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Papas de Aveia com Amêndoas
A aveia é um cereal com imenso potencial, nutricional e não só, que pode ser 
consumido de várias formas. Só recentemente é que começou a estar presente nas 
prateleiras dos supermercados, sendo até aí utilizada essencialmente na 
alimentação de alguns animais. Esta discriminação à aveia podia ser considerada 
um crime face às imensas vantagens do seu consumo: baixo processamento, 
elevado teor em fibra e minerais, elevado poder saciante e baixo valor calórico. 
Estas caraterísticas combinadas com um preço acessível (cerca de 1,70€/kg) e um 
elevado rendimento tornam-no um cereal que deve constar na lista de compras de 
todas as famílias.
Atualmente é um alimento de acesso fácil e barato e uma excelente alternativa aos 
cereais açucarados, bolachas e outras opções de pequeno-almoço ricas em açúcar 
e gordura. Contém um tipo de fibra designada β-glicano que se associa a uma 
diminuição do colesterol-LDL e do colesterol total. Também graças ao elevado 
teor em fibra pode ser benéfico na regulação do trânsito intestinal.
A receita que se segue é rápida, nutricionalmente equilibrada e económica – custa 
cerca de 0,60€. As amêndoas com pele, que podem ser substituídas por qualquer 
outra oleaginosa (nozes, amendoins, avelãs, etc), são ricas em fibra e gordura 
monoinsaturada. Nesta receita a utilização do leite tem como objetivo facilitar o 
consumo de cálcio e de vitaminas lipossolúveis (como é o caso da vitamina A), no 
entanto pode ser substituído por bebida vegetal (desde que não tenha adição de 
açúcar) ou água, caso assim o prefira. Sugere-se o ajuste da quantidade de leite e 
flocos de aveia às necessidades e gosto individuais.

Bibliografia utilizada: Carvalho, P., & Hugo Teixeira, V. (2012). 50 Super Alimentos Portugueses 
(+10!) (1a edição). Matéria-Prima Edições.
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Ingredientes:
- 250mL de leite meio-gordo;
- 40g de flocos de aveia (4 colheres de sopa);
- 10g de amêndoas (6 a 8 unidades);
- 10g de mel (1 colher de chá);
- Casca de limão;
- Canela em pó q.b.

Preparação:
1º - Num pequeno tacho juntar o leite, a aveia e a casca do limão.

2º - Deixar cozer em lume baixo.

3º - Deixar ferver e ir mexendo de vez em quando até adquirir a textura de papa 
cremosa.

4º - Retirar a casca do limão e colocar a mistura numa taça e acrescentar as 
amêndoas, o mel e a canela em pó.
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Declaração Nutricional

** VRN = Valores de Referência de Nutriente
 Valores calculados com recurso à Tabela de Composição dos Alimentos

*Dose de referência para um adulto médio (1800kj/200kcal)

Nutriente

Valor calórico

Lípidos
Dos quais saturados

Hidratos de 
Carbono

Dos quais açucares

Proteínas

Fibras

Sal

341kcal

11g
3g

45g
22g

15g

4g

0,25g

17%

16%
15%

17%
24%

30%

-

4%

2000kcal

70g
20g

260g
90g

50g

-

6g

Valor por 
porção

% Dose de
Referência *

Dose de
Referência *

Nutriente

Potássio

Cálcio

Fósforo

203,3mg

34,5mg

24,5mg

31%

13%

11%

2000mg

800mg

700mg

Zinco 0,14mg 4% 10mg

Ferro 0,46mg 10% 14mg

Valor por 
porção

% VRN **
(por porção) VRN **
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