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Cenoura, uma amiga para a vida! 
Portugal é um país assíduo no que diz respeito à ingestão 

da Cenoura, um alimento que pertence ao grupo dos 

produtos hortícolas.  

Habitualmente é consumida a sua raiz e descartada a 

parte da rama. No entanto, em algumas culturas, todos os 

seus constituintes são utilizados. Com exceção dos meses 

entre agosto e outubro, a cenoura pode ser colhida 

durante todo o ano. 
 

Para todos os gostos: Apesar de estarmos mais habituados às Cenouras com a cor laranja, elas podem 

apresentam várias cores e até tamanhos. Roxas, amarelas, laranjas, vermelhas e brancas, quase que 

podemos dizer que existe uma variedade de cenoura para todos os gostos! Estas cores têm, na verdade, 

significados diferentes, conforme o teor de compostos bioativos deste hortícola. Assim: 

> Cenouras de cor laranja e vermelha, apresentam alto teor de carotenoides, que ajudam a melhorar 

o nosso sistema imunitário; 

> Cenouras de cor roxa são ricas em antocianinas, que lhes confere grande capacidade antioxidante; 

> Cenouras de cor amarela contêm luteína, que ajuda na manutenção da saúde visual; 

> Cenouras brancas apresentam elevados valores de flavonoides que são um aliado da saúde 

cardiovascular. 
 

Os seus benefícios para a nossa saúde somam-se: Não fosse a riqueza de compostos bioativos, motivo já 

suficiente para incluirmos a Cenoura na nossa alimentação, este hortícola é ainda rico em fibras, potássio 

e vitamina C (ajudando na absorção do ferro), tendo ainda um elevado teor de vitamina A. A carência 

desta última vitamina pode resultar de perda de visão noturna, lesões na pele e olhos e ainda enfraquecer 

o sistema imunitário, daí parte da frequente associação da cenoura à saúde visual. 
 

Curiosidade: Acredita-se que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado um boato pela Força Aérea 

Real Britânica de que “as cenouras melhoravam a visão noturna”. Existem mesmo cartazes de propaganda 

inglesa durante a guerra que incitavam ao consumo deste hortícola.   
 

>> Nas nossas ementas escolares a Cenoura 

tem uma presença assídua. Está presente 

nas sopas, pratos e saladas. É um hortícola 

muito versátil e consegue dar mais cor, 

textura e sabor aos nossos almoços.  

 

Ajude-nos a incluir este hortícola no dia a dia dos nossos alunos! A versatilidade da Cenoura 

não se fica pelo seu uso na sopa, no prato e na salada. Pelo seu sabor doce e textura aveludada, 

este hortícola é um bom aliado para cortar o açúcar em receitas de sobremesas. Deixamos esta 

semana como sugestão, uma receita de “Bolo de cenoura e laranja com especiarias”, disponível em 

https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/receitas/bolo-de-cenoura-e-laranja-com-especiarias/ ou através do 

código QR ao lado. 
 

Fontes: Associação Portuguesa de Nutrição, “Cenoura: da diversidade de cores à riqueza nutricional”, 2021; Lusíadas, “As cenouras melhoram a visão?” 

(https://www.lusiadas.pt/blog/prevencao-estilo-vida/saude-familia/cenouras-melhoram-visao), consultado a 16/02/2023. 
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