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"A lógica da Batata”: da terra ao nosso prato 
 

A Batata é, historicamente, a base da alimentação de 

muitos povos e gerações. Este tubérculo faz parte da maior 

fatia da Roda da Alimentação Mediterrânica, a dos “Cereais, 

derivados e tubérculos”, que recomenda a ingestão diária 

de entre 4 a 11 porções de alimentos deste grupo. A par do 

pão, da massa, do arroz e de outros cereais, a batata faz 

parte dos principais fornecedores de energia da nossa 

alimentação. Merece assim o nosso destaque esta semana. 
 

>> Muito mais do que amido: Como já referimos, a Batata é uma excelente fonte de energia, dada a sua 

riqueza em hidratos de carbono (HC) sob a forma de amido, que representa cerca de 90% dos HC 

presentes. Mas a sua riqueza nutricional não se fica por aqui, pois este alimento é ainda fonte de outros 

nutrientes. Apesar de não ser uma fonte de proteína de excelência, como outros alimentos de diferentes 

grupos da Roda da Alimentação Mediterrânica, a quantidade de proteína que a Batata fornece é muito 

superior aquela presente noutros tubérculos. A Batata revela-se ainda uma fonte de fibra e 

micronutrientes, como vitaminas do complexo B, vitamina C, folatos, potássio, cálcio, fósforo1, entre 

outros, tendo ainda a vantagem de ser um alimento que temos ao nosso dispor o ano inteiro, seja como 

Batata nova ou de conservação.  
 

 

>> “Alimento calórico”? O valor calórico da Batata em si, não é muito elevado, com 100 gramas deste 

tubérculo a fornecer cerca de 90 quilocalorias. É, na verdade, o modo como confecionamos a Batata, 

nomeadamente da gordura que adicionamos quando a cozinhamos, que pode transformar este 

alimento numa “bomba calórica”, com destaque para as batatas fritas por imersão em óleo. Assim, 

enquanto que 100 gramas de Batata cozida fornecem 87 quilocalorias, sem fornecer gordura, 100 gramas 

de batatas fritas convencionais, podem fornecer 227 calorias quilocalorias (quase o triplo) e perto de 11 

gramas de gordura1. Para usufruirmos da Batata no seu melhor, isto é, com menos calorias e preservando 

as suas propriedades nutritivas, o ideal é cozinhá-la ao vapor, ou no forno “em papelote”, sem sal e 

sem gordura. Quer cozida ou no forno, não retirar a casca ajuda a diminuir a perda de nutrientes.  
 

>> Batatas verdes? Como tubérculo, é esperado que a Batata esteja enterrada no solo. Quando surge a 

cor verde na batata, é sinal que houve a sua exposição solar precoce e produção de uma substância 

natural, a solanina2, que a batata produz quando exposta à luz, para ser capaz de realizar a fotossíntese. 

Esta substância, constitui um mecanismo natural e de defesa da Batata, mas pode revelar-se tóxica 

para nós. Assim, quando a batata se encontra maioritariamente verde, o melhor é ser rejeitada. Se apenas 

pequenas porções têm esta cor, o mais sensato será cortar generosamente em redor da parte esverdeada. 

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

Ajude-nos a promover o consumo de batata junto dos nossos alunos! 

A Batata é uma presença assídua nas nossas ementas, seja na Sopa ou no Prato, quer da ementa geral, 

quer da ementa vegetariana. No prato, o mais habitual é estar presente apenas uma vez por semana, 

enquanto que o arroz e a massa estão presentes duas vezes. É que as ementas de Batata tendem a ter 

menor aceitação por parte dos Alunos.  
 

Fonte: 1Associação Portuguesa de Nutrição. 5 Questões sobre a Batata Portuguesa . Porto: Associação Portuguesa de Nutrição; 2019; 2Mundo da Nutrição, João 

Rodrigues: https://www.mundodanutricao.com/2018/02/pode-se-comer-batatas-com-partes-verdes/, consultado a 01/03/2023. 
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