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Julienne de vegetais com frango e mousseline 
de inhame com leite de coco e noz-moscada

Julienne de vegetais com frango e mousseline de inhame com leite de coco e noz-moscada

Ingredientes:
Mousseline
• 500 g de inhame picado em cubos
• 01 cebola pequena cortada em cubos
• 01 dente de alho cortado ao meio
• 01 xícara (chá) de leite de coco
• 01 colher (sopa) de manteiga ghee
• Sal marinho a gosto
• Noz-moscada a gosto Julienne de vegetais com frango

• ½ xícara (chá) de pimentão verde cortado em julienne
• ½ xícara(chá) de pimentão vermelho cortado em julienne
• 01 xícara (chá) de cebola cortada em julienne
• 01 xícara (chá) de cenoura cortada em julienne
• 02 xícaras (chá) abobrinha italiana cortada em julienne
• 450 g de filé de frango cortado em tiras longas
• 02 dentes de alho picado
• 02 colheres (sopa) de azeite extravirgem
• Páprica a gosto
• Sal marinho a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
• Salsa desidratada a gosto

Rendimento: 03 porções.
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Modo de preparo:

Propriedades nutricionais da receita

• Corte em julienne: cortar os vegetais em tiras compridas de 5 cm de comprimento e
aproximadamente 3 mm de lado.

• Mousseline: em uma panela de aço inoxidável, cozinhar o inhame com água, sal, cebola e alho. Depois de 
cozido, bater no liquidificador (sem a água do cozimento) com um pouco do leite de coco até obter a textura de 
um creme. Reservar. Em outra panela, aquecer a manteiga e refogar o inhame batido. Acrescentar o restante do 
leite de coco (colocar aos poucos para não ficar muito ralo). Acrescentar noz-moscada a gosto e apurar o sal.

• Julienne de vegetais com frango: temperar o frango com alho, sal, pimenta-do-reino e páprica. Aquecer o azeite 
em uma panela de aço inoxidável e refogar o frango. Depois de bem cozido e com uma cor dourada, adicionar 
os vegetais aos poucos e saltear bem devagar, até ficarem cozidos e, ao mesmo tempo, crocantes. Adicionar 
salsa desidratada e apurar o sal. Servir com a mousseline de inhame ainda quente.

• O inhame (Dioscorea alata) é fonte de carboidratos, vitaminas, minerais e outros compostos como saponinas, 
compostos fenólicos, glicoalcaloides, ácido fítico, carotenoides e ácido ascórbico, relacionados às ações 
antioxidantes, hipoglicemiantes, hipocolesterolêmicas, antimicrobianas e imunomoduladoras1.

• A cebola (Allium cepa) possui propriedades anti-inflamatória (devido à presença de vitamina C, quercetina e 
isotiocianatos), diurética, hipocolesterolemiante, anticoagulante, antibacteriana e antifúngica2.

• O alho (Allium sativum) possui compostos sulfurados, responsáveis pelos seus efeitos hipolipemiante, 
antiplaquetário, antioxidante, hepatoprotetor, anticancerígeno, quimiopreventivo, hipotensor e 
imunoestimualante3,4.

• O leite de coco é um produto derivado do coco, fruto proveniente do coqueiro (Cocos nucifera). Em estudo, 
está relacionado com a diminuição de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e com o aumento dos níveis de 
lipoproteínas de alta densidade (HDL)5.

• A noz-moscada (Myristica fragrans) é uma especiaria que possui, dentre outros compostos bioativos, lignanas. 
Estudos têm demonstrado que uma dessas lignanas, a macelignana, possui atividades antibacterianas, anti-
inflamatórias, hepatoprotetoras, neuroprotetoras e contribui na prevenção de câncer e diabetes6.

• O pimentão (Capsicum annuum L.) pertence à família Solanaceae, cuja cor depende da capacidade de 
sintetizar carotenoides e de reter pigmentos de clorofilas. Os pimentões verdes e amarelos devem sua coloração 
principalmente à presença de carotenos e carotenoides oxigenados como as criptoxantinas. Já nos vermelhos 
há carotenoides como as capsantinas e capsorubina7. Muitos desses compostos possuem ações antioxidantes, 
antimicrobianas, antivirais, anti-inflamatórias e anticancerígenas8. O pimentão seco e moído é utilizado como 
condimento, denominado “páprica”7.

• A cenoura (Daucus carota) é fonte de vitaminas do complexo B, C, D, E, fibras e carotenoides como o alfa-
caroteno e o beta-caroteno9. Uma meta-análise mostrou que a ingestão de cenoura está inversamente associada 
com o risco de câncer de próstata10.

• A abóbora italiana (Cucurbita pepo L.) possui baixo teor calórico, contendo 15 kcal, 3 g de carboidratos, 1,1 
g de proteínas e 0,2 g de lipídeos totais em 100 g da hortaliça cozida, além de outros nutrientes como cálcio, 
magnésio, fósforo, potássio, vitaminas do complexo B e vitamina C11.

• A carne de frango é constituída, em geral, por 60% a 80% de água, 15% a 25% de proteínas e 1,5 a 5,3% de 
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lipídeos, além de vitaminas do complexo B e sais minerais, sendo mais prevalente o ferro12. A proteína da carne 
de frango é considerada de alto valor biológico por conter todos os aminoácidos essenciais13.

• O azeite de oliva extravirgem é um óleo vegetal rico em polifenóis e ácidos graxos monoinsaturados, os quais 
proporcionam proteção contra câncer, aterosclerose e doenças cardiovasculares14,15.

• A pimenta-do-reino (Piper nigrum) é uma especiaria fonte de piperina, a qual possui efeitos imunomoduladores, 
anticancerígenos, antiasmáticos, hepatoprotetores, anti-inflamatórios, antimicrobianos e anti-úlcera16-18.

• A salsinha (Petroselinum crispum) possui compostos fenólicos, flavonoides, óleo essencial e cumarinas, 
responsáveis pelas inúmeras propriedades benéficas à saúde tais como carminativa, diurética, antisséptica do 
trato urinário, anti cálculos urinários e anti-inflamatória19. Em um estudo realizado em ratos, o consumo de 
salsa atenuou alterações crônicas provenientes da doença hepática gordurosa não alcoólica induzida por uma 
dieta rica em frutose20.
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