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21 de Fevereiro | Fruto mascarado  
 
 

O Carnaval é uma data muito esperada pelas Escolas, 

especialmente pelos alunos mais novos, que têm a oportunidade 

de dar asas à imaginação e mascarar-se das suas personagens 

preferidas. O Tomate também se mascara, pois, apesar de 

nutricionalmente ele ser um hortícola, botanicamente ele é 

classificado como um fruto. Dedicamos assim a Ementa 

Informativa desta semana, ao tomate. 
 

Rampa, chucha, cherry e redondo, todos diferentes, todos nutritivos! 

>> Correspondem a diferentes variedades de Tomate, todas elas nutricionalmente muito interessantes. 

Com poucas calorias, um baixo teor de hidratos de carbono e 94% do seu peso em água, o tomate é ainda 

rico em Carotenos (nomeadamente o licopeno), Vitamina C, A, E, vitaminas do Complexo B e Minerais 

(como o potássio, fósforo e o magnésio). O licopeno do tomate constitui ainda um excelente antioxidante, 

importante para proteger as células das agressões dos radicais livres, sendo também responsável pela cor 

caraterística deste fruto. 
 

Grande versatilidade!  

>> Pode ser consumido em cru ou cozinhado, sendo mais utilizado para os refogados ou nos tradicionais 

molhos de tomate, usados, por exemplo, nas pizzas e nas massas. Mas ele é também uma excelente 

escolha para fazer sumos e sopas, bem como para enriquecer outras refeições para além do almoço e do 

jantar, como os lanches, ou até mesmo o pequeno-almoço. 
 

Tomate e Azeite: uma combinação perfeita: 

>> Sabia que deve juntar ao Tomate uma gordura saudável? O seu licopeno é melhor absorvido na 

presença de gorduras, nomeadamente as insaturadas, como é o caso do azeite.  

Esta é, na verdade, uma combinação muito típica da Dieta Mediterrânica, conhecida como um dos 

padrões alimentares mais saudáveis do Mundo.  

 

O Tomate é uma presença assídua nas 

nossas ementas do almoço escolar. Tanto 

pode estar presente na confeção do prato, 

por exemplo nos refogados e molhos, como 

nas saladas. Contribui para ementas mais 

coloridas, nutritivas e apetecíveis. 

 

Ajude-nos a promover este alimento junto dos nossos Alunos! 

Nesta interrupção letiva, deixamos o desafio de utilizar o tomate de uma forma diferente do 

habitual.  Sugerimos, por exemplo, uns saudáveis e deliciosos muffins de tomate e mozarela, uma  

receita disponível em: https://saboreiaavida.nestle.pt/cozinhar/receita/muffins-de-tomate-e-

mozarela, ou no Código QR ao lado. 

 

Fonte: Associação Portuguesa de Nutrição, “O papel da cebola e do tomate na Dieta Mediterrânica”, 2021. 
 

Privilegie as fontes fidedignas de informação sobre nutrição e alimentação. Sugerimos a consulta regular de: https://nutrimento.pt/.   


