Hortícolas

Hortícolas

As frutas e os hortícolas são bastante ricos em
vitaminas e minerais e contribuem para o aumento
da ingestão de fibra alimentar.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere
que o baixo consumo de hortícolas e fruta é
responsável pela perda de muitas vidas (cerca
de 2,7 milhões de pessoas por ano), pelo que
recomenda um consumo de 400 gramas diárias.
Estas razões seriam, por si só, suficientes para
incentivar o consumo regular deste tipo de
alimentos. No entanto, os benefícios nutricionais
parecem ir além disso, pois os hortofrutícolas
são também ricos em fitonutrientes, substâncias
naturais com propriedades protetoras para a
saúde. Como nenhuma fruta ou hortícola tem,
isoladamente, todas as substâncias químicas
e nutritivas de que o organismo necessita,
é necessário diversificar o tipo (família) de
hortofrutícola que se consome e/ou variar a cor
dos mesmos, para que a fruteira e a salada se
assemelhem a um arco-íris.
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O Tomate
Origem
Sabe-se que o tomate é originário da América e
alguns atribuem o seu cultivo e origem à civilização
inca do antigo Peru, mas outros creem que é
originário do México e que foi “domesticado” pela
civilização asteca. Certo é que a sua introdução
na Europa deu-se graças aos conquistadores
espanhóis, que levaram as sementes para Espanha
no século XVI e daí as difundiram através das trocas
comerciais.
Nos primeiros tempos, este fruto era visto
essencialmente como ornamental e considerado
tóxico em alguns meios, mas, aos poucos, foi
ganhando espaço nos usos culinários europeus,
e não só, pois há registos de que no final do
século XVI já se utilizava o tomate no Egito,
na Turquia e também na Ásia.
No começo do século XIX, o tomate já era cultivado
nas regiões do Sul da Itália, da França e também
em Espanha, sendo depois exportado para o Norte
da Europa. Porém, na América do Norte a sua

utilização ainda era vista com alguma desconfiança
e conta-se que foi precisa uma peça teatral para
acabar com os mitos: em 1820, um ator num teatro
de Massachussets comeu um tomate em frente ao
público sem morrer envenenado.
Hoje já ninguém duvida das propriedades do
tomate e das suas múltiplas vantagens para a saúde
humana. Da família das Solanáceas, primo das
beringelas, dos pimentos e pimentões, o tomate
(de nome científico Solanum lycopersicum) é fonte
de diversas vitaminas e sais minerais, mas os
seus benefícios variam consoante a forma como é
consumido.

Hortícolas

O Tomate
Benefícios
Mesmo quando são doces e sumarentos têm poucas
calorias, o que permite que sejam trincados a
qualquer hora do dia como um snack entre refeições.
Trata-se de uma excelente fonte de água e com um
valor calórico muito reduzido. É um alimento útil em
qualquer dieta de emagrecimento sendo que um
tomate tem 33 calorias.

Como Escolher
Prefira o tomate de pele lisa, suave ao tato, sem fissuras
e manchas visíveis, limpos e consistentes. A intensidade
da cor também é um bom indicador.

Como Conservar
Num cesto aberto durante um máximo de 5 dias.
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O Pimento Vermelho
Origem
Vegetal da família Solanaceace e parente da batata,
da beringela e do tomate, o pimento (Capsicum
annuum L.) é originário da América do Sul e
América Central e foi introduzido na Europa durante
o século XV, a partir de onde se espalhou por África
e pela Ásia.
Todos os tipos de pimentos nascem da mesma
planta, são verdes enquanto imaturos e amadurecem
numa paleta de cores que passa pelo vermelho,
amarelo, laranja, roxo, azulado e preto, entre outras.
Existem pimentos amargos, doces e picantes, sendo
o pimento vermelho um pimento doce.
No nosso país, e no que diz respeito aos pimentos
não-picantes, comercializam-se sobretudo os
vermelhos e os verdes, ambos de estufa ou de ar
livre, e as áreas de cultura mais representativas são
o Ribatejo, a zona de Coimbra e a zona de Póvoa de
Varzim-Esposende. A nível mundial é a Ásia o maior
produtor de pimentos, tanto doces, como picantes.
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O Pimento Vermelho
Benefícios
Tem características muito importantes para o reforço
do sistema imunitário. Além disso, se associar a
esta fonte de vitamina C um alimento rico em ferro,
este mineral vai ser mais facilmente absorvido! Para
quem precisa de aumentar o aporte de ferro, esta
pode ser uma boa combinação.
Por 100 gramas de peso estão presentes 22 calorias.
É um legume com baixo valor energético e repleto de
vitaminas e minerais.

Como Escolher
Os pimentos devem ser manipulados com cuidado,
sem os apertar ou partir, para não os danificar.
Ao escolher os pimentos, estes devem ser pesados
e firmes, com a pele lisa, brilhante e com pedúnculo
verde.

Como Conservar
Em embalagem aberta na gaveta inferior do frigorífico
ou em cesto aberto durante 1 a 2 semanas.
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O Brócolo
Origem
Botanicamente é uma espécie pertencente à família
Brassicaceae, onde estão incluídas as restantes couves
e outras espécies, como, por exemplo, o nabo.
Primos mais velhos da couve-flor, surgiram na região
do Mediterrâneo Oriental e foram rapidamente
adotados em Itália. No entanto, apenas na segunda
metade do século XX é que os brócolos se tornaram
populares fora de Itália, em particular nos Estados
Unidos da América e depois no resto da Europa.
Relativamente à sua produção, as grandes regiões
em Portugal localizam-se no Ribatejo, na zona
do Oeste e Beira Litoral. No entanto, devido aos
problemas de produção nos últimos invernos,
os produtores estão a investir em novas zonas de
produção onde as condições de clima e solo sejam
mais suaves e favoráveis à cultura.
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O Brócolo
Benefícios
Este vegetal é rico em fibra, vitamina C e ácido
fólico, sendo ainda fonte de potássio.
O seu consumo contribui para fortalecer o sistema
imunitário e para a redução do cansaço e da fadiga.
Aliada ao potencial vitamínico, uma porção de
100 gramas de brócolos contém apenas 27 calorias.

Como Escolher
Procure optar pelos que tenham talos firmes e
apertados. Se tiver uma cor muito amarelada nas
folhas é porque já não está próprio para consumo.

Como Conservar
No frigorífico deverá ser guardado em recipiente
fechado e embrulhado em papel toalha.
A expectativa de validade com o armazenamento
adequado é de cerca de 4 dias a 1 semana.
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A cenoura
Origem
A cenoura pertence à espécie Daucus carota – sendo
o principal legume cultivado no mundo da família
das Apiaceae – ou por se tratar de uma raiz de
textura lenhosa, grossa e carnuda, sem ramificações,
podendo ser longa, média ou curta, de formato
cilíndrico ou cónico e de sabor adocicado.
Mais curioso é tratar-se de um vegetal originário do
Afeganistão, mas que nessa altura pouco tinha que
ver com as cenouras que consumimos atualmente.
Apresentava uma coloração roxa por fora e amarela
por dentro, que não era mais do que um reflexo de
pigmentos do fitonutriente antocianina.
Mais tarde, quando os comerciantes árabes
espalharam a semente da cenoura por vários
continentes, surgiram variedades com diferentes
tons de roxo, branco, amarelo, verde e mesmo preto.
No entanto, estas versões não se tornaram populares
na Europa – provavelmente devido ao facto de todas
elas apresentarem uma textura resistente e fibrosa.
A cenoura de cor alaranjada, que consumimos

atualmente, apresenta uma textura mais agradável
do que as suas antecessoras e teve origem no século
XVI na Holanda.
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A Cenoura
Benefícios
O betacaroteno é transformado no organismo em
vitamina A, a qual melhora a visão e protege contra
a degeneração ocular.
Tem um baixo valor energético: 100 gramas contêm,
apenas, 17 calorias. É rica em fibra e vitamina A
e fonte de potássio.

Como Escolher
Escolher as cenouras lisas, durinhas e de cor viva e
uniforme. Caso ainda traga a rama, esta deve ter um
aspeto vivo e fresco.

Como Conservar
Em primeiro lugar, retirar as folhas. Ferver as cenouras
durante 1 minuto e, de seguida, passá-las por água
fria. Devem ser secas, colocadas num saquinho e
congeladas. Também poderão ser guardadas no
frigorífico, num saquinho de plástico, na gaveta
destinada aos vegetais.
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a couve
Origem
A couve é originária da costa ocidental europeia
e o seu cultivo remonta ao período Neolítico.
São legumes com variedade de cores e tamanhos
que diferem muito em termos morfológicos,
pelo que a sua descrição se torna difícil.
Independentemente da coloração, todas as
variedades apresentam folhas com textura macia.
Relativamente ao sabor, a couve verde e a roxa
apresentam um sabor mais definido. As variedades
de cultivo mais comuns no nosso país são a couve
tronchuda, conhecida por couve portuguesa,
a couve galega, a couve lombarda ou de Sabóia,
a couve-de-bruxelas, a couve-rábano, a couve-flor, a couve-chinesa, o repolho, a couve-nabo
e os brócolos. Os grelos, por outro lado, pensa-se
que sejam originários da Europa ou da Ásia Central.
Possuem a aparência de um talo mais ou menos
grosso do qual saem algumas folhas verdes e no
extremo as flores.

Tanto as couves como os grelos estão disponíveis
durante todo o ano, atingindo o seu melhor durante
os meses de outono e inverno.
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a couve
Benefícios
É rica em vitamina C, ácido fólico e fonte
de vitamina A com um baixo valor calórico,
sendo que 100 gramas contêm 26 calorias.

Como Escolher

Escolha pelo talo, devendo este ser claro e nunca
acastanhado.

Como Conservar
Pode ser guardado num recipiente aberto,
no frigorífico, até um máximo de 4 dias.

