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As amêndoas são ricas em vitamina E, 

cálcio, fósforo, magnésio, ferro e fibra 

alimentar. Para além disso é 

necessário alertar para o maior 

benefício de consumir a amêndoa 

com pele, uma vez que desta forma, 

há um maior consumo de fibra e um 

fornecimento 5 vezes superior de 

compostos fenólicos (antioxidantes). 

 

Panquecas de amêndoa 
1 banana 

3 ovos grandes 

1 c. chá de fermento em pó 

1½ chávenas de farinha de amêndoa 

 

1. Num robô de cozinha ou com uma varinha mágica junte a banana e 1 dos ovos. Bata 

até a banana ficar completamente desfeita e sem grumos; 

2. Passe esta mistura para uma taça e junte os restantes ovos, o fermento e a farinha 

de amêndoa. Mexa bem até obter uma mistura suave; 

3. Aqueça uma frigideira antiaderente e quando estiver quente coloque a massa na 

frigideira de forma a criar círculos; 

4. Cozinhe dos dois lados até ficarem douradas. 

 

Amênd a 
A amêndoa é um fruto oleaginoso da família Rosaceae. Pode ser consumida das mais variadas formas como por exemplo crua, torrada, em farinha e até em manteiga.  

As amêndoas devem ser armazenadas num local seco e fresco, uma vez que a humidade e as temperaturas mais elevadas podem levar a uma aceleração da sua deterioração. 

 

Uma porção de amêndoas = 30g  

Por cada 30g há 173Kcal o que demonstra o elevado valor calórico que este 
fruto apresenta. Apesar de o seu elevado teor de gorduras (uma porção 
apresenta 15,19g de gordura), estas são insaturadas e trazem diversos 

benefícios para o organismo incluindo proteção contra doença cardiovascular. 
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Ao adicionar amêndoa a bolos, sobremesas 

e a outro tipo de doces, esta vai ajudar a 

reduzir a velocidade com que o açúcar é 

absorvido pelo nosso corpo, regulando 

desta forma os picos de glicemia. 

 

Recheio: Poderá acrescentar ainda, um recheio simples 

para acompanhar as panquecas, como por exemplo: 

iogurte, frutos vermelhos e um fio de mel. 
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