Errata
As Receitas – A Dieta dos 31 Dias
Alterações

Página/Receita

46 – Muffins de Ingredientes: Acrescentar: 1 colher de sopa de sementes de papoila
limão e sementes
de papoila
78 – Peitos
de frango
à Piazzolo
160 – Sopa
de espinafres
e coentros
167 – Costeletas
de peru com
laranja
178 – Lasanha
de curgete

199 – Lombinhos
de pescada
com molho
de mostarda

Onde se lê

Deve ler-se
4 fatias de fiambre de frango ou
peru

4 fatias de frango ou peru

Ingredientes: Acrescentar: 2 mãos-cheias de espinafres

Onde se lê

Deve ler-se
Fase – 2/3/4

Fase – 1/2/3/4
Onde se lê

Deve ler-se

Num tabuleiro forrado com papel
vegetal, coloque a mistura e distribua-a muito bem de forma a poder depois enrolar em forma de torta. Se
preferir pode pincelar o papel vegetal
com um pouco de azeite para facilitar
ao enrolar. Deixe cozer por uns 10 minutos a 160 a 180ºC. Tire depois do
forno e deixe arrefecer. A parte coza o
bacalhau e, depois de cozido, desfie-o
muito bem. Faça o molho bechamel
mas faça apenas metade da quantidade indicada na receita. Junte o bacalhau desfiado, a salsa picada e tempere
a gosto. Espalhe o recheio por cima
da massa e enrole como se fosse uma
torta. Pode comer morna ou levar ao
frigorífico. Na altura de servir corte
em fatias e sirva com uma salada.

Faça um refogado com a cebola
e o alho picado, o louro e um fio
de azeite. Junte a carne picada, os
cogumelos e tempere. Deixe cozinhar uns minutos e depois junte
a polpa de tomate. Baixe o lume
e vá mexendo de vez em quando. Depois de engrossar apague o
lume. Agora comece por montar
a lasanha. Numa travessa de ir ao
forno coloque um pouco da carne
e espalhe bem. A seguir coloque
uma camada de curgetes e depois
o queijo cottage. Repita este processo sendo a última camada de
curgetes. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno a gratinar a
180ºC durante 30 minutos.

Receita correta:
Ingredientes:
4 lombinhos de pescada
2 colheres de chá de mostarda
de Dijon
100 ml de creme de soja
2 dentes de alho

1 colher de sopa de coentros
picados (ou mais)
Azeite q.b.
Sumo de ½ limão
Sal e pimenta q.b.

Preparação:
Tempere os lombinhos 2 horas antes com sumo de limão. Num copo de
mistura, coloque os alhos, a mostarda, os coentros, um fio de azeite e
o creme de soja. Triture tudo com a varinha mágica até obter um creme.
Tempere com sal e pimenta a gosto.
Numa frigideira coloque um fio de azeite e disponha os lombinhos bem
escorridos sobre a frigideira. Deixe alourar de um lado e do outro.
Coloque os lombinhos num pirex de ir ao forno e regue com o molho preparado. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 20 a 25 minutos.
Sirva com couve-flor ou brócolos cozidos.
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200 – Lombo
de pescada com
laranja

Onde se lê
Lombo de pescada com laranja
Sementes de soja
Fase – 1/2/3/4

213 – Canelones Receita correta
falsos com
Ingredientes:
espinafres
2 curgetes
1 embalagem de espinafres
1 dente de alho
Azeite
Sal e pimenta q.b.
Sumo de limão q.b.
Cogumelos frescos a gosto
Queijo tipo Philadelphia light
ou ricota a gosto
Queijo ralado
Manjericão e orégãos

Deve ler-se
Lombos de salmão com laranja
Sementes de sésamo
Fase – 2/3/4

FASE – 1/2/3/4
PREÇO – Baixo
DIFICULDADE – Mé
dia
NOTA – Em vez
de usar
fatias de curgete po
de retirar a parte branca da
curgete (o seu interior) e
usa
pa rte de for a co mo r a
canelone.

Preparação:
Corte as curgetes em fatias finas e longitudinais, e escalde-as ligeiramente.
Depois deixe-as arrefecer e tempere com um pouco de sal e limão.
Numa frigideira, verta um fio de azeite, adicione o alho picado e deixe
alourar.
Junte os espinafres crus e os cogumelos e deixe cozinhar durante 3 a 5
minutos. Tempere a gosto com pimenta. Adicione 2 ou 3 colheres de sopa
de queijo tipo Philadelphia ou ricota e misture bem.
Numa superfície limpa, coloque uma fatia de curgete já fria e, por cima,
coloque 1 ou 2 colheres do recheio reservado. Enrole. Coloque os rolinhos
lado a lado numa travessa. Polvilhe com o queijo ralado, manjericão e
orégãos e leve ao forno até derreter o queijo e gratinar. Sirva quente.
O vegetarianismo
O regime vegetariano, baseado na ingestão de grãos e sementes, cereais,
vegetais e fruta, exclui os produtos de origem animal – embora, em algumas variantes deste regime, se incluam ovos e produtos lácteos.
Não sendo o objetivo emagrecer, é possível que ajude a reduzir o peso,
porque os alimentos de origem vegetal são geralmente menos calóricos
e possuem menos gordura e colesterol. Numa dieta como a minha – semiproteica – os resultados podem ser ainda melhores, porque se retiram
também, em doses controladas e tempo limitado, os hidratos de carbono.
É, no entanto, fundamental que se compense essa ausência com a ingestão
de proteínas – neste caso de origem vegetal, como a soja, tofu, seitan, cogumelos e algas. Mais à frente, na dieta, poderão adicionar-se leguminosas
e frutos secos.
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