
 
 

E para contribuir para um dia ainda mais docinho, partilhamos uma receita de 

Tarte de cereja, morango e alperce 

Esta tarte vegan é perfeita para fazer em família! 
 

Ingredientes para ara o recheio:  

2 chávenas de cerejas sem caroço 

1 chávena de morangos 

2 alperces 

1 c.sopa de xarope de agave  

 

 

 

5.    Forre uma tarteira com a massa, pique com um garfo em 

toda a superfície e leve ao forno por 10 minutos a 180ºC; 

6.   Retire então do forno, recheie com a fruta e decore com 

alperces fatiados. Antes de levar novamente ao forno, 

misture a curcuma num pouco de bebida vegetal e pincele 

esta mistura na massa, para lhe dar um tom amarelado; 

 

Fonte imagens: https://pumpkin.pt/familia/agenda-familia/recomendacoes-atividades-

criancas/especial-dia-da-mae/ 

https://www.portaldorancho.com.br/portal/rancho-queimado-se-colore-bem-vinda-primavera 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

         

  

 

  

 Anote 

  DICA SEMANAL DE NUTRIÇÃO                                                                                          EDIÇÃO Nº 191/ 26 abril a 02 de maio de 2021 

dicas  

nutritivas 

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

No dia 2 de maio celebra-se o Dia da Mãe, um dia muito especial e que merece 

ser partilhado com as mães e com quem mais gostamos! 

 

A celebração do dia mãe reúne vários marcos históricos, tais como: 

Na Grécia Antiga realizavam a comemoração em honra de Rhea (mãe de todos os 

deuses gregos).  

Em Roma, a homenagem perdurava durante três dias a Cibele, a Mãe dos Deuses 

romanos. 

Em Portugal, o Dia da Mãe comemorava-se a 8 de dezembro, Dia da Imaculada 

Conceição. Mais tarde, passou a ser celebrado no primeiro domingo de maio, em 

homenagem à mãe de Jesus Cristo. 

Nos Estados Unidos, em 1907, a feminista Anna Reese Jarvis lançou um movimento 

para criar o “dia nacional das mães”, no aniversário da morte da sua mãe. A campanha 

de Anna estendeu-se a todos os Estados Unidos e em 1914 o presidente Woodrow 

Wilson declarou o Dia da Mãe como feriado nacional. 

Feliz Dia da Mãe! 

Ingredientes para a base: 

2/2 chávena de farinha de trigo 
1/2 chávena de amêndoas com pele 
4 colheres de sopa de óleo de coco ou em 
alternativa 4 colheres de sopa de azeite; 
6 colheres de sopa de água 
Bebida vegetal q.b. 
1 colheres de café de curcuma 
 

Modo de preparação: 

1. Num processador, triture as amêndoas até ficarem em farinha. Junte a farinha de trigo e 

pulse. Adicione gradualmente o óleo de coco e a água até se formar uma massa mais espessa; 

2. Passe a massa para uma bancada limpa e compacte tudo com as mãos. Envolva em película 

aderente e deixe no frigorífico por 30 minutos; 

3. Corte a meio e retire o caroço das cerejas, corte os morangos e junte tudo num tacho, com o 

agave. Deixe cozinhar tapado, em lume médio por 15-20 minutos. Destape e deixe cozinhar mais 

um pouco para a água evaporar; 

4. Retire a massa do frigorífico e estenda cuidadosamente (untar a bancada e o rolo da massa com 

óleo de coco pode ajudar); 

 
Fonte: 

https://sol.sapo.pt/artigo/610869/sabe-qual-e-a-origem-do-dia-da-mae-  

https://www.pensador.com/frase/NjI5Nzc2/  

https://laranjalimanutricao.com/  

7.   Asse por 25 minutos a 180ºC. 
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