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Eco Ementa1
 Bebida: Sumo natural de laranja e cenoura (250 ml) 
Ingredientes: 
Água; 
2 laranjas; 
1 cenoura (tamanho médio) 
Preparação: Espremer a laranja num espremedor e o a cenoura numa máquina de sumos.

 Sopa: Supercaldo de verduras 
Ingredientes: 
1 cebola;
2 dentes de alho; 
azeite q.b 
250 g de batatas; 
250g de abóbora;
400g de grão de bico cozido;
1 pezinho de alecrim;
2 pezinhos de tominho;
1 folha de louro ( sem o veio do meio);
1 litro de água ou 1 litro de caldo de frango caseiro (sem sal);
150 g de couve lombarda;
1 pitada de sal
Preparação:
Descasca a cebola e os alhos, e corta em rodelas finas e coloca num tacho em lume médio com 1 colher de sopa de azeite e um pouco de água. 
Deixa refogar por mais ou menos 10 minutos, mexendo de vez em quando.
Entretanto, corta as batatas em pedaços mais pequenos cerca de 2 cm ( com casca, para terem  mais nutrientes e mais fibra) e escorre o grão de bico,.
Faz um ramo com o alecrim, o tomilho e o louro, atando-o com um cordel, e coloca-o no tacho juntamente com as batatas cortadas em pedaços,o grão de bico e a abóbora tambem cortada aos pedaços. Cobre tudo com a água (ou caldo de frango) e , quando levantar fervura, reduz o lume e deixa ferver durante 30 minutos ou até as batatas estarem cozidas.
Retirar os talos á couve e pica -a grosseiramente. Retira o ramo de ervas aromáticas do tacho e põe a couve e deixa-a cozer durante, mais ou menos, 10 minutos.
Como a couve tem tendência a absorver muito caldo, junta-se uma boa quantidade de água antes de servir.
Tempo: 50 minutos

 Prato principal: Salmão gratinado em cama de espinafres e batata acompanhado por Salada Cores de Maio
Ingredientes: 
Salmão;
8 batatas; 
4 lombos de salmão; 
170g de espinafres; 
Azeite Virgem Extra; 
Farinha de Trigo; 
Leite Magro; 
Cebola; 
Sal; 
Limão 
Preparação: 
Previamente temperar o salmão com limão, reserve. Descasque 8 batatas de tamanho médio para cozer. Coza-as inteiras, com pouco sal. 
À parte, coza 170 gramas de espinafre já limpo de talos (só as folhas). 
Grelhe o salmão com um fio de azeite virgem extra. 
Para o molho branco, precisa de 0,5 litros de leite magro, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, metade de uma cebola picada, uma colher de sobremesa de azeite virgem extra, um pouco de sal e, se gostar, um pouco de noz moscada. Em uma assadeira corte as batatas previamente cozidas em rodelas, dispunha-as. 
De seguida, uma camada de espinafres previamente cozidos e escorridos, uma camada de salmão esfiado. E assim, sucessivamente tentando que o último ingrediente seja a batata. 
Para o molho branco, separar meia chávena de leite e misturar com a farinha de trigo até formar um creme liso. 
Refogar a cebola no azeite até que fique transparente.
Adicione o restante do leite na panela com a cebola, deixe levantar fervura e reduza a intensidade do calor. 
Incorpore aos poucos o creme feito com a farinha, mexendo sempre. 
Deixe engrossar até ao ponto desejado se preferir, adicione um pouco mais de leite para que fique mais líquido.
Tempere com sal e se desejar, com a noz moscada e colocar sobre o prato previamente preparado.
Levar ao forno até dourar.  

Salada: 
Ingredientes:
500 g de várias verduras (alface e rúcula, por exemplo) 
200 g de cenoura ralada 
30 g de cebola vermelha fatiada 
10 Tomates cereja 
2 Fatias de queijo magro (fatiado) 
Azeite (q.b.) 
Vinagre Balsâmico (q.b.) 
Sal (q.b.) 
Preparação: Junte a mistura para saladas, as cenouras e a cebola num recipiente para saladas. 
Regue com o azeite e o vinagre e salpique com um pouco de sal. 
Divida o preparado por dois pratos e por cima disponha as fatias de peru grelhadas, os tomates cereja e o queijo. 

 Sobremesa: Salada de fruta colorida
Ingredientes:
125 g de framboesas; 
400g de morangos; 
125 g de amoras; 
125 g de mirtilos;
1/2 abacaxi; 
4 kiwis; 
2 pêssegos; 
Folhas de hortelã q.b
Preparação: Corta os morangos, o abacaxi, os pêssegos e os kiwis em pedaços mais pequenos e coloca-se numa taça juntamente com os frutos vermelhos.
Para servir colocar algumas folhas de hortelã por cima.

