
Quatro ingredientes nutritivos fáceis de preparar 

No âmbito do projecto “Ampliando a soberania alimentar das mulheres rurais com recurso a 

agroecologia”, a Livaningo em parceira com o FOMMUR nos distritos de Malema e Ribáuè, tem 

promovido capacitações em nutrição em oito (8) comunidades, abrangendo cerca de 300 mulheres 

rurais. 

Em muitas partes do mundo, a maioria das pessoas tem alimentos disponiveis a baixo custo, em 

quase todas as refeições. Dependendo da disponibilidade, este alimento básico pode ser, por 

exemplo, o arroz, o milho, o trigo, a mandioca, a mapira, a mexoeira, o inhame, a batata-doce ou 

a batata reno. Estes alimentos básicos cobrem a maior parte das necessidades do corpo. Contudo, 

os alimentos básicos não são suficientes para manter uma pessoa saudável. Aos alimentos básicos, 

é necessário adicionar alimentos complementares, particularmente em crianças que estão em 

crescimento, nas mulheres grávidas ou que estão a amamentar, nos adolescentes e nos idosos. 

É necessário ter alimentação equilibrada para que uma criança se desenvolva bem e as pessoas se 

mantenham saudáveis e com boa disposição para o trabalho e outras actividades do dia-a-dia. 

Muitas doenças comuns ocorrem porque as pessoas não comem as quantidades necessárias dos 

vários tipos de alimentos que o organismo necessita. Se uma pessoa fica fraca ou doente porque 

não tem uma dieta completa ou porque não come o sufi ciente, diz-se que ela está mal alimentada, 

desnutrida ou malnutrida.  

Uma boa alimentação não só ajuda a evitar doenças, como também ajuda o organismo a combater 

enfermidades e a ficar saudável. Por isso, quando uma pessoa está doente, é muito importante 

que tenha uma boa alimentação.  

Algumas combinações de alimentos são essenciais para fornecer os nutrientes necessários para 

que as crianças e adultos se mantenham saudáveis. Abaixo partilhamos algumas receitas 

nutritivas:  

 

 



 

1. Purê de abóbora     

Ingredientes 

½ Abobora; ½ chávena de leite de coco; 1 colher de pó de 

moringa; Sal a gosto; Óleo; 

Modo de preparar: 

Descascar a abóbora e raspar o interior para retirar as 

sementes. 

Cortar em pequenos pedaços e lavar com água tratada; 

Numa panela pôr a abóbora cortada e adicionar água suficiente, 

levar ao lume e deixar ferver até que esteja bem cozida; 

Em seguida, esmague a abóbora até estar macia, como a consistência de um papa; adicione o leite 

e sal, misturar bem depois; leve ao lume durante 5 minutos. 

Retire do lume, adiciona a moringa e sirva imediatamente.   

  

   

  

 

 



 

2. Papa enriquecida com amendoim torrado e pilado 

 

 

Ingredientes: 

Papa farinha (base) sem óleo; 

2 colheres de chá de amendoim  

Modo de preparar 

1. Torrar e pilar o amendoim até formar uma pasta 

2. Preparar a papa de farinha 

3. Adicionar um pouco de água tratada a pasta de amendoim para amolecer e facilitar a sua 

adição a papa de farinha. 

4. Adicionar a pasta de amendoim amolecida à papa e deixar ferver por mais 5 minutos 

5. Retirar a panela da papa e deixar arrefecer antes de servir 

NB: pode substituir o amendoim por castanha de caju. 

 

 



 

3. Papa enriquecida com pó de folhas de moringa 

Ingredientes: 

Papa Farinha (base)  

1 colher de chá de moringa em pó 

1 colher de chá rasa de açúcar  

Modo de preparar 

Preparar a papa  

Após tirar a panela do fogo, misturar os ingredientes com a papa ainda 

quente 

pronto para servir. 

 

 

 

 

 

 

4. Purê de babata-doce com folhas de moringa 

Ingredientes: 

Batata-doce de polpa alaranjada ou branca, ou amarela 

1 ovo  

Uma mão cheia de folhas de moringa ou outra folha verde da sua preferência.  



Água q.b. 

1 colher de chá de óleo vegetal 

Modo de preparar 

1. Em uma panela com água tratada, coloque a batata doe e leve ao fogo a cozer até ficar 

tenra 

2. Lavar as folhas de moringa com água tratada e colocar a cozer em água fervente numa 

panela separada durante 4-5 minutos 

3. Após cozidas, retire as folhas de moringa e deixar escorrer. Retorne a panela ao fogo e 

ponha o ovo durante 8-10 minutos 

4. Descanse a batata-doce e ovo cozidos 

5. Misturar todos os ingrediente e esmagar, pronto para ser servido. 

 

 

 

 

 


