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Esta leguminosa apresenta 

baixo valor calórico uma vez 

que por cada 100g de grão-de-

bico há 164Kcal e elevado teor 

proteico, sendo que a proteína 

vegetal deve ser consumida 

juntamente com cereais, como é 

o caso do arroz, de forma a 

aumentar o seu aproveitamento 

pelo organismo. 

 

Grã    -de-bic 
O Grão-de-bico é um alimento muito interessante a nível nutricional e faz parte do grupo das leguminosas na nova Roda dos Alimentos.  

As recomendações para este grupo são de 1 a 2 porções por dia, sendo que cada porção corresponde a 1 colher de sopa (25g) se forem leguminosas 

secas cruas, 3 colheres de sopa (80g) se forem leguminosas frescas e 3 colheres de sopa (80g) se forem leguminosas secas/frescas cozinhadas. 
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dicas  

nutritivas 

Húmus de grão-de-bico 

1 frasco de  

grão-de-bico cozido  

2 dentes de alho 

2 c. sopa de pasta  

de sésamo (tahini) 

1 c. de chá de sal qb cominhos 

(opcional) 

½ limão 

6 c. sopa de azeite qb pimentão doce 

qb coentros para decorar 

1.Depois de escorrer o grão, passe-o 

por água fria e coloque-o num 

processador, juntamente com o alho, o 

sal, os cominhos, a pasta de sésamo e o 

sumo de limão. Triture cinco 

segundos. 

2. Adicione o azeite (guarde uma 

colher de sopa para decorar) e volte a 

triturar 10 segundos. 

3.Coloque numa taça e decore com 

pimentão-doce, salsa e azeite. O 

húmus está pronto a servir! 

O grão-de-bico é rico em 

vitaminas do complexo B, 

ferro, magnésio, potássio, 

cobre e zinco. Constitui 

uma boa fonte de fibra, 

sendo que por cada 100g 

de grão-de-bico há 8g de 

fibra (esta desempenha 

um papel importante na 

regulação dos níveis de 

açúcar no sangue e 

manutenção de um bom 

trânsito intestinal). 

 

Snack de grão-de-bico 

 
 

                                    Grão-de-bico; Água; Limão; 

                              Azeite; Sal; Paprica; Pimenta preta 

 

                              1. Comece por deixar de molho por, 

                              no mínimo, 12h o grão-de-bico; 

                              2. Após o período, descarte a água e 

                              coloque o grão-de-bico para 

cozinhar com uma nova água (Adicionar água 4 dedos 

acima dos grãos); 

3. Cozinhe por 15 minutos após a água começar a 

ferver; 

4. Após cozido, coloque o grão-de-bico num recipiente 

e tempere com limão, azeite, sal, paprica e pimenta 

preta a gosto; 

5. Misture bem tudo e coloque numa forma untada 

com azeite; 

6. Leve ao forno 180°C por 30 minutos ou até sentir 

que o grão-de-bico já está crocante! 

 

https://www.apn.org.pt/ver.php?cod=0D0I
https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/alimento/grao-de-bico/
https://www.pingodoce.pt/escola-de-cozinha/tecnicas/como-fazer-humus/
https://www.pingodoce.pt/escola-de-cozinha/tecnicas/como-fazer-humus/
https://www.pingodoce.pt/escola-de-cozinha/tecnicas/como-fazer-humus/
https://gshow.globo.com/RPC/Estudio-C/cozinha-paranaense/receitas/snack-de-grao-de-bico.ghtml
https://myloview.com.br/adesivo-graos-de-bico-vector-no-46166ED

