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Amêndoa: mais que uma tradição, um aliado 
 
A Amêndoa (Amygdalus communis) é um fruto oleaginoso, 

tipicamente português e um dos símbolos da Páscoa.  

Dedicamos assim a última Ementa informativa do 2ºperíodo, 

à Amêndoa.  E este pequeno tesouro nutricional, de grande 

versatilidade gastronómica, bem que merecia ser lembrado 

mais vezes no ano. Vejamos as razões. 

Um aliado para a nossa saúde: São vários os benefícios nutricionais da Amêndoa para o funcionamento do 

nosso corpo, e ainda maiores quando as consumimos com casca. Destacamos: 
>> serem fonte de proteínas (cerca de 20%) e de minerais como o magnésio, o cálcio e o fósforo; 

>> serem ricas em fibra alimentar, que é essencial para uma boa saúde intestinal e importante para prevenir 

determinados tipos de cancro; 

>> ajudarem a uma boa regulação, quer do colesterol, quer dos níveis de açúcar no sangue; 

>> contribuírem com quantidades apreciáveis de ácidos gordos polinsaturados, que se acredita poderem 

ter um papel protetor da doença cardiovascular;  

>> fornecerem uma quantidade significativa de vitamina E, um potente antioxidante de que necessitamos 

todos os dias, para proteger as células de agressões externas. 
 

Com muito espaço para a imaginação! O sabor suave e levemente adocicado da amêndoa confere-lhe 

uma grande versatilidade, fazendo com que a possamos incluir em qualquer refeição! Seja incorporando a 

amêndoa nas mais diversas receitas, ou como um aperitivo, acompanhamento, em lanches, merendas 

escolares ou até em sobremesas, só depende mesmo da nossa vontade e imaginação. 
 

Saudáveis mas calóricas: Como fruto oleaginoso, as amêndoas têm quantidades apreciáveis de gordura. 

Uma porção de amêndoas (cerca de 10 destes frutos) fornece-nos aproximadamente 55 kcal, um valor 

calórico moderado, que devemos ter em conta para evitar um consumo exagerado. Esta recomendação 

torna-se especialmente importante para pessoas mais sedentárias. 
 

Páscoa, uma das alturas mais doces do ano: Na Páscoa não é a amêndoa simples que impera, mas as suas 

versões cobertas e recheadas das mais doces e coloridas formas. Por vezes, a Amêndoa só fica no nome, e 

temos, na verdade, apenas chocolate e/ou açúcar.  A estas somam-se os folares, os doces tradicionais e os 

ovos de chocolate, tornando esta época festiva especialmente rica em alimentos açucarados. É importante 

não cair em excessos, manter hábitos alimentares saudáveis (como por exemplo o consumo de sopa e 

hortícolas ao almoço e ao jantar) e combater o sedentarismo. Sempre que possível, a Amêndoa simples ou 

menos recheada deverá estar nas nossas preferências.  
Sabia que enquanto que 1 amêndoa simples pode chegar no máximo às 10 kcal, uma amêndoa do “tipo 

francês” já nos dá cerca de 23 kcal, e uma amêndoa “lilás” pode quase quadruplicar o valor, com 37 kcal? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alteração: alternância carne e pescado: Nesta época, e excecionalmente, a alternância diária entre 

ementas de carne e pescado pode ser alterada. Tal acontece, para que possamos garantir que, à sexta-feira, 

a ementa seja de pescado, aspeto importante para muitas Famílias em período de Quaresma.   

Agradecemos assim a melhor compreensão de todos. Votos de uma Páscoa feliz e de umas boas férias! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonte:  Blog Nutrimento , “Ano Novo – Amêndoa Nova”, Direção-Geral da Saúde, PNPAS, janeiro, 2015 ( https://nutrimento.pt/dicas/ano-novo-amendoa-nova/); 
Blog Mundo da Nutrição: “Especial Páscoa: As calorias das amêndoas de Páscoa…”, abril, 2021 (https://www.mundodanutricao.com/2021/04/as-calorias-das-

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


