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One Pot Pasta
One pot pasta ou, em português, “Massa de uma panela” é umas das receitas mais 
fáceis e versáteis que podemos encontrar: basta colocar todos os ingredientes 
numa panela, colocar ao lume e no espaço de 10 minutos e sujando apenas uma 
panela, temos a nossa receita. Podemos utilizar os ingredientes que mais gostamos 
e fazer combinações saudáveis e originais.
A receita que se segue fornece energia sob a forma de hidratos de carbono e 
promove o bom funcionamento do intestino face ao seu teor em fibras. A variedade 
e quantidade de hortícolas fornecem um bom leque de vitaminas e minerais, sem 
esquecer um aspeto fundamental: o seu sabor delicioso!
Poupa tempo, dinheiro (cada porção custa cerca de 0,85€) e louça para lavar; 
apenas não poupa na riqueza nutricional!

2



Ingredientes:
- 1L de água ou caldo caseiro de legumes;
- 250 a 300g de esparguete cru;
- Uma cebola pequena picada finamente;
- 3 Dentes de alho picados finamente;
- Um tomate pelado e cortado em pedaços;
- ½ chávena de ervilhas (podem ser congeladas);
- 200g de brócolos (podem ser congelados);
- 150g de cogumelos laminados (neste caso
usaram-se cinco cogumelos frescos);
- Salsa picada q.b.;
- Pimento vermelho picado q.b.;
- Sal (1 colher de chá);
- 2 Colheres de sopa de azeite.
- Pimenta q.b..

Preparação:
Caldo de legumes caseiro
1º - Para fazer o caldo de legumes basta colocar água abundante, cebola, alho, 
alho-francês, cenoura, cogumelos, entre outros hortícolas e cascas a seu gosto, 
numa panela.

2º - Deixar ferver durante cerca de 45 minutos. Pode incluir ervas aromáticas e 
especiarias. 

3º - No final basta coar e reservar em recipientes herméticos no frigorífico ou 
congelar. 

Este caldo é uma excelente alternativa aos caldos concentrados comerciais, 
geralmente ricos em sal e aditivos, e simultaneamente, uma forma de reduzir o 
desperdício, permitindo utilizar hortícolas que de outro modo se iriam estragar.

One pot pasta
1º - Coloque os ingredientes numa panela de maneira a que todos fiquem cobertos 
com o líquido. 

2º - Coloque ao lume até começar a ferver. Deixe ferver durante 7 minutos, mexendo 
e vez em quando para não queimar. 

3º - Ao fim dos sete minutos retire o calor, tape e deixe apurar durante mais 2 a 3 
minutos. Está pronto!
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Declaração Nutricional

*Dose de referência para um adulto médio (1800kj/200kcal)
 Valores calculados com recurso à Tabela de Composição dos Alimentos

Nutriente

Valor calórico

Lípidos
Dos quais saturados

Hidratos de 
Carbono

Dos quais açucares

Proteínas

Fibras
Sal

309,75kcal
7g
1g

48,75g
4,75g

11,5g

7,5g

1,05g

15%
10%

5%

19%
5%

23%

-

18%

2000kcal

70g
20g

260g
90g

50g

-

6g

Valor por 
porção

% Dose de
Referência *

Dose de
Referência *
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