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Todos os meses, na manhã do último sábado do mês, assista ao vivo à demonstração gastronómica e leve para casa as sugestões do 

chef: receitas saborosas, saudáveis e sempre que possível muito económicas!

O pero (ou maçã) é um dos frutos mais consumidos em todo o mundo, tanto pelo 
seu sabor quanto pela sua durabilidade e versatilidade.
Para além de 85% de água, contém 12% de açúcar, ácidos orgânicos, pectina, 
tanino, vitaminas e provitamina A, que favorece especialmente a assimilação de 
cálcio.
Tem efeitos benéficos sobre o coração, tanto pelo elevado teor de potássio, como 
pela presença de pectina, que evita a deposição de gorduras na parede arterial, 
dificulta a absorção de gorduras e de glicose, auxilia no processo de 
emagrecimento e ajuda a eliminar o colesterol, prevenindo a arteriosclerose. Por 
tudo isto, melhora a circulação sanguínea, permitindo reduzir o trabalho cardíaco 
e prolongar a vida útil do coração.
Um pero maduro cru é um dos alimentos mais úteis para auxiliar o processo de 
digestão. É ainda um excelente dentífrico, dado que pela ação mecânica de comer 
ajuda na limpeza dos dentes e das gengivas. A sua polpa cozida é calmante, 
adstringente e laxante.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR

DICAS GASTRONÓMICAS: PERO

Solicite-nos mais informações e 

deixe-nos as suas sugestões!  

Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt 

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

Ciclo Sabores Ciclo Sabores 
25 de março25 de março

Ciclo Sabores 
25 de março

2017

2017

As propostas pelo 

Restaurante Himalaya 

Gurka
Sabores do topo do mundo

SUGESTÃO CULINÁRIA: SUMO DE PERO, LIMÃO E FUNCHO
Ingrediente: 2 peros; 1 limão e ½ bolbo de funcho.
Confeção: Descasque o limão. Re�re o centro e as sementes dos peros. 
Lave todos os ingredientes e passe pelo liquidificador.
Pode-se beber ao natural ou ligeiramente aquecido, sendo uma mistura 
ideal para digestões pesadas, gastrite, doenças do �gado, colesterol, 
retenção de líquidos ou se quiser fazer depurações.

Texto elaborado pela Dietista Adriana Santos do Serviço de Nutrição da 
Clínica SIIPEMOR Membro da Ordem do Nutricionistas n.º 1457D



INFORMAÇÃO 

Restaurante Himalaya Gurka

O Restaurante Himalaya Gurka está aberto desde novembro de 2016, 
na Avenida da Liberdade, n.º 45 D, e apresenta uma seleção de comidas 
orientais, pois para além do Nepal tem comida típica do Japão e do 
México.

Mohan Singh Gurung é o cozinheiro do restaurante e conta já com 15 
anos de experiência em diferentes tipos de gastronomia, que aprendeu 
nos vários paises por onde passou ao longo da sua vida.

Solicite-nos mais informações e deixe-nos as suas sugestões!  

Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt 

A Cozinha Nepalense resume-se praticamente a pratos de arroz, caril  de 
vegetais e sopa de lentilhas. Os nepaleses comem arroz duas vezes ao dia, 
sendo este cereal a base da gastronomia do país. Para muitas pessoas pode 
ser um tipo de comida simples, mas para os nepaleses o arroz é tão 
importante que é parte integrante da sua dieta, por ser nutritivo e prático de 
ser levado. 

O Nepal assume uma grande influência da comida tibetana, tanto que é fácil 
encontrar nas ruas o famoso pastel frito ou cozido ao vapor, também 
chamado de momo. Na sua alimentação, os Nepaleses também consomem 
muito chá, que é bastante apreciado no país e considerado uma especiaria.


