolética 

As folhas de nabiça verdes, ligeiramente fibrosas e amargas, são recheadas com migas 

de centeio aromatizadas pela noz moscada e as castanhas assadas crocantes de sabor 

adocicado, rodeado pelos cogumelos castanhos, esponjosos e suculentos, ligeiramente 

salgados e terrosos.  

 

valor nutricional 

Valor Energético 549,7kcal, Gordura 11,7g, Hidratos de Carbono 93,35g, Açúcares 40,3g, 

Fibras 15,6g, Proteínas 18,3g 

 

curiosidade 

Em Portugal, o pão de centeio é fruto de uma respeitável tradição popular nas zonas de 

planalto nordestino, hábito diário que se manteve durante séculos. Nas zonas litorais 

norte comia-se (desde o séc. XVIII) broa de milho, e nas planícies do sul o trigo, 

atribuindo ao miolo uma tonalidade levemente acinzentada. Com a industrialização do 

trigo, e a divulgação do pão branco, mais macio, praticamente desapareceu o fabrico 

doméstico e os respetivos fornos tradicionais, onde também se cozinhavam assados. 
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TRÁS-OS-MONTES 

guisado de abóbora e favas com arroz de couve 

 

ingredientes 

abóbora 800g 

favas 800g 

salsa 

cebola 1 ½ 

alho 2 dentes 

louro 1 folha 

couve portuguesa 100g 

arroz 300g 

azeite 2cs 

sal 

pimenta 

vinagre 

sementes de abóbora 25g 

 

receita 

guisado de abóbora e favas 

Descasca-se e corta-se a abóbora em cubos. Leva-se ao lume um tacho com azeite, e a 

cebola cortada em fatias grossas. Quando estiver loura junta-se a abóbora que se deixa 

fritar em lume brando. Acrescentam-se as favas e deixa-se cozer um pouco. Tempera-se 

com sal, pimenta e salsa fresca picada. Coze-se em baixo lume 20-30min. 

arroz de couve 

Faz-se um refogado com o azeite, a cebola e os dentes de alho picados e a folha de 

louro. Junta-se a couve cortada em tiras e deixa-se alourar. Acrescenta-se o arroz e 

deixa-se fritar um pouco. Adiciona-se o dobro de volume do arroz de água e tempera-se 

com sal. Coze-se até a água se ter evaporado e o arroz estiver mole. 

 

Serve-se tudo junto com salsa fresca picada e sementes de abóbora tostados por cima. 
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organolética 

Um guisado suculento, aromatizado pela salsa verde, com favas cremosas verdes que se 

ligam à abóbora doce, de cor-de-laranja, por uma textura arredondada e envolvente, 

onde uma gota de vinagre exaltará os sabores. Acompanhado por um arroz seco de 

couve portuguesa que contrastará com o cromatismo e a textura do guisado, numa união 

de sabores ligeiramente viscosos e agridoce, travados pela neutralidade do arroz seco e 

envolvidos pelo aroma do louro e do alho, formam uma composição equilibrada e 

completa que ganha com a textura das sementes de abóbora apenas tostadas no tacho, 

salpicando a superfície.  

 

valor nutricional 

Valor Energético 449,8kcal, Gordura 8,2g, Hidratos de Carbono 84,9g, Açúcares 28,3g, 

Fibras 21g, Proteínas 23,1g 

 

curiosidade 

A abóbora faz parte do grupo de produtos hortofrutícolas sensíveis ao frio, ou seja, 

quando conservados a temperaturas abaixo dos 10 º C (no frigorífico), o risco dos seus 

valores nutricionais se alterarem é maior. Assim, não deverá guardá-la no frigorífico por 

mais de duas semanas. À temperatura ambiente, em local seco e fresco, mas mantendo-

se inteira, poderá ser armazenada por um período de três ou mais meses. 
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DOURO E MINHO 

sopa de castanhas 

 

ingredientes 

cebola 1 

louro 1 folha 

couve lombarda 600g 

míscaros/ pleurotos 200g 

castanhas assadas 600g 

arroz 200g 

manteiga 1cs 

sal 

água 

 

receita 

Leva-se ao lume um tacho com a manteiga, a cebola picada e a folha de louro. Quando a 

cebola estiver loura acrescenta-se a couve cortada. Deixa-se fritar um pouco. Adiciona-se 

os míscaros/ pleurotos cortados em fatias grossas. Deixa-se refogar e adicionam-se as 

castanhas assadas deixando algumas de fora para mais tarde. Acrescenta-se 1L de água 

e tempera-se com sal e pimenta. Deixa-se cozer cerca de 30min. Desfazem-se as 

castanhas e adiciona-se o arroz e a mesma quantidade de água. Quando o arroz estiver 

cozido acrescenta-se mais 250ml de água quente e o resto das castanhas. 

 

organolética 

Um caldo cremoso de cebola, ligeiramente salgado e aromatizado pelo louro, ligará o 

repolho verde, fibroso e levemente amargo, a castanha amarela, de dominância doce e 

textura cremosa e crocante, o arroz branco, mole e de sabor mais neutro, e os míscaros 

esponjosos e terrosos. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 511,9kcal, Gordura 6,5g, Hidratos de Carbono 99,2g, Açúcares 75,7g, 

Fibras 17,1g, Proteínas 11,9g 
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curiosidade 

A castanha é um fruto seco rico em hidratos de carbono complexos, sob a forma de 

amido e fibra, e contém pouca quantidade de proteínas e gorduras. Em relação às 

gorduras, a castanha contém gorduras mono e polinsaturadas, podendo promover a 

redução dos níveis de colesterol LDL e o aumento do colesterol HDL. A sua composição 

em fibra representa uma vantagem, dado que pelos seus açúcares serem de digestão 

lenta, evitam uma subida rápida de glicose no sangue e prolongam a saciedade. 

 

 

MADEIRA 

pão de casa com creme de abacate e salada 

 

ingredientes 

farinha 500g 

fermento 25g 

água morna 200ml 

açúcar 1cc 

sal 

puré de batata doce 350g 

abacate 2 

limão 1 

sal 

laranja 1 

azeite 1cs 

sal 

pimenta 

caril 

cenouras 4 

aipo 2 ramos 

agriões 200g 
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receita 

pão de casa 

Coze-se a batata doce em água. Retira-se a pele e desfaz-se com um garfo.  

Coloca-se 350g de farinha numa tigela e faz-se uma cova onde se adiciona a água 

morna, o açúcar, o fermento e o sal. Mistura-se e amassa-se muito bem. Deixa-se 

levedar 30min num lugar quente. Junta-se o puré à massa e mistura-se bem. Adiciona-se 

o resto da farinha e amassa-se. Deixa-se levedar 45min. Coloca-se a massa num 

tabuleiro de forno e deixa-se repousar mais 15min. Vai ao forno a 200ºC por 30min. 

creme de abacate 

Retira-se o interior do abacate para uma tigela e esmaga-se com o sumo de limão e sal. 

salada 

Faz-se um vinagrete com o sumo de laranja, o azeite, o sal, a pimenta e o caril. Juntam-

se os agriões, a cenoura ralada e o aipo picado. Mistura-se muito bem. 

 

Serve-se o pão de casa quente barrado com o creme de abacate e acompanhado pela 

salada. 

 

organolética 

O Pão de Casa que se come quentinho, a sair do forno, de crosta acastanhada e 

crocante e miolo amarelo e fofo, que estala ao ser cortado em grossas fatias de sabor 

adoçado. Barrado com o creme de abacate verde esbranquiçado, de textura cremosa 

com um sabor ligeiramente salgado que, pela sua estrutura gorda é o perfeito elo de 

ligação com salada envolvida pelo vinagrete de limão, azeite e caril, unindo de forma 

suculenta e aromática o aipo verde transparente, fresco e intenso, a cenoura cor-de-

laranja, crocante e doce, e o agrião verde escuro picante, permitindo através da sua 

acidez o culminar dos diferentes sabores, num jogo de contrastes entre doce e ácido, 

fresco e gordo, cremoso e crocante.  

 

valor nutricional 

Valor Energético 858,2kcal, Gordura 15,4g, Hidratos de Carbono 114,9g, Açúcares 10,8g, 

Fibras 15,5g, Proteínas 65g 
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curiosidade 

A provitamina A (betacaroteno das cenouras) não ajuda a ver melhor na escuridão (a não 

ser que se sofra de deficiência de vitamina A). Este mito resultou da propaganda lançada 

pela força aérea britânica durante a Segunda Guerra mundial, para explicar o sucesso 

dos seus pilotos em ataques noturnos, justificação que tinha por função estratégica 

encobrir o avanço da tecnologia radar e o uso de luz vermelha nos painéis de instruções. 

 

 

AÇORES 

inhame frito e ervilhas com ovos 

 

ingredientes 

Inhames 8 

azeite 2cs  

cebola 2 

alho 2 dentes 

polpa tomate 1cs 

ervilhas 600g 

água 100ml 

ovos 4 

sal 

pimenta 

colorau 

cebolinho 

 

receita 

inhame frito 

Cozem-se os inhames em água (30min-40min). Retira-se a casca e cortam-se em 

rodelas grossas. Leva-se ao lume uma frigideira com o azeite e fritam-se os inhames até 

ficarem louros. Tempera-se com sal. 

ervilhas com ovos 

Leva-se ao lume uma frigideira com o azeite, as cebolas e os dentes de alho picados. 

Quando estiverem louros, adicionam-se as ervilhas, a água e a polpa de tomate. 

Tempera-se com sal, pimenta e colorau. Deixa-se cozer um pouco.  
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Fazem-se duas covinhas e introduzem-se os ovos. Deixam-se escalfar. 

 

Serve-se junto com cebolinho picado por cima. 

 

organolética 

O inhame amarelado e tostado, salpicado com o cebolinho verde. (Na falta de inhame 

poderá ser usada, em substituição, batata doce). As ervilhas estufadas verdes brilhantes, 

fazem fundo ao ovo escalfado, branco e amarelo quente e às rodelas de inhame frito. 

Uma composição harmoniosa entre a estrutura crocante e amanteigada do inhame e a 

textura fresca e ligeiramente crua das ervilhas envolvidas num molho suculento, que se 

ligará pelo ovo cremoso que, através da sua textura, exalta os sabores do inhame tostado 

e salgadinho em contraste com as ervilhas doces, verdes e atomatadas. O cebolinho 

finaliza a composição com a sua textura fibrosa de sabor picante. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 540,1kcal, Gordura 11,8g, Hidratos de Carbono 88g, Açúcares 17g, 

Fibras 23,5g, Proteínas 22,8g 

 

curiosidade 

A plantação do inhame é feita de 2 em 2 anos, desenvolvendo-se melhor em lugares 

húmidos. Pode também ser cultivada em lugares mais secos, mas geralmente os 

inhames de água costumam ser melhores, mais saborosos e menos fibrosos. Quando se 

apanha o inhame, tirando a planta da terra junto com o próprio tubérculo, corta-se as 

folhas e a parte velha e torna-se a replantar, ou seja, uma planta de inhame pode-se 

replantar várias vezes. Esta planta dá-se em climas quentes e húmidos como os Açores, 

acompanhando frequentemente cozidos, onde ocupará um papel semelhante à batata 

doce, mas com a textura do nabo.  
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GASTRONOMIA VEGETARIANA TRADICIONAL PORTUGUESA II 

 

ALGARVE 

rosas de puré com salada de tomate e pimentos assados 

 

ingredientes 

batatas 800g 

água 130ml 

azeite 1cs 

sal 

pimenta 

ovo 1 

tomates 6 

pimento vermelho 2 

cebola 1 

alho 3 dentes 

feijão vermelho 400g 

azeite 4cs 

vinagre 1cs 

sal 

poejos 

 

receita 

rosas de batata 

Descascam-se e cozem-se as batatas. Escorrem-se, reservando 125ml de água da 

cozedura e faz-se um puré juntando azeite, sal e pimenta. Num tabuleiro de forno fazem-

se rosas pequenas de puré com a ajuda de saco de pasteleiro. Pincelam-se com ovo 

batido e leva-se ao forno a 200ºC cerca de 30 min (até ficarem tostadas).  

salada de tomates e pimentos assados 

Cortam-se os tomates aos oitavos, os pimentos em meias tiras, a cebola e os dentes de 

alho em fatias finas. Deita-se tudo numa forma e leva-se ao forno cerca de 40 min a 

200ºC. Retira-se do forno, junta-se o feijão vermelho pré-cozido e tempera-se com azeite, 

vinagre, sal e poejo fresco picado. Mistura-se bem. 
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Servem-se as rosas de puré junto com a salada quente com poejo fresco por cima. 

 

organolética 

As rosas de batata amarelas tostadas no forno, de superfície crocante e interior cremoso, 

acompanham de forma harmoniosa a salada suculenta composta pelo pimento vermelho 

tenro e adocicado, a cebola fibrosa e picante, o tomate agridoce e o feijão vermelho mole 

e neutro. Envolvidos pelo vinagrete de azeite e vinagre, ligeiramente ácido e aromatizado 

pelos poejos e pelo alho, que deixa exaltar os diferentes sabores. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 454,6kcal, Gordura 15g, Hidratos de Carbono 67,6g, Açúcares 12,4g, 

Fibras 15,6g, Proteínas 14g 

 

curiosidade 

Tal como o tomate, os pimentos são nativos do México, América Central e do norte da 

América do Sul. Estes podem ter diferentes cores sendo as mais conhecidas o verde, o 

amarelo e o vermelho. Porém, existem outras variedades bastante exóticas, como o 

branco, roxo, azulado, preto e laranja. 
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BAIXO ALENTEJO 

empadas alentejanas 

 

ingredientes 

farinha 600g 

água 350ml 

sal 

manteiga 200g 

azeite 1cs 

cebola 1 

dente alho 1 

tomates 6 

azeitonas pretas 400g 

salsa 

pimenta 

polpa de tomate 1cs 

queijo fresco 400g 

 

receita 

massa 

Amassa-se a farinha com a água morna e o sal até se obter uma massa firme. Estende-

se a massa com um rolo e espalha-se nela 1/5 da manteiga mole. Dobra-se a massa e 

volta-se a estender. Repete-se este processo cinco vezes. No fim estende-se a massa e 

cortam-se círculos com os quais se forram pequenas formas metálicas, previamente 

untadas com manteiga. 

recheio 

Leva-se ao lume uma frigideira com azeite e cebola picada. Deixa-se fritar um pouco e 

acrescenta-se o alho picado. Quando estiverem louros juntam-se os tomates cortados 

aos cubos. Deixa-se frigir um pouco para perder a água. Adicionam-se as azeitonas 

cortadas às rodelas e tempera-se com sal, pimenta e salsa fresca picada. Deixa-se cozer 

em lume brando e adiciona-se a polpa de tomate. 
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Recheiam-se as empadas com o preparado de tomate escorrido e pedaços de queijo 

fresco de vaca. Sela-se a empada com uma tampa de massa. Vão ao forno cerca de 35 

min a 200ºC. Servem-se as empadas quentes a sair do forno. 

 

organolética 

As empadas que se comem quentinhas, a sair do forno, de massa dourada, crocante e 

gorda, que estala ao ser cortada, envolve com o seu sabor neutro o recheio suculento e 

aromático do tomate agridoce, as azeitonas pretas salgadas, o queijo fresco cremoso, a 

salsa de aroma floral. Um jogo harmonioso de diferentes texturas e sabores. 

 

valor nutricional Valor Energético 1015,9kcal, Gordura 48,8g, Hidratos de Carbono 

116,5g, Açúcares 11,2g, Fibras 13g, Proteínas 31,9g 

 

curiosidade 

O tomate é da família Solanaceae que é a mesma dos pimentos, das batatas e da 

beringela. Terão sido introduzidos na Europa pelos espanhóis que trouxeram as 

sementes da América do Sul, onde já eram cultivados há muitos séculos por povos como 

os Aztecas. Existem mais de mil variedades de tomate de diferentes tamanhos, formas e 

cores. Podem ir do brilhante amarelo ao laranja, passando pelo verde e até ao castanho. 

Os mais comuns em Portugal são o tomate rama, o tomate redondo, o tomate chucha, o 

tomate cherry e o coração de boi. 
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ALTO ALENTEJO 

miga encarnada com cogumelos de fricassé 

 

ingredientes 

pão alentejano 1 

feijão vermelho 400g 

água 250ml 

azeite 3cs 

dentes alho 2 

cebola 1 

ovos 6 

leite 50ml 

cogumelos 600g 

sal 

pimenta 

coentros 

 

Na época dos espargos verdes, podem-se substituir metade dos cogumelos por estes. 

 

receita 

miga encarnada 

Leva-se ao lume um tacho com a água temperada com sal e pimenta. Quando estiver 

quente junta-se o pão cortado aos cubos e mexe-se, desfazendo-o. Adiciona-se o feijão 

vermelho pré-cozido e continua-se a mexer em lume até engrossar. Deita-se a miga para 

uma folha de papel vegetal e forma-se um rolo bem firme. Deixa-se arrefecer e corta-se 

em fatias grossas. Leva-se ao lume uma frigideira com 1cs de azeite e os dentes de alho 

picados. Fritam-se as fatias de miga até ficarem douradas 

cogumelos de fricassé 

Leva-se ao lume uma frigideira com 2cs de azeite e a cebola picada. Quando estiver 

loura juntam-se os cogumelos cortados em fatias e deixam-se fritar. Temperam-se com 

sal e pimenta. Batem-se os ovos com o leite e pitada de sal e deitam-se para a frigideira. 

Deixa-se cozer o ovo lentamente, mexendo de vez em quando sem deixar secar. 
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Servem-se as fatias de miga fritas junto com os cogumelos de fricassé aromatizados com 

coentros frescos picados por cima.  

 

organolética 

A miga de feijão vermelho frita em azeite aromatizado pelo alho, crocante por fora e mole 

por dentro, acompanha os cogumelos de fricassé suculentos. Uma combinação de 

sabores desde o neutro, ao salgado, terroso e apimentado, refrescado pelo aroma 

herbáceo intenso dos coentros frescos. 

 

valor nutricional Valor Energético 693,7kcal, Gordura 18,3g, Hidratos de Carbono 

105,1g, Açúcares 9,1g, Fibras 9,1g, Proteínas 26,3g 

 

curiosidade 

No estado cru o feijão vermelho contém valores elevados da toxina fitohemaglutinina que 

pode causar danos no fígado. Por isso deve ser demolhado e cozido a altas temperaturas 

removendo assim não apenas a toxina, mas exaltando também o seu ótimo valor 

nutricional e sabor. 
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RIBATEJO 

sopa de feijão frade, couve e cenoura com pão frito 

 

ingredientes 

azeite 2cs 

cebola 1 

couve portuguesa 3 folhas 

cenouras 3 

vinho branco 75ml 

água 1l 

feijão frade 400g 

sal 

folhas louro 2 

pão d’avó 400g 

dentes alho 2 

orégãos 

 

receita 

sopa de feijão frade, couve e cenoura 

Descascam-se as cenouras e cortam-se em tiras finas com o descascador. Os restos 

cortam-se em cubos muito pequenos. Leva-se ao lume um tacho com 1cs de azeite, a 

cebola picada e as folhas de louro. Quando a cebola estiver loura juntam-se os cubos de 

cenoura e a couve cortada em tiras finas e curtas. Deixa-se frigir. Refoga-se com o vinho 

branco. Adiciona-se a água e tempera-se com sal. Quando estiver a ferver junta-se o 

feijão frade pré-cozido e as tiras de cenoura. Deixa-se cozer mais um pouco. As tiras de 

cenoura devem ainda ficar um pouco cruas. 

pão frito 

Corta-se o pão em cubos. Leva-se ao lume uma frigideira com o azeite, o alho picado e 

os orégãos. Junta-se o pão e deixa-se fritar até ganhar cor. Tempera-se com um pouco 

de sal. 

 

Serve-se a sopa com os cubos de pão frito por cima. 
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organolética 

Um caldo salgado, ligeiramente ácido pelo vinho branco e aromatizado pelo louro, 

envolve a couve portuguesa verde escura, fibrosa e ligeiramente amarga, a cenoura cor-

de-laranja, tenra e adocicada e o feijão frade bege, mole e neutro. Uma composição 

harmonizada pela textura crocante do pão frito, salgado e aromatizado pelo alho.  

 

valor nutricional 

Valor Energético 482,4kcal, Gordura 6,8g, Hidratos de Carbono 86,2g, Açúcares 10,1g, 

Fibras 9,43g, Proteínas 15,8g 

 

curiosidade 

A couve-portuguesa, conhecida também como couve tronchuda ou couve penca é 

resistente a baixas temperaturas e pouco exigente em termos de solo, pelo que é 

bastante fácil de plantar, crescendo sem dificuldade em qualquer região de Portugal. 

Contém vitamina A, C e ácido fólico, nutrientes que contribuem para o bom 

funcionamento do sistema imunitário. Este vegetal é tão importante que até à Idade 

Média era o principal legume utilizado na gastronomia da Península Ibérica. Juntamente 

com os países mediterrânicos, os portugueses encontram-se entre os maiores 

consumidores de couves do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 152 

ESTREMADURA 

pastéis de batata com salada morna de favas e agriões 

 

ingredientes 

batatas 800g 

ovos 4 

cebola 1 

salsa 

farinha 3cs 

azeite 1cs 

favas 800g 

agriões 200g 

dente alho 1 

azeite 4cs 

vinagre 2cs 

sal 

pimenta 

 

receita 

pastéis de batata 

Descascam-se, cortam-se e cozem-se as batatas em água com sal. Escorrem-se e 

esmagam-se em puré. Leva-se ao lume uma frigideira com azeite e a cebola picada. 

Quando estiver loura junta-se a cebola ao puré. Tempera-se com sal e salsa fresca 

picada e deixa-se arrefecer. Adicionam-se os ovos inteiros e a farinha e mistura-se bem. 

Leva-se ao lume uma frigideira com azeite e introduzem-se pequenas porções de massa 

formando pataniscas não muito grossos. Fritam-se em baixo lume cerca de 5 min de 

cada lado. Devem ficar tostados. 

salada morna de favas e agriões 

Leva-se ao lume um tacho com água, sal e as favas. Cozem-se cerca de 15 min e 

escorrem-se. Faz-se um vinagrete com azeite, vinagre, o alho cru esmagado, sal e 

pimenta. Adicionam-se as favas quentes e os agriões e mistura-se muito bem. 

 

Servem-se os pasteis de batata quentes acompanhados pela salada morna de favas e 

agriões. 



 

 153 

organolética 

Os pasteis amarelos tostados, crocantes por fora e moles no seu interior, aromatizados 

pela salsa e adocicados pelos pedacinhos de cebola frita, juntam-se à salada morna e 

verde, composta pelo agrião fibroso e picante e pelas favas moles e neutras, envolvidos 

pelo vinagrete gordo, ácido, salgado e aromatizado pelo alho. Uma combinação de cores, 

sabores e texturas exaltantes.  

 

valor nutricional Valor Energético 608,5kcal, Gordura 21,2g, Hidratos de Carbono 

191,7g, Açúcares 23,6g, Fibras 25,9g, Proteínas 43,5g 

 

curiosidade 

A fava, além do seu elevado teor em proteína é rica em amido, um tipo de hidrato de 

carbono complexo, que proporciona ao organismo níveis de energia estáveis por um 

período de tempo considerável. Ela também é uma das leguminosas mais ricas em fibra 

(apenas ultrapassada pelo feijão branco), por esse motivo, o seu consumo nas 

quantidades recomendadas tem um efeito positivo na redução do nível de substâncias 

gordas no sangue. 
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BEIRA BAIXA 

açorda de grão e alho francês 

 

ingredientes 

azeite 1cs 

cebola 1 

alho 2 dentes 

alho francês 300g 

grão de bico 400g 

água 1 ¼ l 

sal 

poejos 

pão de trigo 400g 

queijo ovelha 150g 

nozes 40g 

 

receita 

açorda de grão e alho francês 

Leva-se ao lume um tacho com azeite e a cebola e o alho picados. Quando estiverem 

louros junta-se o alho francês cortado às rodelas. Deixa-se fritar. Junta-se a água e o 

grão de bico pré-cozido e tempera-se com sal e poejos frescos picados. Deixa-se cozer 

um pouco. 

nozes tostadas 

Leva-se ao lume uma frigideira com as nozes picadas e deixam-se tostar até  

ganharem cor. 

 

Coloca-se uma fatia de pão torrado numa tigela com um pouco de queijo de ovelha 

ralado por cima. Cobre-se com o caldo, grão e alho francês e distribuem-se as nozes 

tostadas por cima. 
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organolética 

Um jogo harmonioso de diferentes sabores e texturas desde o grão de bico bege, tenro e 

neutro, passando pelo alho francês verde, fibroso e ceboloso, ao queijo de ovelha branco, 

aromático e gordo até às nozes crocantes e tostadas. Estando todas estas componentes 

banhadas num caldo salgado e aromatizado de forma subtil pelos poejos frescos.  

 

valor nutricional 

Valor Energético 907,2kcal, Gordura 27,4g, Hidratos de Carbono 133,4g, Açúcares 18,7g, 

Fibras 20,4g, Proteínas 36,3g 

 

curiosidade 

O grão-de-bico é isento de glúten pelo que é uma boa opção de substituição para 

pessoas intolerantes ao glúten ou doentes celíacos. É uma ótima fonte de proteína, que 

embora seja incompleta por ser vegetal, torna-se completa ao ser consumida em 

conjunto com cereais, como o arroz. Para além do seu valor nutricional, a produção do 

grão utiliza pouca água e permite a fixação de azoto atmosférico no solo. Assim a sua 

cultura leva a uma redução da utilização de fertilizantes azotados, a um aumento da 

fertilidade e a uma melhoria da estrutura dos solos.  
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BEIRA LITORAL 

couve flor frita com arroz de grão 

 

ingredientes 

ouve flor 800g 

ovos 2 

leite 150ml 

farinha 

pão ralado 

sal 

óleo/ azeite 

azeite 1cs 

cebola 1 

dente alho 1 

arroz 300g 

grão de bico 400g 

água 

salsa 

 

receita 

couve flor frita 

Cozem-se os raminhos de couve-flor em água com sal cerca de 5 min (devem ficar 

malcozidos). Retiram-se da água e deixam-se arrefecer. Passam-se os raminhos por 

farinha, de seguida pelo ovo batido com o leite e sal, e por fim pelo pão ralado. Fritam-se 

em óleo/ azeite bem quente até dourarem. 

 

arroz de grão 

Leva-se ao lume um tacho com azeite e a cebola e mais tarde o alho picado. Quando 

estiverem louros junta-se o arroz de deixa-se fritar um pouco. Adiciona-se o dobro da 

quantidade do arroz de água e tempera-se com sal e salsa fresca picada. Quando o arroz 

estiver quase cozido junta-se o grão de bico pré-cozido. 

 

Servem-se os raminhos de couve-flor fritos juntos com o arroz de grão e salsa fresca 

picada por cima. 
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organolética 

As frituras douradas de couve flor crocante e coração tenro, são acompanhadas pelo 

arroz branco que as liga ao grão de bico bege e tenro. Uma combinação do sabor 

adocicado da couve flor que se liga ao salgado e neutro do arroz de grão aromatizado 

alho e pela salsa verde fresca. 

 

valor nutricional Valor Energético 994,3kcal, Gordura 24,8g, Hidratos de Carbono 

158,1g, Açúcares 21,7g, Fibras 24,9g, Proteínas 38,1g 

 

curiosidade 

A salsa é uma erva originária da zona mediterrânea do sul da Itália, Argélia e Tunísia. 

Tem sido cultivada há mais de 2 mil anos e foi muito considerada na cultura grega, tendo 

feito parte em diversas cerimónias. Os gregos acreditavam que a salsa tinha surgido do 

sangue do herói grego falido Archemorus, sendo que a associavam à morte e destruição. 

No entanto, na idade média a salsa foi utilizada na medicina popular ganhando assim 

popularidade como erva saudável. 
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BEIRA ALTA 

bola de legumes 

 

ingredientes 

farinha 500g 

água 100ml 

açúcar 1cs 

fermento 10g 

ovos 4 

cebola 1 

alho 1 dente 

cenouras 2 

pleurotos 400g 

agriões 200g 

azeite 3cs 

sal, pimenta, colorau 

vinho verde 100ml 

farinha 3cs 

 

receita 

massa 

Coloca-se a farinha numa tigela e adiciona-se o fermento dissolvido na água morna 

açucarada, os ovos, 1cs de azeite e sal. Amassa-se muito bem e deixa-se levedar por  

30 min. 

recheio 

Leva-se ao lume uma frigideira com 1cs de azeite e a cebola e o alho picados. Quando 

estiverem louros adicionam-se as cenouras cortadas aos cubos. Fritam-se um pouco e 

juntam-se os pleurotos cortados às tiras. Deixa-se ganhar cor. Juntam-se os agriões e 

tempera-se com sal, pimenta e colorau. Adiciona-se o vinho verde e deixa-se cozer um 

pouco. Mistura-se a farinha com um pouco de água e incorpora-se no molho dos legumes 

de modo a engrossar. 
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Estende-se um pouco mais de metade da massa e forra-se uma forma untada com 

azeite. Introduz-se o recheio e cobre-se com a outra parte da massa estendida. Deixa-se 

levedar por 15 min. Vai ao forno a 200ºC por 30 min. (5 min antes de se tirar pincela-se 

com 1cs de azeite). Serve-se a bola quente a sair do forno. 

 

organolética 

A bola servida quentinha a sair do forno, de massa dourada e crocante, envolve o recheio 

suculento, salgado e de ligeira nota ácida e frutífera do vinho verde, que incorpora a 

cenoura cor-de-laranja, adocicada e tenra, os pleurotos castanhos, terrosos e 

esponjosos, e os agriões verdes, picantes e fibrosos. 

 

valor nutricional Valor Energético 690,9kcal, Gordura 15,1g, Hidratos de Carbono 

112,3g, Açúcares 6,6g, Fibras 7,4g, Proteínas 25,3g 

 

curiosidade 

O agrião pode ser encontrada no meio natural em zonas húmidas como rios e riachos. É 

nativo da Europa e Ásia Central, onde cresce abundantemente nas margens dos rios e 

córregos. O seu potencial em vitamina C é conhecido desde a idade média, onde era 

usado para combater o escorbuto. 
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TRÁS-OS-MONTES 

batatas e grelos salteados com puré de castanha 

 

ingredientes 

batatas 8 

grelos 1 molho 

água 

sal 

azeite 3cs 

alho 3 dentes 

vinagre 1cs 

cominhos 

noz moscada 

castanhas assadas 600g 

água 

leite 150ml 

manteiga 40g 

louro 1 folha 

 

receita 

batatas e grelos salteados 

Cozem-se as batatas com pele em água e sal (não devendo ficar muito moles) e cortam-

se aos cubos. Cozem-se os grelos três vezes em água, sendo que esta é trocada cada 

10 min. Leva-se ao lume uma frigideira com azeite e os dentes de alho picados. 

Adicionam-se as batatas e deixam-se fritar até ficarem douradas. Tempera-se com sal. 

Juntam-se os grelos e tempera-se com cominhos e vinagre. Envolve-se tudo muito bem. 

puré de castanha 

Leva-se ao lume um tacho com as castanhas assadas, um pouco de água, sal e a folha 

de louro. Deixa-se cozer até as castanhas de desfazerem. Junta-se a manteiga e o leite 

quente e tempera-se com noz moscada. Esmaga-se tudo com um garfo até obter uma 

consistência cremosa mas ainda com alguns pedaços. 

 

Serve-se o puré de castanha junto com as batatas e os grelos salteados. 

 



 

 161 

organolética 

O puré de castanha bege, sedoso e doce, será salteado com pedaços crocantes e 

aromatizado pelo louro. 

As batatas salteadas douradas, crocantes por fora e moles por dentro, misturam-se com 

os grelos verdes, ácidos e fibrosos. Uma combinação de sabores em que o doce do puré 

contrasta e complementa de forma harmoniosa com o ácido e amargo dos grelos, 

juntando-se a nota salgada das batatas e o aroma dos cominhos. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 673kcal, Gordura 18,9g, Hidratos de Carbono 108,4g, Açúcares 72,2g, 

Fibras 18,3g, Proteínas 14,7g 

 

curiosidade 

O louro era utilizado na antiga Grécia para fazer as coroas de louro, símbolos de alto 

estatuto. Estas coroas eram entregues como prémios nos Jogos Píticos dado que eram 

jogos em honra de Apollo, sendo o louro um dos símbolos deste deus. Este simbolismo 

foi transmitido para a cultura romana, que manteve o louro como símbolo de vitória. 
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DOURO E MINHO 

guisado de feijão e nabos com arroz de açafrão 

 

ingredientes 

1cs manteiga 

1 cebola 

1 dente alho 

800g nabo 

800g feijão manteiga 

1cc açúcar 

sal, pimenta 

salsa 

1 cs azeite 

300g arroz 

água 

1cc açafrão 

25g sementes de girassol 

 

receita 

guisado de feijão e nabos 

Leva-se ao lume um tacho com a manteiga e ½ cebola e o alho picados. Quando 

estiverem louros juntam-se os nabos cortados e o açúcar e deixam-se caramelizar. 

Adiciona-se o feijão manteiga pré-cozido e tempera-se com sal, pimenta e salsa fresca 

picada. Deixa-se cozer um pouco. 

 

arroz de açafrão 

Leva-se ao lume um tacho com azeite, ½ cebola picada e a folha de louro. Quando a 

cebola estiver loura junta-se o arroz de deixa-se fritar um pouco. Adiciona-se o dobro da 

quantidade do arroz de água e tempera-se com sal e açafrão. Deixa-se cozer até a água 

se ter evaporado e o arroz cozido. 

 

sementes de girassol 

Leva-se ao lume uma frigideira com sementes de girassol e deixam-se tostar até 

tomarem cor. 
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Serve-se o arroz de açafrão com as sementes de girassol tostadas por cima, 

acompanhado pelo guisado de nabo e feijão, decorado com salsa fresca picada. 

 

organolética 

Um guisado suculento e aromatizado pela salsa, envolverá o feijão manteiga castanho, 

mole e adocicado com os nabos tenros e ligeiramente amargos, será acompanhado pelo 

arroz de açafrão amarelo forte, seco e aromatizado pelo louro, jogando as sementes de 

girassol tostados e crocantes um final de textura surpreendente. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 458,6 kcal, Gordura 11,7g, Hidratos de Carbono 64,2g, Açúcares 13,5g, 

Fibras 17,5g, Proteínas 19g 

 

curiosidade 

O nabo é uma raiz pertencente à família das crucíferas, da qual fazem também parte as 

couves e a mostarda. Esta raiz pode ser encontrada ao longo de todo o ano, sendo a 

sua melhor época de outubro a maio. A quantidade significativa de vitamina C presente 

no nabo facilita a absorção do ferro presente em produtos de origem vegetal, 

nomeadamente nas leguminosas. Assim, adicionar nabo a pratos com feijão, grão ou 

lentilhas contribui para uma melhor absorção do ferro presente nestas leguminosas. 
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MADEIRA 

cuscuz com caril de abóbora, banana e coco 

 

ingredientes 

cebola 1 

abóbora 1kg 

bananas da madeira 4 

leite de coco 200ml 

água 250ml 

sal 

caril 

malagueta 1 

azeite 1cs 

cuscuz 400g 

água 

segurelha 

lascas de coco 40g 

 

receita 

caril de abóbora, banana e coco 

Leva-se ao lume um tacho com azeite e a cebola picada. Quando estiver loura junta-se a 

abóbora cortada aos cubos e a malagueta. Deixa-se fritar um pouco. Adicionam-se as 

bananas cortadas às rodelas e a água, e tempera-se com sal e caril. Deixa-se cozer um 

pouco. Mistura-se o leite de coco. 

cuscuz 

Coloca-se o cuscuz num tacho e junta-se a mesma quantidade de água a ferver. 

Tempera-se com sal e segurelha fresca picada e deixa-se o cuscuz absorver a água. 

Esfarela-se com um garfo. 

coco tostado 

Leva-se ao lume uma frigideira com as lascas de coco a tostarem até tomarem cor. 

Serve-se o cuscuz com o caril e as lascas de coco tostadas por cima. 
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organolética 

O cuscuz amarelo claro, seco, neutro e aromatizado pela segurelha cria uma base 

perfeita para receber o caril suculento que envolve os cubos de abóbora tenra. O seu 

sabor terroso, salgado e um pouco picante, ficará arredondado pela nota doce da banana 

da madeira envolvida pela gordura do leite de coco. Esta composição harmoniosa é 

rematada pela textura das lascas de coco tostadas e crocantes. 

 

valor nutricional 

Valor Energético 323,7kcal, Gordura 18,4g, Hidratos de Carbono 43,2g, Açúcares 20,4g, 

Fibras 6,3g, Proteínas 5,1g 

 

curiosidade 

A banana da Madeira (Musa cavendishii) é uma subespécie da banana originária e 

cultivada extensamente na ilha da Madeira. É uma espécie de origem nobre, rica em 

nutrientes e vitaminas, concentrando toda a doçura e intensidade do sabor original da 

banana, mas de porte tradicionalmente mais pequeno. É a segunda melhor exportação 

da Madeira, que se produz sob o selo de origem e qualidade RUP (da União Europeia), 

que certifica produtos agrícolas oriundos de Regiões Ultraperiféricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 166 

AÇORES 

cozido de lentilhas e aipo com batata doce frita 

 

ingredientes 

cebola 1 

aipo 400g 

lentilhas 400g 

sal 

malaguetas 2 

erva doce 

azeite 1cs 

batatas doces 4 

colorau 

folhas de aipo 

óleo 

 

receita 

cozido de lentilhas e aipo 

Demolham-se as lentilhas de um dia para o outro. Leva-se ao lume um tacho com azeite 

e a cebola picada. Quando estiver loura junta-se o aipo picado e as malaguetas. Deixa-se 

estrugir um pouco. Adicionam-se as lentilhas com a água e tempera-se com sal e erva 

doce. Deixa-se cozer cerca de 30 min. Tiram-se as malaguetas. 

 

batata doce frita 

Cozem-se as batatas doces inteiras em água. Retira-se a pele e cortam-se em oitavos. 

Leva-se ao lume uma fritadeira com óleo e azeite e fritam-se as batatas até estarem 

douradas. Deixam-se escorrer sobre papel de cozinha. Temperam-se com sal e colorau. 

Serve-se o guisado com folhas de aipo fresco picadas por cima, acompanhado pelas 

batatas doces fritas. 
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organolética 

A batata doce dourada e polvilhada pelo colorau, de textura crocante da fritura, mas de 

coração mole, acompanha, com o seu sabor adocicado, o cozido de lentilhas suculento e 

salgado, aromático pela erva doce e picante pela malagueta, refrescado pelo aipo verde 

crocante.  

 

valor nutricional 

Valor Energético 425,3kcal, Gordura 13,4g, Hidratos de Carbono 65,3g, Açúcares 14,2g, 

Fibras 16,2g, Proteínas 13,4g 

 

curiosidade 

O aipo é rico em vitaminas A, V, C, E, K, cálcio, potássio, sódio e fósforo, contém fibra 

dietética, baixa quantidade de gordura e de proteínas. A sua composição é, basicamente, 

95% de água. Ele ajuda à remoção de toxinas nos rins e inibe problemas como pedras 

nos rins e na vesícula biliar. Todas as partes vegetativas do aipo podem ser consumidas: 

a raiz é utilizada na confeção de sopas, caldos e saladas, o caule em saladas e no 

cocktail Bloody Mary e as folhas como condimento parecido com a salsa. 

 

(Cozinha Regional Portuguesa, n.d.; Crato 1989; Silva 1997g, 1998a, 1997e, 1998d, 

1997d, 1997f, 1997b, 1998b, 1997a; Valente 1997b; Silva 1998c, 1997c, Valente 1997e, 

1997c, 1997a, 1997d; Coutinho 1998; Valente 1994; Crato 1988; Valente 1991; Brown 

and Cordeiro 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 168 

CONCLUSÃO 

 

Com este projeto conclui-se que é possível uma elaboração variada de pratos 

vegetarianos portugueses com caráter tradicional e local. As receitas tradicionais 

existentes em cada uma das regiões fornecem uma base sólida para um 

desenvolvimento da gastronomia vegetariana regional em Portugal. Considero que as 

receitas por mim elaboradas poderão constituir uma alternativa alimentar pertinente para 

a população portuguesa, não constituindo apenas soluções nutricionalmente completas, 

mas proporcionando também uma experiência única tanto da cozinha portuguesa, como 

da cozinha vegetariana, ligadas inevitavelmente por este projeto.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

O objetivo é dar continuidade e desenvolvimento a este projeto, elaborando, 

experimentando e comunicando duas receitas por cada uma das 12 regiões portuguesas, 

assim desejando promover o vegetarianismo em Portugal. Os dois volumes de livros de 

receitas „Gastronomia vegetariana tradicional portuguesa I” e “Gastronomia vegetariana 

tradicional portuguesa II” são apenas o ponto de partida para a exploração de um novo 

domínio gastronómico que cresce diariamente com novas receitas (publicadas em blogs, 

livros e revistas de culinária). O desenho da comida poderá constituir uma nova 

abordagem complementar à gastronomia, ponderando aspetos da forma, cor, aroma, 

textura, conformação e doseamento da comida. A investigação que se apresenta e o 

produto que dela decorreu, poderão constituir apoio não só às famílias como também 

inspiração à restauração, efetivando uma maior e melhor oferta vegetariana.  

Esperando que este projeto consiga, se não mudar a mentalidade da população 

portuguesa sobre o vegetarianismo, pelo menos despertar o interesse da sociedade pela 

diferença desse tipo de alimentação que poderá dar origem a uma mudança 

comportamental alimentar em Portugal, reduzindo o consumo de peixe e carne. 

Para além da publicação dos livros de receitas apresentados, julga-se que está criada 

uma base para a divulgação do vegetarianismo junto das escolas, centros culturais e 

comunitários, através de oficinas de food design vegetariano. Uma validação (ou 

correção) mais consistente destas receitas, poderá contribuir para o posicionamento do 

tema junto da comunicação social, através de documentários ou programas periódicos. 
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