
 
 

As castanhas estão relacionadas com a celebração do dia de São Martinho. 

Este fruto é muito apreciado pelos portugueses, sendo muito utilizado em receitas, dada a sua versatilidade. 

Na comunidade escolar, as castanhas são uma referência que mais caracteriza a estação do Outono. 

 

http://are.cm-porto.pt/documentos 

TORTA DE CASTANHA E 

NOZ 
 

INGREDIENTES 

 400g castanha 

 200g sultanas ou figo seco 

 2 unidades de ovos 

 50g nozes 

 Erva doce q.b.  

 Raspa de limão ou laranja 

 Canela q.b. 

 

Sabia que?  

10 castanhas  

equivalem 

aproximadamente a: 

70g de esparguete cru  

260g batata crua 

64g de arroz cru  

60g de cereais corn flakes  

90g de pão de centeio  

 

Fontes: 

https://www.calendarr.com/portugal/dia-de-sao-martinho/ 

https://www.apn.org.pt/documentos/guias/Castanha_a_Lupa.pdf 

Tabela de composição dos alimentos INSA 

https://nutrimento.pt/receitas/receitas-com-castanhas-em-dia-

de-sao-martinho/ 

 

 

 

 

 

MODO DE PREPARAÇÃO 
 

1. Comece por cozer as castanhas  

de seguida descasque-as.  

2.  Triture em puré juntamente com o figo seco/sultanas. De seguida, 

misture os ovos batidos, a erva doce e as raspas de laranja ou limão.  

3. Leve ao lume numa panela e mexa até levantar fervura e obter uma 

massa consistente que despegue do tacho.  

4. Coloque a massa numa folha de papel vegetal e estique com o rolo 

da massa. Polvilhe com a canela e as nozes torradas, enrole a torta, 

coloque no frio e sirva. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Castanha é sem dúvida o símbolo do 

magusto. É um fruto sazonal proveniente 

do castanheiro e desenvolve-se no interior 

de ouriços. Em Portugal verifica-se um 

maior consumo de castanhas em outubro, 

novembro e dezembro. Constitui um 

alimento bastante versátil que pode ser 

consumido cru, assado, cozido ou em puré. 

Pode ser utilizada como acompanhamento 

de alguns pratos, base para sopas ou até 

mesmo em sobremesas e compotas. 

 

A Castanha constitui uma fonte de fibra alimentar, é rica em água, potássio, fósforo e magnésio, assim como em vitamina C e folatos.  

Apresenta um baixo teor de gordura e é rica em hidratos de carbono, principalmente amido, o que a torna, do ponto de vista 

nutricional, bastante semelhante aos alimentos que pertencem ao grupo dos cereais e derivados, tubérculos da Roda dos Alimentos. 
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Imagens: https://morecolab.pt/2020/06/15/castanha-da-terra-

fria-10-variedades-do-castanheiro/ 
https://agriloja.pt/blog/agricultura/3-formas-simples-e-rapidas-

para-assar-castanhas/ 

https://www.delas.pt/quantas-castanhas-devemos-

comer/nutricao/463222/ 

https://www.teleculinaria.pt/blog/ingrediente-rei-castanha/ 
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