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Sopa de Couve-flor e Curgete
Os hortícolas são essenciais para uma saúde de ferro. Fornecem fibras, vitaminas, 
minerais e compostos ativos e, como tal, promovem um funcionamento intestinal 
saudável e uma maior resistência às doenças. Têm ainda outra vantagem que está 
relacionada com o seu baixo valor calórico: são extremamente saciantes e auxiliam 
na manutenção do peso. E não se ficam por aí: são saborosos, versáteis e acessíveis. 
Nunca é demais reforçar que par atingir as recomendações para o consumo de 
hortícolas, deve-se começar as refeições principais com sopa de legumes e 
acompanhar o prato principal com hortícolas crus ou cozinhados.
A receita que se segue tem um custo aproximado de 0,15€ por porção (cerca de 
300mL) e associa as vantagens nutricionais dos hortícolas, ao poder hidratante da 
água, aos benefícios do azeite num alimento saboroso, prático, de conservação fácil 
e que permite um grande aproveitamento uma vez que a maior parte dos seus 
ingredientes não são descascados.
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Ingredientes:
- 500g de curgete;
- 400g de couve-flor;
- 150g de alho-francês;
- 150g de beringela;
- 200g de abóbora-menina;
- 100g de cenoura ralada;
- 100g de agrião.
- 20g de alho;
- 2 colheres de sopa de azeite;
- 2 colheres de chá de sal.

Preparação:
1º - Lavar e cortar a curgete, couve flor, alho francês e a beringela. Descascar, lavar 
e cortar a abóbora;

2º - Colocar os hortícolas cortados em água abundante a ferver e colocar o sal;

3º - Deixar ferver até os hortícolas estarem macios e triturar com a varinha elétrica 
até obter um creme com a consistência desejada;

4º - Descascar, lavar e ralar a cenoura e lavar o agrião;

5º - Juntar a cenoura e o agrião à panela e deixar cozinhar até estarem macios;

6º - Desligar o fogão e só então juntar o azeite. 
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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

43,3kcal
2g
0,3g

3,9g
3,3g

2,6g

2,5g

0,6g

2%
3%
2%

2%
4%

5%

-

9%

2000kcal

70g
20g

260g
90g

50g

-

6g

Valor por 
porção

% Dose de
Referência *

Dose de
Referência *
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