
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Prefira as cerejas que apresentam 

firmeza, cor e brilho. 

 Estas devem possuir pedúnculo 

verde, apresentar-se carnudas, 

limpas e secas. 

 Quando maduras, as cerejas 

tornam-se mais pesadas. 

 Evite as cerejas moles, pegajosas, 

enrugadas, rachadas ou podres. 
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Ingredientes  

 200g de cerejas, sem caroço; 

 5-6 limões; 

 água, qb; 

 2 colheres de sopa de mel; 

  folhas de hortelã fresca, qb. 

 

Anote 

Preparação 
1. Esprema os limões, retirando o máximo de sumo 

possível. 

2. Num liquidificador, bata as cerejas com o sumo de 

limão. Adicione água até obter a textura desejada. 

3. Acrescente o mel e misture. 

5. Verta para um copo com cubos de gelo e folhas de 

hortelã a gosto. Aproveite! 

 

dicas  

nutritivas 
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As cerejas são frutos da cerejeira, com formato redondo, 

que apresentam aproximadamente 2 cm de comprimento, 

coloração vermelha e uma substância carnuda, mole, suave 

ao paladar e sumarenta no seu interior. 

 Rica em flavonóides e ácido fenólico (antioxidantes); 

 Contém potássio, carotenoides, fibra e vitamina C; 

 É um fruto rico em água. 

 Baixo valor energético. 

Os pomares de cerejeiras situam-se, essencialmente, a norte do rio 

Tejo, com exceção da região de Portalegre (Serra de S. Mamede).  

A sua apanha realiza-se entre a 2ª quinzena de maio, junho e julho, 

ou seja, estamos em plena época da cereja. 

Acredita-se que a cereja seja natural das regiões do Norte do Irão e de 

outros países a Sul das Montanhas do Cáucaso, tendo conseguido 

adaptar-se a certas regiões do nosso país como Certame de Resende, 

Cova da Beira, Alfândega da Fé e São Julião de Portalegre.  

 Pode guardá-las no frigorífico, na 

zona mais fria, sem lavar nem tapar 

e podem durar até 2 semanas. 

 Caso queira, pode optar por 

congelar. Nesse caso, lave-as em 

água corrente, seque-as e congele-

as em sacos de plástico. Podem 

durar até 8 meses. 

As cerejas podem ser utilizadas para fazer compotas, tartes, sobremesas 

e bebidas ou como acompanhamento para pratos de carne, mas o ideal 

é saborear esta fruta ao natural e usufruir de todos os seus benefícios.  
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