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RECEITA
Salada de castanha de baru, 
lentilhas germinadas, sorgo e 
azeite de ervas
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• Lavar bem os grãos de sorgo, deixar de remolho por 8 horas e desprezar a água. Cozinhar com 03 a 04 xícaras 
de água (deixar ferver e cozinhar tampado em fogo médio por aproximadamente 50 minutos ou até os grãos 
ficarem macios). Deixar esfriar. Em uma tigela de vidro, misturar o sorgo cozido e as lentilhas germinadas. 
Adicionar o vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino a gosto, o suco de laranja, o coentro, a salsinha e o 
manjericão. Mexer bem. Adicionar o tomate cereja picado ao meio e a cebola roxa picada em julienne (cortes 
finos longitudinais). Por último, adicionar o abacate (temperado com azeite de ervas e um pouco de sal e pimenta-
do-reino) e a castanha de baru triturada (picar grosseiramente com uma faca). Mexer um pouco, apurar o sal 
e servir. Observação: O azeite de ervas pode ser a gosto (com manjericão, alecrim, tomilho ou outras ervas 
secas). Na receita foi usado azeite aromatizado com manjericão. 

Ingredientes

Modo de preparo

• 01 xícara (chá) de grãos de sorgo integral
• 03 xícaras (chá) de lentilha germinada 
• 03 colheres (sopa) de azeite de ervas (extravirgem) 
• 01 colher (sopa) de vinagre balsâmico orgânico 
• 02 xícaras (chá) de tomate cereja
• ¾ xícara (chá) de castanha de baru triturada 
• 02 colheres (sopa) de salsinha picada

Salada 

de castanha de baru, lentilhas germinadas,

sorgo e azeite de ervas

• 02 colheres (sopa) de coentro picado
• 02 colheres (sopa) de manjericão picado
• 01 unidade pequena de cebola roxa 
• 01 unidade média de abacate 
• Suco de 01 laranja 
• Sal marinho a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto

Rendimento
08 porções
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Propriedades nutricionais da receita
•  A castanha de Baru é uma PANC (Planta Alimentícia Não Convencional) típica da região centro-oeste. 
Apresenta em sua composição minerais, como o magnésio, cálcio, zinco, fósforo e ferro, bem como aminoácidos 
e ácidos graxos poli-insaturados. Essa rica composição atribui às castanhas de baru propriedades benéficas para 
o sistema ósseo, sistema nervoso central, sistema cardiovascular e de suporte à destoxificação1. 

• O sorgo apresenta boa qualidade nutricional, com conteúdo em fibras, compostos fenólicos, vitaminas do 
complexo B, como tiamina e piridoxina, bem como minerais, dentre os quais fósforo, zinco, magnésio, cobre e 
vanádio2. O vanádio apresenta efeito modulatório sobre a insulina3, contribuindo para a redução dos riscos de 
doenças crônicas não transmissíveis associadas à resistência à insulina.

• A lentilha é rica em proteínas de origem vegetal, vitaminas do complexo B (B1, B5, B6, B9), ferro, magnésio, 
manganês e fibras. Dessa forma, é um alimento que dentro de uma dieta equilibrada pode colaborar com diversos 
processos metabólicos (por conter micronutrientes cofatores enzimáticos), ajudar a reduzir os riscos de doenças 
cardiovasculares e neurodegenerativas, contribuindo, ainda, para a saúde intestinal e do sistema imunológico4.

• A composição do azeite de oliva extravirgem em ácidos graxos monoinsaturados, como o ômega-9, atribui 
a esse óleo atividade protetora contra doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, 
câncer e doenças neurodegenerativas. A presença de polifenóis pode contribuir para a modulação da atividade 
das células imunológicas, além de auxiliar na redução de citocinas pró-inflamatórias5. A combinação com ervas 
eleva o potencial antioxidante e anti-inflamatório do azeite, pela presença de variados compostos bioativos que 
participam da neutralização de radicais livres, do aumento da atividade de enzimas antioxidantes e da redução 
de fatores pró-inflamatórios, como NF-kB6.

• O abacate contém vitamina E, magnésio, β-sitosterol e ômega-9, importantes para a redução do risco de 
uma série de doenças, como o câncer e doenças relacionadas ao sistema circulatório e cardíaco. Além disso, 
apresente luteína, um composto bioativo antioxidante associado à melhora da performance cognitiva, como 
memória e atenção7.  

• A laranja, além de conter excelente quantidade de vitamina C, possui fitoquímicos como os flavonoides, com 
importante ação antioxidante e anti-inflamatória, e os limonoides, que são capazes de induzir a atividade da 
enzima glutationa transferase e reduzir a toxicidade de substâncias mutagênicas8.
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