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• 2 xícaras (chá) de melancia sem sementes picada
• 3 colheres (sopa) cheias de hortelã picada 
• 1 xícara (chá) de água de coco natural
• Suco de duas laranjas grandes
• Açúcar demerara orgânico a gosto (se necessário)
• Água com gás o suficiente para completar a taça

Drink Refrescante de 

Melancia com Laranja e Hortelã

Ingredientes

Rendimento
03 porções 

(300ml)

Modo de preparo

• Bater no liquidificador todos os ingredientes 
(exceto a água com gás). Colocar em uma taça 
decorada com rodelas de laranja e folhas de 
hortelã e completar com água com gás. Servir 
imediatamente com gelo.
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Propriedades nutricionais da receita
• A melancia (Citrullus lanatus) é uma fruta consumida in natura ou na forma de suco, sendo sugerida, 
em estudos, como altamente nutritiva para a reparação de estados metabólicos como diabetes, 
aterosclerose e redução da pressão arterial1. Contém grandes quantidades de vitamina C e carotenoides 
como β-criptoxantina, β-caroteno e licopeno, sendo este mais biodisponível em comparação com o 
licopeno do tomate1,2. Ainda, contém citrulina, que participa do sistema de síntese de óxido nítrico em 
seres humanos e exibe efeitos antioxidantes e vasodilatadores3. 

• A laranja (Citrus sinensis) é uma fruta fonte de potássio, magnésio, cálcio, sódio, vitamina C, ácido 
fólico, fibras dietéticas, carboidratos, peptídeos, ácidos graxos, fitoesteróis, cumarinas, compostos 
voláteis (óleos essenciais) e flavonoides, como a naringenina, hesperetina e nobiletina4,5. Esses 
flavonoides possuem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, melhoram o perfil lipídico, função 
endotelial e diminuem a pressão arterial6.

• Por sua ação antioxidante7, os flavonoides, juntamente com os carotenoides (principalmente o 
β-caroteno), vitamina C, vitamina E, glutationa e coenzima Q10, podem auxiliar nos mecanismos de 
fotoproteção cutânea, anulando os vários processos bioquímicos induzidos ou mediados pela radiação 
solar ultravioleta (UV)8,9. No estudo de Heinrich et al.10, a suplementação por 12 semanas com 24mg/
dia de uma mistura de carotenoides (licopeno, β-caroteno e luteína) melhora o eritema induzido por 
UV em humanos, sendo o efeito comparável ao tratamento diário com 24mg de β-caroteno isolado.

• A hortelã-pimenta (Mentha piperita L.) é uma erva popular que pode ser usada na forma de óleo, 
extrato, tintura, infusão ou consumida in natura, associada a pratos salgados e doces e em sucos. Seus 
óleos essenciais garantem um odor fresco e um sabor pungente seguido por uma sensação refrescante11. 
Como propriedades medicinais incluem ações antitumorais, antimicrobianas e antioxidantes12. O óleo 
essencial da hortelã-pimenta foi considerado como um tratamento alternativo eficaz, a curto prazo, da 
síndrome do intestino irritável em humanos, cujo efeito é mediado por suas atividades antioxidantes 
e anti-inflamatórias13.

• A água do coco, o endosperma líquido dos cocos verdes (Cocos nucifera L.), é composta por 
aproximadamente 94% de água, além de carboidratos (sacarose, glicose e frutose), aminoácidos, 
sódio, potássio, magnésio, fósforo, cloro e ácidos orgânicos14,15. É uma bebida consumida como uma 
alternativa importante para a reidratação oral14, sendo indicada para tal pelo fato de apresentar uma 
densidade semelhante à do plasma sanguíneo, pH favorável, presença de aminoácidos essenciais, 
vitaminas do complexo B, ácido ascórbico e eletrólitos diversos16.
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