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Importância das hortaliças na alimentação 

 

O consumo diário de alimentos é muito 
importante para a saúde das crianças, pois o 
nosso corpo necessita de nutrientes para 
promover o crescimento, fornecer energia, 
regular e manter o bom funcionamento dos 
órgãos e aumentar a resistência contra as 
doenças. As hortaliças são excelentes para 
ajudar em todas essas funções da 
alimentação. 
 
Elas são ricas em cálcio, indispensável para 
a formação dos dentes e ossos. O fósforo, 
que é indispensável para o sistema nervoso, 
é encontrado em pequenas quantidades em 
todas as hortaliças. O ferro faz parte do 
sangue e sua falta na alimentação pode 
ocasionar anemia e provocar cansaço 
permanente nas pessoas. As vitaminas, 
principalmente as A e C, são substâncias 
muito importantes para o crescimento e a 
manutenção da saúde e sempre são 
encontradas nas hortaliças. 

 
Receitinhas para fazer 

com as crianças:  
 
 

Couve-flor e brócolis assados com alho

 

 
Ingredientes 
250 g de couve-flor 
250 g de brócolis 
2 dentes de alho 
2 colheres de coentro picado 
2 colheres de sopa de azeite 
Sal a gosto 
 
Modo de Preparo: 
Separe a couve-flor e os brócolis em buquês. 
Coloque as verduras num recipiente grande 
e polvilhe com coentro. 
Amasse o alho com uma colher pequena de 
sal e adicione o azeite.  
Em seguida, adicione esta mistura nos 
legumes mexendo bem. 
Coloque os legumes sobre uma assadeira. 
Asse durante 30 minutos. 

Salada colorida 

 

Ingredientes 
1 cenoura crua ralada fina 
1 rabanete cortada em rodelas finas 
1 tomate cortado em cubos (de preferência 
orgânicos) 
6 colheres (sopa) de azeite extra virgem 
Sal e gotas de limão a gosto 
10 folhas de manjericão fresco 
9 folhas grandes de alface lisa 
 
Modo de Preparo 
Em uma tigela, junte a cenoura, o rabanete, 
o manjericão e o tomate. Regue com o azeite 
já misturado com o sal e o limão. Sirva 
dentro da folha de alface. 
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