
Cozinhar com menos gordura

Ao adoptar truques e determinadas formas de cozedura, pode reduzir as matérias gordas dos seus cozinhados.

Algumas informações

* A cozedura em água: para todos os vegetais verdes ou secos, os feculentos, os peixes em molho de escabeche, as

carnes cozidas, porco salgado.

* A cozedura em banho-maria: para ovos mexidos, filetes de peixe ou para reaquecer os restos.

* A cozedura a vapor: para os legumes, a sêmola, as batatas, os peixes (salmão, solha, pescada, camarões...), ou um

pedaço de carne inteiro ou aos bocados acompanhada de legumes.

* A cozedura na wok (herdada dos asiáticos e muito na moda actualmente): para todos os legumes, o arroz, as carnes e os

peixes. Consulte o livro de receitas que acompanha a wok para conhecer todas as variedades de pratos possíveis. O leite

de coco frequentemente utilizado nestas receitas deve ser descontado na sua dose diária de matérias gordas (existe leite

de coco “light”).

* A cozedura estufada: para os legumes, porque contêm água. A sua cozedura lenta em lume brando permite que se vão

cozendo nos seus molhos.

* A cozedura lenta: para as carnes brancas (frango, peru, vitela, porco...) ou as carnes para assar na brasa (molho

“bourgignon”, frango estufado com tomate...).

* A cozedura na grelha: para a carne vermelha, o porco, as espetadas, as sardinhas, os salmonetes, o salmão...

* A cozedura na frigideira: para os ovos, as omeletas, todas as carnes e peixes em posta. Não é necessário juntar óleo ou

manteiga que, não devemos esquecer, suportam bastante mal a chama viva. É suficiente uma folha de papel absorvente

embebido num pouco de azeite se tiver receio que os alimentos fiquem agarrados ao fundo.

* A cozedura em folha de alumínio: para os peixes (salmonete, dourada, atum...), as carnes magras (coelho, frango,...),

batatas e frutas.

* A cozedura em forno tradicional: para as aves de capoeira, os assados, os peixes, os gratinados, as batatas cozidas, as

espetadas de frutas...

* A cozedura em microondas: para os peixes, os legumes verdes, as batatas, as frutas. Permite reaquecer os restos sem

matérias gordas.

Truques importantes

Jogue com as ervas aromáticas frescas ou congeladas, as especiarias, a mostarda, o queijo branco a 0 % e os condimentos.

Retire o toucinho que envolve uma peça de carne para assar; retire a gordura da carne.
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Deite meio copo de água na frigideira ou caçarola para que os alimentos não se agarrem ao fundo.

Pode guarnecer o interior dos peixes com limão, , estragão, funcho... Adquira o hábito de cozinhar sobre uma base de legumes

(alho-francês, pimentões, tomates, cenouras), com limão e ervas aromáticas.

Porque não utilizar por vezes álcool (vinho, rum, uísque...) que se evapora durante a cozedura e só deixa o seu aroma.

Utilize farinha Maizena para ligar os seus molhos. Durante a cozedura aquela torna-se espessa e torna os molhos quentes mais

untuosos.

As gorduras boas

São as que preservam o nosso sistema cardiovascular. Encontram-se em:

* Óleos de colza, de linhaça e de noz, azeite, grainhas das uvas, do girassol e do milho.

* Peixes gordos: sardinhas, arenque, atum, salmão, anchova, truta, cavala.

* Estes alimentos têm ácidos gordos essenciais: o ácido linoleico e o ácido alfa-linoleico, precursores dos famosos ómega-3

e ómega-6.

* Nozes, avelãs, e abacate.

* Carne de pato.

As gorduras más

São ácidos gordos saturados e os ácidos gordos trans. Os primeiros são designados maus porque contribuem para aumentar o mau

colesterol (LDL). Encontram-se em:

* Carne (não mais de 200 g por dia).

* Produtos de charcutaria.

* Pratos industriais (pratos cozinhados, pães de leite, produtos de pastelaria...).

* Manteiga.

* Lacticínios (especialmente os queijos).

* Noz de coco e portanto o óleo de palma, de copra, de coco.

Leia cuidadosamente os rótulos, pois estes são mais detalhados e mais objectivos do que as informações gerais acerca dos

produtos.
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