
Hortaliça não é só salada

quem quer saúde
vai à feira

hortaliça e dinheiro 
não se jogam fora

como comprar, conservar 
e consumir hortaliças

como obter o melhor
de cada hortaliça

Feijão Jalo com couve

Ingredientes
•	 2 ½  xícaras de feijão jalo cozido (400 g) com caldo
•	 4 folhas grandes (cerca de 2 xícaras) de couve cortadas em tirinhas
•	 ½  cebola roxa média picada
•	 2 dentes de alho amassados com 1 colher (chá) de sal
•	 Pimenta do reino a gosto
•	 ½ xícara (chá) de salsa ou de coentro picado
•	 ½ colher (chá) de cominho em pó

Modo de fazer
1. Cozinhe o feijão como de costume. Reserve 2 xícaras de feijão 

inteiro e bata ½ xícara de feijão no liquificador.
2. Refogue a cebola no azeite, junte o alho e refogue por mais 1 

minuto, cuidando para não queimar o alho.
3. Molhe a couve picada, escorra o excesso de água e refogue-a. 

Quando ela estiver cozida (cuidado para não cozinhar em excesso) 
junte o feijão inteiro e o batido.

4. Acrescente o cominho, a salsa ou coentro e a pimenta. Cheque o 
tempero e se necessário, acrescente mais sal.  

5. Cozinhe por mais alguns minutos para uniformizar o tempero.

Sugestões
	Substitua a couve por mostarda, chicória ou almeirão.
	Substitua a pimenta do reino por uma pimenta mais forte como 

malagueta ou dedo-de-moça.

Fonte: NEDER, M. O grande livro de receitas de Claudia. São Paulo: Abril, 2006, 1185 p.
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Maxixe, couve, almeirão,
pimenta jalapeño, alface, tomate, 
entre outras hortaliças, podem ser 

combinadas com feijão.

Suas refeições
+saborosas

com hortaliças

Conheça outras coleções no site 
Hortaliça não é só salada

Confira dicas e receitas 
com hortaliças no site
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Feijão



Salada mediterrânea de feijão preto

Ingredientes
•	 3 xícaras de hortaliças folhosas diversas a gosto (alface, rúcula, 

agrião, chicória)
•	 1/4 abacate fatiado
•	 1 xícara de tomate cereja
•	 1  xícara de feijão preto
•	 1/3 xícara de azeitona verde ou preta
•	 Sementes de girassol (opcional)

Molho
•	 ½ xícara de azeite
•	 Suco e casca ralada de 1 limão
•	 2 colheres (sopa) de coentro ou salsa bem picadinhos
•	 Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de fazer
1. Coloque as folhas em uma tigela ou saladeira.
2. Arrume por cima das folhas, o abacate, o feijão, as azeitonas e os 

tomates. 
3. Em uma outra vasilha com tampa, prepare o molho. Misture o 

azeite, o suco e a casca de limão, sal e pimenta do reino. Agite 
por 2 minutos para misturar bem, acrescente o coentro ou salsa e 
misture novamente. 

4. Salpique a salada com as sementes, caso esteja usando-as.
5. Despeje o molho sobre a salada ou sirva o molho à parte.

Sugestões
	Substitua a pimenta do reino como uma pimenta mais forte 

como dedo de moça ou mais suave como a biquinho. Neste caso, 
acrescente a pimenta picada aos ingredientes da salada ou invés 
de adicioná-la ao molho.

Fonte: PULSES. Dry peas, beans, lentils & chickpeas. Disponível em: https://pulses.
org/nap/recipe/7-layer-salad-creamy-cilantro-lime-dressing /

Feijão Azuki com maxixe 

Ingredientes
•	 1 xícara de feijão azuki cozido sem caldo
•	 3 a 4 maxixes picados
•	 1 cebola pequena picada
•	 1 xícara de cheiro verde picado (cebolinha com salsa ou coentro)
•	 2 dentes de alho
•	 Sal e pimenta do reino a gosto
•	 ¼ xícara de leite de coco (opcional)
•	 Azeite ou outro óleo vegetal

Modo de fazer
1. De preferência, use uma panela de fundo grosso. Aqueça o azeite e 

refogue a cebola. Quando a cebola ficar translúcida, acrescente o 
alho e deixe por mais 1 minuto. 

2. Acrescente o maxixe, o cheiro-verde e o leite de coco. Deixe 
cozinhar, até que o maxixe esteja macio, mas ainda firme. Se 
necessário, acrescente pequenas quantidades de água.

3. Após cozinhar o maxixe, acrescente o feijão, sal e pimenta.
4. Deixe cozinhar por mais alguns minutos para uniformizar os 

temperos.

Sugestões
	Sirva com arroz branco, salada e carne cozida.
	Ou acrescente pedaços de carne bovina ou suína cozida ao cozido, 

juntamente com o feijão.

Hortaliça também combina com feijão
Entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, uma música de muito 
sucesso no Brasil dizia “Dez entre dez brasileiros preferem feijão / 
esse sabor bem Brasil / verdadeiro fator de união da família”. De lá 
para cá, o feijão não deixou de ser sinônimo de culinária brasileira, 
mas seu consumo é decrescente nas últimas décadas.

Essa não é uma boa notícia quando se pensa no valor nutricional do 
feijão, nem no seu valor culinário. Como os demais legumes secos, o 
feijão é rico em proteína e fibras, além de fornecer vitaminas e sais 
minerais essenciais para a manutenção da saúde. Segundo a Pesquisa de 
Orçamento Familiar, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística em 2017-2018 (1), os indivíduos que relataram consumir feijão 
regularmente apresentaram média de ingestão de fibras 20% acima 
da média populacional. Já aqueles indivíduos que relataram consumir 
pizza e sanduíches, leite e derivados, bebidas com adição de açúcar e 
biscoito salgado apresentaram médias de ingestão de fibras inferiores à 
média da população.  

Com uma riqueza de variedades, que incluem o feijão carioca, rajado, 
jalo, preto, vermelho, fradinho, branco e azuki, além de outras 
variedades regionais, esse é um grão que pode ser usado em diversos 
tipos de prato. O Brasil tem feijão para todos os gostos.

A combinação feijão com arroz é a combinação mais celebrada e 
apreciada no Brasil. Em primeiro lugar, pelo sabor, já que para os 
amantes da culinária tradicional brasileira essa dupla combina com 
qualquer acompanhamento e com qualquer tipo de carne. Mas ela 
também é celebrada pelo valor nutricional, pois esses alimentos são 
complementares em relação a composição dos aminoácidos essenciais 
que formam as proteínas. 

A combinação de feijão com carne está presente em dois pratos 
tradicionais, a feijoada e o feijão tropeiro. Neste caso, combinam-se 
dois alimentos ricos em proteínas e que dão sustança na alimentação 
e que geralmente são servidos em dias especiais, visto exigirem maior 
tempo de preparo.

Mas não para aí a parceria do feijão com outros alimentos.  Nesta 
cartilha você vai conhecer como combinar o feijão com as hortaliças 
em um mesmo prato, em receitas fáceis e rápidas para o dia a 
dia. Essa combinação, traz novidade e sabor para um alimento já 
conhecido de todos os brasileiros. É a sustança do feijão combinada 
com o frescor das hortaliças. 

Experimente o feijão azuki combinado com maxixe, o feijão preto na 
salada e o feijão jalo refogado com couve. A partir dessas ideias, crie 
novas combinações com os feijões e hortaliças de sua preferência.

_________________________ 
(¹) PESQUISA de orçamentos familiares 2017-2018 : análise do consumo alimentar 
pessoal no Brasil. Rio de Janeiro : IBGE, 2020. 120 p. Disponível em:   https://
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101742.pdf. Acesso: 05 jan. 2021.
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