
Wagner Alessandro dos Reis e Luana Meira Cunha

61

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Massa
• 01 colher (sobremesa) cheia de semente de linhaça
• 02 colheres (sopa) de farelo de aveia
• 01 colher (sopa) de farinha de arroz
• Sal marinho a gosto
• Raspas de laranja a gosto

Molho 
• 01 xícara (chá) de suco natural de laranja
• 01 colher (sobremesa) rasa de farinha de arroz
• 01 colher (sopa) cheia de mel 
• 03 unidades de cravo-da-índia
• 01 unidade de anis-estrelado
• 01 pedaço pequeno de gengibre
• Sal marinho a gosto

Recheio
• 200 g de cogumelos frescos (shitake, shimeji e paris) 
picados
• 02 xícaras (chá) cheias de folhas e talos de taioba 
picados
• ½ cebola roxa pequena picada
• 02 dentes de alho picados
• 02 colheres (sopa) de azeite extravirgem 
• Pimenta-do-reino a gosto
• Sal marinho a gosto
• Salsinha picada a gosto 

Panqueca de cogumelos com taioba

ao molho funcional de laranja

Ingredientes
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Propriedades nutricionais da receita

•  A linhaça é considerada um potente alimento funcional e pode contribuir para diversos benefícios 
à saúde. Composta por proteínas, carboidratos, lipídeos como ácidos graxos insaturados, ômega 3 e 
ômega 6 e fibras solúveis e insolúveis, é um alimento rico em vitaminas, como vitamina E e as do 
complexo B. Apresenta ações antioxidante, anticancerígena e hiperglicêmica. Dessa forma, por seus 
diversos benefícios para a saúde pode proporcionar prevenção e controle do aparecimento de células 
tumorais, além de ter um papel importante contra outros tipos de doenças crônicas1. 

•  A aveia (Avena sativa L.) é um cereal integral que apresenta em sua composição alta concentração 
de fibras, incluindo celulose, arabinoxilanos e fibras viscosas solúveis, particularmente β-glucana. É 
composta por gorduras insaturadas e proteínas contendo aminoácidos essenciais, além de ser uma 
boa fonte de vitaminas e minerais. A aveia possui propriedades antioxidantes, devido à presença 
de tocoferóis, tocotrienóis, ligninas e compostos fenólicos, incluindo avenantraminas. Devido a 
sua alta concentração de fibras, atua no trato gastrintestinal humano, diminuindo a absorção de 
gorduras, aumentando o peristaltismo intestinal – regulando o tempo do trânsito intestinal – e, ainda, 
proporcionando efeito sacietogênico2,3.

•  Os cogumelos comestíveis são abundantes em nutrientes e apresentam, em sua composição 
nutricional, fibras alimentares solúveis e compostos bioativos que agem na redução da inflamação, 
na melhora do perfil lipídico e na melhora de doenças cardíacas e da aterosclerose, uma doença 
inflamatória das artérias4. 

•  As folhas de taioba são consideradas como Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). 
Seu consumo valoriza a nossa biodiversidade e pode contribuir para diversos efeitos positivos à saúde. 
Possuem elevado conteúdo proteico, de minerais (como cálcio e magnésio), de fibras insolúveis 
e compostos bioativos. A fibra dietética é um dos principais componentes da taioba e pode estar 
associada a um menor risco de doença cardiovascular. Além disso, seu consumo pode exercer ações 

Modo de preparo

• Massa: Deixar a semente de linhaça hidratando em 01 xícara de água por algumas horas. Depois, 
bater bem a linhaça com a água, o farelo de aveia e a farinha de arroz. Adicionar sal e raspas de laranja 
a gosto. Dividir a massa em duas porções e preparar as panquecas em frigideira untada com azeite. 
Reservar.

• Recheio: Em uma panela, aquecer o azeite, dourar a cebola e, em seguida, o alho. Refogar bem a 
taioba e os talos (os talos devem ser descascados previamente). Adicionar sal a gosto. Adicionar os 
cogumelos e refogar até murcharem. Apurar o sal e a pimenta-do-reino. Depois de pronto, adicionar 
a salsinha picada. Rechear as panquecas.

• Molho: Dissolver a farinha de arroz em um pouco de suco de laranja. Reservar. Ferver rapidamente 
(fogo baixo, máximo 3 minutos) o restante do suco de laranja com o cravo, o anis-estrelado e o 
gengibre. Adicionar uma pitada de sal. Adicionar a farinha dissolvida no suco de laranja, mexer bem 
até alcançar a consistência de molho espesso. Desligar o fogo, adicionar o mel e deixar em repouso 
por mais 10 minutos (para extrair mais sabor das especiarias). Após esse tempo, coar em peneira fina 
e servir com as panquecas de cogumelos.

Rendimento

2 porções
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antioxidante, hipoglicemiante e hipocolesterolemiante5,6.A cebola roxa contém minerais como magnésio, 
potássio, fósforo e cálcio. Apresenta, ainda, vitamina C e excelente concentração de antocianinas e 
quercetina, flavonoides que exercem propriedades anticarcinogênica e antioxidante. A quercetina 
age contra a peroxidação lipídica e é capaz de prevenir a oxidação de LDL. A cebola roxa apresenta, 
também, propriedades antidiabética e anti-hipertensiva, causada pelo efeito inibitório na α-amilase e 
α-glucosidase7,8. 

•  Os temperos, como alho, salsinha e pimenta-do-reino, possuem propriedades anti-inflamatórias 
e antioxidantes, ajudando, assim, na redução dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis, como 
obesidade, doenças neurodegenerativas e cardiovasculares9,10.

A laranja possui, em sua composição, excelente quantidade de vitamina C e fitoquímicos, como os 
flavonoides. Apresenta importantes ações antioxidante e anti-inflamatória. Os limonoides presentes 
nessa fruta são capazes de induzir a atividade da enzima glutationa transferase e reduzir a toxicidade 
de substâncias mutagênicas11. 

•  O cravo-da-índia (S. cumini) possui uma potente atividade antioxidante, sendo α-pineno, canfeno, 
mirceno, β-pineno e limoneno os principais responsáveis por essa atividade. Esses compostos fenólicos 
são eficazes devido às propriedades de eliminação de radicais livres, juntamente com seus efeitos nas 
cascatas de sinalização celular e expressão gênica. O cravo pode, ainda, apresentar várias propriedades 
farmacológicas, incluindo ações antimicrobiana, anti-inflamatória, antitumoral, antioxidante e 
antidiabética12,13.

•  O anis-estrelado (Illicium verum) é uma especiaria que contém óleos essenciais, lignanas, 
sesquiterpenos e flavonoides, compostos estes responsáveis pelas suas ações antimicrobiana, 
antioxidante, analgésica e sedativa14.

•  O gengibre (Zingiber officinale) é uma especiaria consumida no mundo todo, rica em vários 
compostos fenólicos bioativos, incluindo gingeróis, paradol e shogaóis, que possuem propriedades 
antioxidante e anti-inflamatória, antifúngica, antimicobacteriana e anticancerígena. É eficaz e seguro 
para combater náuseas e vômitos nos contextos da gravidez e da quimioterapia. Tem um papel no 
tratamento de distúrbios respiratórios, reduzindo a inflamação alérgica das vias aéreas, possivelmente 
pela supressão da resposta imune15-18. 
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