
A turma 8ºF da Escola Básica e Secundária Lima de 

Freitas apresenta a Eco-Ementa 
 

Esta ementa teve em consideração as recomendações calóricas e nutricionais de 

nutricionistas, que consideram que um jovem deve consumir em média entre 2100 a 

2500 Kcal por dia e que o almoço deve ter cerca de um terço dessas calorias. Por esta 

razão, os almoços rondam entre as 800 a 900 calorias. 

 

Eco – Ementa de Outono/ Inverno 

 
1º prato – Creme de cenoura com ovo cozido  

Ingredientes para 4 pessoas 
 4 cenouras (+/- 400 gr) 

 1 cebola (+/. 200 gr) 

 1 batata grande (+/- 200 gr) 

 10 ml de azeite 

 1 ovo 

 coentros 

 ½ colher de sobremesa de sal 

 ¼ colher de sobremesa de pimenta 

  

Preparação 
Comece por refogar num tacho a cebola cortada em fatias com um fio de azeite. Acrescente 

a cenoura, descascada e grosseiramente cortada, e a batata. Adicione água já quente até 

cobrir os ingredientes, tempere com sal e pimenta, deixe levantar fervura e coza durante 

aproximadamente 10 a 15 minutos. Entretanto, coza um ovo e reserve. Triture tudo com a 

varinha mágica, ou coloque num liquidificador. Caso o creme esteja muito concentrado ou 

aguado, leve novamente ao lume e retifique até obter uma consistência cremosa. Sirva o 

creme polvilhando com pimenta moída na altura, um fio de azeite, coentros frescos e o ovo 

cozido cortado em bocados. 

Nota: os coentros devem servir-se à parte para quem queira colocar. 
Valor nutricional: 225 Kcal/ dose 

Pegada carbónica: Baixa.  

Todos os produtos hortícolas mencionados podem ser encontrados em herdades agrícolas 

na região de Setúbal, a menos de 30 km da escola, incluindo algumas quintas de produção 

agrícola orgânica. Os coentros podem ser apanhados do pequeno jardim de aromáticas 

presente na escola. O gás gasto na confeção é relativamente baixo, podendo cozer-se o ovo 

com os vegetais (+/- 20 minutos). 

Custo: aproximadamente 1,70 € para 4 pessoas. 

Consumo de gás: 0,03 kg 

 

 

 

http://fotos.sapo.pt/soentrenos/fotos/?uid=GroV4Kst4uONNaw7cZGp&grande#foto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º prato: Caldeirada de choco 
Ingredientes para 4 pessoas 
 Choco (800 gr) 

 1 cebola (+/. 200 gr) 

 2 tomates (+/- 200 gr) 

 1 pimento (+/- 100 gr) 

 4 batatas (+/- 400 gr) 

 Azeite (+/- 40 gr) 

 4 dentes de alho 

 Coentros  

 Salsa 

 ½ colher de sobremesa de sal 
 

Preparação 
Limpar o choco. De seguida o choco é cozido à parte (na panela de pressão) com apenas sal 

como tempero (cerca de 30 minutos). Guarda-se a água da cozedura para a confeção posterior 

da caldeirada. Preparam-se as cebolas em rodelas finas, o louro e os alhos, que devem ir a 

lume brando, com azeite, num tacho. Logo que a cebola aloure e fique macia, acrescenta-se o 

tomate (previamente cortado em pedaços) e o pimento, deixando cozinhar sem água, apenas 

por breves momentos. Adiciona-se a água do choco, os coentros e as batatas em rodelas, 

acrescentando um pouco de sal. Ao fim de 5 minutos de fervura, adicionamos o choco já 

partido em tiras e ao fim de 10 minutos, apaga-se o fogo. Por fim juntamos os coentros e a 

salsa, e temos a nossa "Caldeirada de Choco à pescador" confecionada. 
 

Valor nutricional: 329 Kcal/ dose 

Pegada carbónica: Média.  

Os produtos hortícolas mencionados podem ser encontrados em herdades agrícolas na 

região de Setúbal; o choco pode ser adquirido na lota em Setúbal. Os coentros podem ser 

apanhados do pequeno jardim de aromáticas presente na escola.  

Consumo de gás: 0,11 kg 

Custo: aproximadamente 7 € para 4 pessoas. 
 

 



Bebida: Sumo de laranja 

Ingredientes para 4 copos de 30 cl: 

 4 laranjas de Setúbal médias (+/- 400 gr) 

 36 gr de açúcar 

 40 cl de água  
 

Preparação: Espreme-se 4 laranjas e de seguida junta-se a água e 

o açúcar e mexe-se muito bem. 

Valor nutricional: 329 Kcal/ dose 

Pegada carbónica: Baixa 

As laranjas vêm dos produtos da Associação de produtores de citrinos do Lau, sitiado na 

região de Setúbal e são abundantes entre os meses de novembro a maio. 

Custo: aproximadamente 0,90 € para 4 pessoas. 

 

Sobremesa: Gelatina de tangerina 
Ingredientes: 

 7dl de sumo de tangerina 

 2dl de água 

 1 pau de canela 

 1 colher de chá de sementes de anis 

 80g de mel 

 20g de gelatina neutra em pó (2 saquetas) 

 

 

Prepração: 

1. Colocar num tacho a água, 2 dl de sumo de tangerina, a canela, as sementes de anis e o mel. 

Levar ao lume e deixar ferver 1 a 2 minutos, em lume médio. Depois de ferver, passar por um 

coador.  

2.Dissolver a gelatina no restante sumo de tangerina. 

3. Juntar a mistura fervida quente ao sumo de tangerina com a gelatina dissolvida. Mexer 

bem. Colocar num recipiente ou forma. Depois de frio, levar ao frigorífico pelo menos quatro 

horas antes de servir. 

Valor nutricional: 156 Kcal/ dose 

Pegada carbónica: Baixa 

As tangerinas, abundantes nos meses de dezembro até abril, vêm dos produtos da Associação 

de produtores de citrinos do Lau, sitiado na região de Setúbal.  

Custo: aproximadamente 2,80€ para 4 pessoas. 
 

  

http://3.bp.blogspot.com/-46J-BBN3wdQ/TzJLf-HXhdI/AAAAAAAADI4/rFv8SjeWEsc/s1600/gelatina_de_tangerina_com_especiarias.jpg


Eco – Ementa de Primavera/ Verão 
1º prato – Creme de abóbora-menina 

 
Ingredientes para 4 pessoas: 

  2 cebolas roxas médias 

  2 batatas médias 

  250 g de abóbora-menina 

  1 dente de alho 

  1 pedaço de gengibre com 1 cm 

  1 molho pequeno de coentros 

  Azeite 

  sal e pimenta 

Preparação 

1 – Cortar as cebolas às rodelas e refogar com o dente de alho e o gengibre picado 

num pouco de azeite durante 5 minutos. 

2 – Juntar a abóbora-menina e as batatas cortadas em cubos pequenos. Deixar refogar 

um pouco, adicionar água e sal a gosto e deixar cozinhar durante 20 minutos. 

3 – Quando os legumes estiverem cozidos, juntar os coentros picados e triturar muito 

bem a sopa até ficar um creme. 

 
Valor nutricional: 153 Kcal/ dose 

Pegada carbónica: Baixa.  

Os produtos hortícolas mencionados podem ser encontrados em herdades agrícolas na 

região de Setúbal, exceto o gengibre. Os coentros podem ser apanhados do pequeno jardim 

de aromáticas presente na escola. O gás gasto na confeção é relativamente baixo, podendo 

(+/- 25 minutos). 

Consumo de gás: 0,02 kg 

Custo: aproximadamente 2,20 € para 4 pessoas. 

 

2º prato: Robalo assado no forno com batata assada e salada de 

tomate e agrião. 
Ingredientes para o robalo assado no forno 

para 4 pessoas: 

 Robalos (1 grande ) 

 1 Cebola  

 Azeite (80 ml) 

 Sal grosso (1 colher de sobremesa) 

 Batatas (3 a 4) 

 Vinho branco (1 dl) 

 Pimenta q.b 

 

 

 
 

   
 

http://www.mytaste.pt/click/index/32189976/receitasdeumminichefe.blogspot.pt


 
 

Preparação: 

1 – Cortar as cebolas em rodelas e colocar metade n fundo do tabuleiro cobrindo com 

metade do azeite. 

2 - Após ter o robalo amanhado e escamado, colocá-lo no tabuleiro. 

3 – Adicionar a restante cebola por cima do robalo. 

4 – Descascar e cortar as batatas em cubos e colocar no mesmo tabuleiro dos robalos. 

5 – Regar o robalo e batatas com o azeite restante e temperar com o sal grasso, um 

pouco de pimenta moída e uns raminhos de rosmaninho. 

6 - Por último regar com vinho branco. 

7 - Colocar no forno previamente aquecido a 180º durante 40 minutos. 

 

Ingredientes para a salada de tomate e agrião para 

4 pessoas: 

 1 molho pequeno de agrião (+/- 150 gr); 

 2 tomates; 

 1 cebola roxa; 

 Azeite; 

 Sumo de ½ limão pequeno. 

 

Preparação 

1 – Colocar os agriões previamente lavados e cortados grosseiramente numa 

travessa; 

2 – Adicionar o tomate e cebola cortados às rodelas; 

3 – Temperar com azeite, sumo de limão e juntar algumas ervas aromáticas como 

orégãos. 

 
Valor nutricional: 500 Kcal/ dose 

Pegada carbónica: Baixa.  

Os produtos hortícolas mencionados podem ser encontrados em herdades agrícolas na 

região de Setúbal. O rosmaninho podem ser apanhados do pequeno jardim de aromáticas 

presente na escola. O robalo é apanhado ao largo da costa portuguesa e vendido na lota em 

Setúbal.  

Consumo de gás: 0,19 kg 

Custo: aproximadamente 20 € para 4 pessoas. 

 

Bebida: Chá frio de hortelã menta 

chocolate 

Ingredientes para 4 copos de 30 cl: 

 1 raminho de hortelã menta chocolate 

 36 gr de açúcar 

 1,2 L de água  
 

Preparação: 

1 -  Aquece-se água até levantar fervura.  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRnY676Z_LAhWG2xoKHfWpDJgQjRwIBw&url=http://noticias.r7.com/blogs/antonio-sproesser/cha-de-hortela-ajuda-a-combater-a-enxaqueca/2014/01/30/&psig=AFQjCNEB3Lcbp4L9OywRNUhB3g9n3YZBGA&ust=1456933245598395


2 - De seguida adiciona-se as folhas de hortelã e espera-se 5 minutos. 

3 -  Retira-se as folhas e coloca-se o açúcar.  

4 - Deixa-se arrefecer, podendo juntar-se algumas pedras de gelo para acelerar 

este processo.  

5 - No fim coloca-se numa jarra e junta-se o açúcar e mexe-se bem. Coloca-se a 

jarra no frigorífico e deve servir-se fresco. 

Valor nutricional: 59 Kcal/ copo 

Pegada carbónica: Baixa 

A hortelã vem do canteiro de aromáticas da escola. 

 

 Custo: aproximadamente 0,20 € para 4 pessoas. 

Consumo de gás: 0,001 kg 

 

Sobremesa: Espetada de frutas da época 
Ingredientes para 4 pessoas: 

Fruta da época e da região, como: 

 100 gr de morango; 

 150 gr de pera; 

 100 gr de uva; 

 150 gr de maçã riscadinha de Palmela 

  

 

Prepração: Cortar a fruta em cubos e colocá-la num espeto de madeira e servi-la. 
Sugestão: pode-se adicionar umas gotas de limão à maçã e pera para não oxidarem. 

 

Valor nutricional: 113 Kcal/ dose 

Pegada carbónica: Baixa 

A fruta provém de quintas locais da região de Setúbal e Palmela.  

Custo: aproximadamente 1 € para 4 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para a elaboração desta ementa tivemos de fazer muita pesquisa e elaborámos um cartaz-menú 

com a ementa. 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Páginas da internet pesquisadas: 

 

 http://www.chi.pt/tabela-de-calorias.htm 

 http://lifestyle.sapo.pt/sabores/receitas/caldeirada-de-choco-a-pescador 

 http://receitascaseirasdomelhor.blogspot.pt/2012/01/peixe-assado-com-batata-murro.html 

 http://www.roche.pt/emagrecer/calculadoras/ncd.cfm 
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