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Ceviche peruano 
com batata-doceIngredientes:

½ unidade de batata-doce
3 ½ xícaras (chá) de água
½ xícara (chá) de grãos de quinoa
200g de pescada branca 
Suco de 1 limão siciliano
½ unidade de cebola roxa cortada em cubos pequenos
½ unidade de pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
½ unidade de pimentão amarelo cortado em cubos pequenos
1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem
2 dentes de alho amassados
Sal a gosto
Coentro a gosto
2 ramos de cebolinha
Lascas de gengibre
Pimenta dedo-de-moça a gosto
1 colher (chá) de semente de chia

Modo de preparo:

1.Cozinhar a batata-doce em 2 xícaras de água fervente até obter consistência macia. Retirar da panela e, com o 
auxílio de um garfo, amassar a batata até formar um purê. Reservar;
2.Em uma panela com 1 e ½ xícara de água cozinhar os grãos de quinoa. Reservar;
3.Cortar a pescada branca em tiras finas e marinar com limão siciliano, cebola roxa, pimentão vermelho e pimentão 
amarelo, azeite de oliva, alho e sal. Reservar;
4.Cortar o coentro, os ramos de cebolinha e as lascas de gengibre. Reservar;
5.Em uma taça ou outro recipiente que irá servir o ceviche, colocar a pescada branca com o líquido, a quinoa, o 
coentro, a cebolinha e as lascas de gengibre, a pimenta dedo-de-moça e, por último, polvilhar a semente de chia. 
Servir com o purê de batata-doce.

Propriedades funcionais da receita:

A polpa da batata-doce (Ipomoea batatas) contém carotenoides, principalmente o betacaroteno, ao qual 
é atribuída propriedade antioxidante. Apesar de o índice glicêmico da batata-doce ainda ser considerado 
moderado, ele se mostrou menor que o índice glicêmico da batata-inglesa. Estudo apresentou a média do 
IG da batata-doce obtida por meio da análise de 5 estudos e encontrou IG = 61 ± 7 (quando comparado ao 
IG da glicose) e IG = 87 ± 10 (comparado ao IG do pão branco), podendo ser uma alternativa para reduzir 
o consumo de alimentos com alto IG1,2. 
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Propriedades funcionais da receita:

A quinoa (Chenopodium quinoa) apresenta alto teor de proteínas, ácidos graxos poli-insaturados, ômega-6 
e ômega-3, vitaminas e minerais com ação antioxidante, além de fibras dietéticas que atuam no melhor 
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A pescada branca é um peixe com baixo teor de gordura. Apresenta em sua composição 2,4g de 
ácidos graxos monoinsaturados e 0,9g de poli-insaturados, sendo 5,6% de ácido eicosapentaenoico e 
15,4% docosahexaenoico6, sendo estes dois últimos pertencentes à série ômega-3, que conferem efeitos 
benéficos à saúde, principalmente na redução do risco de doenças cardiovasculares, diminuição dos níveis 
de triacilgliceróis e melhora da memória e da função cognitiva7. O azeite de oliva extravirgem é fonte de 
fitoesteróis e de ácidos graxos monoinsaturados, especialmente o ômega-9, que também atuam na redução 
do risco de doenças cardiovasculares8.

Comparada à cebola branca, a cebola roxa apresenta maior conteúdo de compostos fenólicos como 
quercetina e antocianinas9. Devido à sua composição, pode ter ação antioxidante e efeito benéfico sobre 
a redução do colesterol10, assim como o alho (Allium sativum), sendo alternativa para o tratamento das 
dislipidemias11. Além disso, o alho tem mostrado atuar na redução da pressão arterial. Estudo realizado por 
Asraf et al.12 mostrou que o consumo de 300-1500 mg de alho por dia durante 24 semanas teve melhor efeito 
na diminuição tanto da pressão arterial sistólica como da diastólica, comparado aos indivíduos do grupo que 
recebeu atenolol e placebo. 

O gengibre (Zingiber officinale) possui efeitos antioxidante, anti-inflamatório e anti-hemético. Estudo em 
ratos também mostrou que a ingestão do suco do gengibre possui efeito antidiabético, visto que pode elevar 
os níveis de insulina. Em humanos, o uso do gengibre apresentou ação anti-inflamatória em pacientes com 
diabetes tipo 213,14. Já a pimenta tem mostrado efeitos antioxidante, anti-inflamatório e analgésico, podendo 
atuar na redução do risco de doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares e o câncer15.

Por fim, a semente de chia (Salvia hispanica L.) também apresenta propriedades funcionais, especialmente 
pelo perfil nutricional. Por conter alto teor de ômega-3, ela também atua na prevenção de doenças crônicas, 
principalmente as cardiovasculares16,17.
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