
 

 

 

 

Alimentos da
safra

 

 

Você sabia que comprar os alimentos
da época é a melhor opção para quem

busca mais sabor, melhor preço e
menos agrotóxico?

Confira aqui quais são os

alimentos da safra Abril-Maio

e aprenda algumas receitas

especiais!



 

 

 

 

 

Safra
Abril - Maio

ALFACE
ABACATE

ABÓBORA SECA
ABOBRINHA

BANANA
BATATA DOCE

BERINGELA
BRÓCOLIS

CEBOLINHA
CENOURA

CHUCHU
COUVE
GOIABA
LIMÃO

MANDIOCA
PIMENTÃO

REPOLHO VERDE
SALSA

TANGERINA
TOMATE
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Abacate

O abacate é uma fruta rica em gorduras de ótima qualidade,
fibras, potássio, vitamina B3, vitamina E, entre outros nutrientes

importantes para saúde.
 Ele tem amplos benefícios funcionais, incluindo proteção contra
o câncer e atividades anti-inflamatória, anti-oxidante (previne o

envelhecimento precoce) e também tem função anti-microbiana. 

Guacamole
Ingredientes

1 abacate ou 3 avocados
2 tomates
1 cebola
salsinha e cebolinha
1 limão
sal 
azeite de oliva extravirgem

Preparo

Tire a polpa do abacate e coloque em uma vasilha. 
Amasse-a levemente com um garfo. 

Acrescente o tomate e mexa, depois acrescente a cebola e mexa novamente. 
O limão, sal, azeite, cebolinha e salsinha são acrescentados à gosto, mexendo e

experimentando. 
Está pronto! 

Pode ser servido com torradinhas e também pode servir de recheio para tapioca, crepioca,
entre outras opções.
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 Batata Doce

Ingredientes

1 xícara de batata doce (aprox. 1 unidade grande)
2 c.sopa de azeite de oliva
1/2 xícara de polvilho azedo 
1/2 xícara de polvilho doce
1 c.sopa de orégano e 1/2 c.chá de sal

Preparo

Descasque sua batata doce, corte em pedaços e ferva por 15 minutos, até que os
pedaços estejam macios. 

Escorra e amasse a batata com um garfo para fazer um purê. 
Dilua o polvilho azedo ou tapioca com a água e reserve. 

Transfira 1 xic. do purê da batata para um tigela grande, adicione azeite de oliva, e
polvilho azedo diluído e misture bem. 

Quando estiver tudo incorporado, adicione o polvilho doce, sal e temperos a gosto. 
Se desejar, adicione uma pitada de fermente químico para ajudar a crescer. 

Misture até que esteja tudo bem incorporado, formando uma massa macia mas
sequinha, que não grude nas mãos. 

Enrole em bolinhas do tamanho de sua preferência e leve ao forno (em 180°C) por 40
minutos, virando a forma 180° na metade do tempo, para que os pãezinhos cozinhem

parelho. 
Retire do forno e aproveite!

"Pão de beijo" de batata doce
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A batata-doce, é rica em carboidratos complexos de baixo índice
glicêmico, que tem pouco estímulo sobre a liberação de insulina,

reduzindo assim o risco de diabetes e de obesidade. 
Ela é rica também em compostos bioativos, que exercem ação

anti-inflamatória, combate ao ganho de peso, ao envelhecimento
precoce e ao risco de desenvolvimento de doenças crônicas,

como doenças do coração e até mesmo o câncer.



 

 

 

 

 Brócolis

Ingredientes

1 cebola pequena em cubos
2 dentes de alho picados
3/4 de xícara de farofa pronta
Talos e folhas de 1 maço de brócolis
2 colheres (sopa) de água
Sal, pimenta e azeite a gosto

Preparo
Refogue a cebola e o alho no azeite até dourar 

Acrescente os talos e as folhas de brócolis bem picados e deixe apurar por 2 minutos
Adicione a água e cozinhe até amolecer os talinhos

Junte os temperos
Desligue o fogo e incorpore a farofa pronta 

Misture bem e sirva em seguida

Farofa de talos e folhas de brócolis
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O brócolis é uma excelente fonte de vitamina C, vitamina A e
folato; é rico em proteínas, cálcio, ferro e outros minerais, tem
alto teor de fibras; é pouco calórico e tem papel na melhoria do

perfil glicêmico e no índice de gordura corporal. 
Ele é rico também em fitoquímicos, que são compostos

protetores do organismo contra o câncer e doenças crônicas,
especialmente as doenças do coração.



 

 

 

 

 Chuchu
 

Ingredientes
 2 Chuchus, cortado em cubos
 1 Cebola, fatiada
 2 dentes de Alho
 1/2 Pimentão Amarelo, em tirinhas
 1/2 Pimentão Verde, em tirinhas
 1 1/2 Tomate, cortado em cubos
 Suco de 1 Limão
 200ml de Leite de Coco
 1/2 c.chá de Cominho em Pó
 1 c.sopa de Azeite de Dendê
 Azeite de Oliva, Sal e Pimenta a gosto
 Salsinha
 Coentro

Preparo
Cozinhe os cubos de chuchu no vapor ou em água fervente por aproximadamente

15 minutos. Escorra e reserve.
Aqueça um fio de azeite de oliva em uma frigideira, adicione a cebola, alho,

pimentão verde e amarelo. Refogue até dourar. Adiciones o tomates e refogue até
que comecem a desmanchar.

Adicione o chuchu pré-cozido, suco de limão, sal, pimenta, cominho e leite de coco.
Deixe cozinhar, em fofo baixo, por aproximadamente 10 minutos.

Adicione o azeite de dendê e a salsinha, apague o fogo e misture bem. Fica mais
saboroso se não deixar o azeite cozinhar.

Sirva ainda quente com arroz e coentro fresco!

Moqueca de chuchu
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O chuchu é um alimento rico em fibras e possui vitaminas e
minerais benéficos para a saúde.

As fibras são importantes na alimentação porque melhoram o
trânsito intestinal e ajudam pessoas que têm prisão de ventre.

Além disso, atuam na redução dos níveis de colesterol sanguíneo
e na diminuição dos riscos de desenvolvimento de câncer.



 

 

 

 

 Berinjela

Ingredientes
3 berinjelas grandes
1 pimentão amarelo grande
1 pimentão verde grande
1 pimentão vermelho grande
2 cebolas
1/2 xícara azeite de oliva
1 colher de chá pimenta caiena
1 colher de chá sal
3 dentes alho
1/3 xícara alecrim
1 colher de sopa azeitonas pretas

Preparo
Aquecer previamente o forno em temperatura alta por cerca de 15 minutos

enquanto corta os ingredientes.
Adicionar metade do azeite em uma forma junto com 3 dentes de alho e galhos de

alecrim. Levar ao forno por 10 minutos.
Retirar do forno a forma com o azeite quente, tirando o alho e acrescentando o

restante dos ingredientes. Mexendo bem espalhando os temperos. 
Levar ao forno por cerca de 50 minutos mexendo na metade do tempo. E ao

retirar, adicionar as azeitonas.

Caponata de berinjela
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A berinjela é um vegetal com alto teor de água, é rica em
fibras, sais minerais (cálcio, fósforo, potássio e magnésio),
vitaminas (A, tiamina, riboflavina, niacina e C) e compostos

fenólicos. Todos esses compostos são importantes para
manter nosso corpo saudável.

Ela também é rica em antocianinas, que são compostos com
atividade anti-envelhecimento e atuam na redução do

colesterol.
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