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Ingredientes:
• 03 colheres (sopa) de azeite extravirgem
• 01 xícara (chá) de cebola picada em cubos 
• 05 dentes de alho picado em lâminas finas
• 02 xícaras (chá) de cenoura picada em cubos 
• Sal marinho a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
• 02 xícaras (chá) de cará-moela picado em cubos
• 02 xícaras (chá) de abóbora moranga picada em cubos 
• 01 xícara (chá) de pimentão vermelho picado em cubos
• 01 colher (sopa) de gengibre fresco ralado 
• 02 xícaras (chá) de alho-poró cortado em rodelas finas
• ½ xícara (chá) de salsa fresca picada

• Em uma panela de aço inoxidável, aquecer brevemente 02 colheres de 
sopa de azeite. Refogar a cebola e depois o alho. Em seguida, adicionar a 
cenoura e refogar. Cobrir com água quente e adicionar sal e pimenta-do-reino 
a gosto. Deixar cozinhar por 5 minutos. Acrescentar o cará e a abóbora. Se 
necessário, acrescentar mais água até cobrir os vegetais e deixar cozinhar por 
mais 10 minutos. Adicionar o pimentão e o gengibre. Apurar o sal e deixar 
cozinhar mais um pouco, se necessário, até todos os vegetais ficarem macios 
e o caldo ficar bem espesso. Desligar o fogo e reservar. Em uma frigideira de 
aço inoxidável, aquecer brevemente o azeite restante e refogar o alho-poró 
com um pouco de sal até murchar e misturar a salsa fresca. Servir o alho-
poró sobre a sopa em pratos individuais ou misturar na panela antes de servir. 
Observação: usar todos os vegetais orgânicos, podendo adicionar cogumelos, 
leguminosas ou alguma proteína animal. 

Modo de preparo:

Sopa imunoestimulante de cará-moela, 
gengibre e alho-poró

Sopa imunoestimulante de cará-moela, gengibre e alho-poró

Rendimento: 
• 03 porções
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Sopa imunoestimulante de cará-moela, gengibre e alho-poró

Propriedades nutricionais da receita

• O cará-moela (Dioscorea bulbifera L.), também conhecido como cará-do-ar, cará-voador, cará-
aéreo, cará-traramela, cará-de-árvore e cará-borboleta, é um tubérculo aéreo, de formato globular, 
arredondado ou alado, da família Dioscoreaceae, a mesma dos carás (Dioscorea spp.), originário da 
Ásia e África1. Rico em carboidratos e com valores apreciáveis de tiamina, riboflavina, niacina, ácido 
ascórbico e vitamina A3, é considerado uma planta alimentícia não convencional (PANC)2, podendo 
ser encontrado nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. Ainda, possui minerais como ferro, cobre, 
zinco, manganês, cobalto, molibdênio, vanádio, boro, cloro, iodo, bromo e sódio, além de carotenoides, 
alcaloides, glicosídeos, taninos, polifenóis, flavonoides e saponinas, em especial a diosgenina, que, em 
conjunto, exercem atividades antitumoral, antidiabética, antidislipidêmica, analgésica, antioxidante, 
anti-inflamatória, diurética, gastroprotetora, antimicrobiana, antifúngica e cardioprotetora e melhora 
do sistema imune4. Em ratos, a decocção de D. bulbifera melhorou significativamente as atividades 
das células Natural Killer, a quantidade de anticorpos de células B e a quantidade e proliferação de 
linfócitos T5;

• A cenoura (Daucus carota L.) é fonte de vitaminas como as do complexo B, C, D, E, fibras e 
carotenoides como o alfa e β-caroteno6;

• A abóbora moranga (Cucurbita maxima), nativa das Américas e cultivada em grande escala no 
Brasil7, é fonte de fibras alimentares, amido, vitaminas (A, B1, B2 e C), minerais (ferro, cálcio, sódio, 
potássio, magnésio e fósforo) e β-caroteno, assim como a cenoura8. O β-caroteno possui atividade 
fotoprotetora9 e contribui com a diminuição do risco de câncer de próstata10. Além disso, por ser 
precursor de vitamina A, este carotenoide está associado com uma melhora da resposta imune, sendo 
que uma alta concentração plasmática de β-caroteno foi associada com menor ocorrência de infecções 
respiratórias agudas em idosos11;

• O gengibre (Zingiber officinale) é uma especiaria consumida no mundo todo, rica em vários compostos 
fenólicos bioativos, incluindo gingeróis, paradol e shogaols, que possuem propriedades antioxidantes 
e anti-inflamatórias, antifúngicas, antimicobacterianas e anticancerígenas12. É eficaz e seguro para 
combater náuseas e vômitos no contexto da gravidez e quimioterapia13,14. Tem um papel no tratamento de 
distúrbios respiratórios, reduzindo a inflamação alérgica das vias aéreas, possivelmente pela supressão 
da resposta imune mediada por Th215. No estudo de Kawamoto et al.16, o 6-gingerol aliviou os sintomas 
de rinite alérgica por suprimir a produção de citocinas destinadas a ativação e proliferação de células 
T, o que causou o impedimento da ativação de células B e mastócitos; 

• O alho (Allium sativum) é fonte de compostos sulfurados responsáveis pelos seus efeitos hipolipemiante, 
antiplaquetário, antioxidante, hepatoprotetor, anticancerígeno e quimiopreventivo e melhora do sistema 
imunológico17. Em estudo, a suplementação de alho foi eficaz em fortalecer o sistema imunológico de 
pacientes com alta incidência de infecções oportunistas, internados em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI)18;

• A cebola (Allium cepa) possui propriedades antioxidante, anti-inflamatória, diurética, 
hipocolesterolemiante, anticoagulante, antibacteriana e antifúngica19. Possui quercetina, um flavonoide 
com atividade estimuladora do sistema imunológico, que inibe a liberação de histamina e pode melhorar 
o equilíbrio Th1/Th2 e restringir a formação de anticorpos IgE específicos para antígenos20. Possui, 
também, outras substâncias imunomoduladoras como lectinas (Allium cepa Aglutinina)21 e fruto-
oligossacarídeos (FOS)22. O reforço imunológico exercido pelo alho e pela cebola foram confirmados 
por Mirabeau e Samson23;
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• O alho-poró (Allium porrum) é uma rica fonte de vitaminas C, E, do complexo B, potássio, ferro e 
cobre, carotenoide, clorofila, glicosídeos e flavonoides24. Além disso, contém polissacarídeos específicos 
que exercem atividades imunoestimulantes consideráveis25;

• O pimentão (Capsicum annuum L.) possui vitaminas, em especial a vitamina C, além de vitaminas 
A, B1, B2 e minerais como cálcio, ferro e potássio26. Conforme a recente revisão de Rondanelli et 
al.27, a suplementação regular de vitamina C reduz a duração (8% em adultos e 14% em crianças) e a 
gravidade do resfriado comum. O pimentão possui, ainda, carotenoides pró-vitamina A (α-caroteno e 
β-criptoxantina)28 e outros carotenoides como capsantinas e capsorubina29. Muitos desses compostos 
estão relacionados com ações antioxidantes, antimicrobianas, antivirais, anti-inflamatórias e 
anticancerígenas30;

• A salsa (Petroselinum crispum) é uma erva que possui compostos fenólicos, flavonoides, óleo essencial 
e cumarinas e exerce propriedades carminativa, diurética, antisséptica do trato urinário, anti-inflamatória 
e previne cálculos renais31. Além dessas funções, estudos mostram que a salsa, em especial o seu óleo 
essencial, pode exercer um importante efeito imunomodulador32,33;

• O azeite de oliva extravirgem possui polifenóis e ácidos graxos monoinsaturados, os quais proporcionam 
proteção contra câncer, aterosclerose e doenças cardiovasculares34,35. Os polifenóis podem, também, 
modular o sistema imunológico humano e afetar a proliferação e a atividade de linfócitos, bem como 
a produção de citocinas ou outros fatores que participam da defesa imunológica36;

• Por fim, a pimenta-do-reino (Piper nigrum) é uma especiaria muito utilizada na culinária, fonte 
de piperina, que exerce também efeitos imunomoduladores, além de efeitos anticancerígenos, 
antiasmáticos, hepatoprotetores, anti-inflamatórios, antimicrobianos e anti-úlcera37.
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