My Gut Feeling
RECEITAS
LOW FODMAP
DE VERÃO

RECEITAS LOW
FODMAP DE VERÃO
1. MELOA COM PRESUNTO E MOZZARELLA
2. MOLHO DE IOGURTE GREGO
3. SALADA DE FUSILLI COM SALMÃO FUMADO
4. WRAPS DE ALFACE THAI
5. TABOULÉ DE QUINOA

Meloa com Presunto e Mozzarella

Pronto em 10 minutos
Serve 8 fatias para 4 pessoas

INSTRUÇÕES
Comece por cortar a meloa em quatro partes iguais e cada

INGREDIENTES

quarto em metades. Ficará com 8 fatias. Com uma faca, retire as
pevides. Corte a mozzarella em quatro fatias iguais e cada fatia a

480g de meloa (1 meloa pequena)

meio, por forma a fazer meias luas. Tempere com uma pitada de

4 fatias de presunto

sal. Coloque meia fatia de presunto por cima de cada fatia de

1 mozzarella

meloa, adicione de seguida a mozzarella e termine com folhas

Sal e pimenta preta a gosto

de coentros. Repita o processo com as restantes fatias. Tempere

Coentros para enfeitar (opcional)

com uma pitada de pimenta preta.

Notas Low FODMAP podemos tolerar até 120g de meloa por refeição (frutanos), logo poderá comer 2 fatias.

Molho de Iogurte Grego

Pronto em 5 minutos
Serve 4 pessoas

INSTRUÇÕES
Numa tigela, misture o iogurte grego, o cebolinho, o sumo de

INGREDIENTES

limão, o sal e o azeite, com a ajuda de uma colher. Corte a
cenoura e o pepino em tiras e lave os tomate-cereja. Sirva ao

90g de iogurte tradicional grego Fage

lado do molho de iogurte.

1 colher de sopa de cebolinho
1 colher de sopa de sumo de limão

Notas Low FODMAP podemos tolerar até 23g de iogurte

1/2 colher de chá de sal

tradicional grego por refeição (lactose), logo poderá comer até

1 colher de chá de azeite

1/4 do molho. Mais do que 75g de tomates-cereja por refeição

1 cenoura, 75g de tomate-cereja, 1 pepino

contém demasiados frutanos.

Salada de Fusilli com Salmão Fumado

Pronto em 15 minutos
Serve 2 pessoas

INGREDIENTES
150g de fusilli sem glúten
200g de salmão fumado
200g de tomate
200g de pepino
Sumo de 1/2 limão
10 folhas de manjericão
Fio de azeite
Pitada de sal

INSTRUÇÕES
Coza a massa em água a ferver temperada com sal, seguindo as
instruções da embalagem. Deixe arrefecer. Tempere o salmão
fumado com o sumo de limão e reserve. Corte o tomate e o
pepino em cubos pequenos, e o manjericão em tirinhas. MIsture
tudo numa tigela grande e tempere com um fio de azeite e uma
pitada de sal.

Wraps de Alface Thai

Pronto em 10 minutos
Serve 2 pessoas

INSTRUÇÕES
Coza os vermicelli em água a ferver temperada com sal,

INGREDIENTES

seguindo as instruções da embalagem. Escorra e passe por água
fria corrente. Disponha quatro folhas do coração da alface num

1 coração de alface lisa

prato largo e coloque um pouco de vermicelli em cada uma.

125g de vermicelli de arroz

Adicione a cenoura e a manga cortadas em tirinhas e o pepino

75g de cenoura

cortado às rodelas finas. Termine com a folha de manjericão.

75g de pepino

Sirva com molho de soja.

80g de manga
4 folhas de manjericão

Notas Low FODMAP podemos tolerar até 40g de manga por

Molho de soja (opcional)

refeição (frutose), logo poderá comer metade dos wraps.

Taboulé de Quinoa

Pronto em 25 minutos
Serve 4 pessoas

INGREDIENTES

INSTRUÇÕES
Coloque a quinoa em água a ferver com sal e coza em lume
brando durante 15 minutos. Mexa com um garfo e deixe

170g de quinoa branca (1 chávena)

arrefecer sem tampa. Corte o tomate e a curgete aos cubinhos

2 chávenas de água

pequenos e pique os coentros (ou a salsa). Misture tudo numa

100g de tomate

saladeira grande e tempere com azeite, limão, sal e pimenta

100g de curgete

preta. Decore com as folhas de menta (ou manjericão). Coloque

30g de coentros ou salsa

no frigorífico até servir.

Fio de azeite
Sumo de 1/2 limão

Notas Low FODMAP podemos tolerar até 65g de curgete por

Sal e pimenta preta a gosto

refeição (frutanos), logo poderá comer até metade do taboulé.

4 folhas de menta ou manjericão
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