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Ceviche de tilápia repousado no crocante de 
aveia e chia

Ceviche de tilápia repousado no crocante de aveia e chia

Ingredientes:

Massa (crocante de aveia e chia):
• ½ xícara (chá) de flocos grossos de aveia
• ½ xícara (chá) de amido de milho
• 02 colheres (sopa) rasas de semente de chia
• 02 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
• ¼ de xícara (chá) de água
• Sal a gosto

Ceviche:
• 300 g de filé de tilápia picada em cubos pequenos
• ½ xícara (chá) de suco de limão
• 01 dente de alho cortado em brunoise
• 01 colher (chá) de gengibre ralado
• 03 unidades pequenas de pimenta dedo-de-moça ou malagueta 
picadas finamente
• 02 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
• 02 colheres (sopa) de azeitona preta inteira ou picada
• 01 cebola roxa pequena cortada em julienne
• 03 colheres (sopa) de coentro picado
• Sal a gosto

Rendimento: 02 porções
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Ceviche de tilápia repousado no crocante de aveia e chia

Modo de preparo:
Massa: 
• Triturar no liquidificador a aveia e a semente de 
chia. Em um recipiente de aço inox, misturar todos os 
ingredientes. Adicionar a água aos poucos, amassar 
bem até obter uma massa homogênea e macia. Em 
seguida, dividir em duas partes iguais, abrir em formato 
de círculo sobre uma bancada, dispor em uma fôrma 
de aço inox (aproximadamente 12 cm de diâmetro e 2 
cm de altura) e assar em forno pré-aquecido a 180°C 
até ficar bem seca e firme. Reservar.

Ceviche: 
• Em um recipiente, misturar a tilápia, o suco de limão, 
o gengibre, o alho, a pimenta e sal a gosto. Cobrir o 
recipiente com plástico filme e deixar marinando em 
geladeira por 30 minutos. Após esse tempo, acrescentar 
os outros ingredientes, apurar o sal e deixar mais 
30 minutos marinando. Transferir o ceviche para a 
massa assada (o formato é de uma cesta), decorar 
com sementes de chia e pimenta dedo-de-moça ou 
malagueta inteira e servir logo em seguida.

Propriedades funcionais da receita
•  A aveia (Avena sativa) é um cereal composto por carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fibras 
alimentares, sendo as β-glucanas as mais conhecidas devido ao seu efeito protetor contra doenças cardiovasculares 
e diabetes mellitus, por reduzirem a absorção de colesterol e de glicose, respectivamente1. 
•  A semente de chia (Salvia hispanica) é uma herbácea pertencente à família Lamiaceae2,3. É uma excelente fonte 
de ácidos graxos ômega-3, principalmente o alfalinolênico (ALA), além de conter fitoesteróis, compostos ativos 
com ação antioxidante (ácido clorogênico, ácido cafeico e glicosídeos flavanol), fibras dietéticas e proteínas de 
alta digestibilidade4-6. Atualmente, o consumo da semente de chia tem mostrado controlar o peso corporal, os 
níveis de glicemia, preferencialmente pós-prandiais, além de melhorar o perfil lipídico, a função endotelial, a 
coagulação e a fibrinólise. Dessa forma, pode ser utilizada para prevenção de doenças como obesidade, diabetes 
mellitus, dislipidemia, hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares4-7. 
• A tilápia (Oreochromis niloticus) é um peixe de água doce, fonte de proteínas de alto valor biológico e baixo 
teor de gordura (100 g contém 1,7 g de gorduras totais, sendo 0,5 g gorduras monoinsaturadas e 0,4 g gorduras 
poli-insaturadas)8.
• O limão Tahiti (Citrus latifolia T.) é um fruto de origem tropical e apresenta em sua composição pectina e 
vitamina C, além de óleos essenciais9. 
• O alho (Allium sativum) tem mostrado efeitos antidiabético, hipotensor, hipolipidêmico e antimicrobiano, sendo 
uma alternativa para pacientes com síndrome metabólica e hipertensão arterial10. Uma meta-análise envolvendo 
estudos que avaliaram os efeitos do consumo do alho sobre a melhora dos níveis pressóricos em indivíduos 
com hipertensão arterial mostrou que, comparado ao placebo, o consumo de alho apresentou redução dos níveis 
pressóricos, tanto sistólico como diastólico11.
• O gengibre (Zingiber officinale) é uma raiz, e seus principais componentes são os gingeróis e os shogais. 
Entre as propriedades medicinais do gengibre se incluem: alívio de enjoos, dores, artrite, ações anticâncer, 
antimicrobiana, anti-inflamatória e antialérgica. Além disso, pode reduzir os riscos de doenças crônicas, como 
doenças cardiovasculares, desordens hepáticas e diabetes mellitus e suas complicações, como catarata e nefropatia, 
devido a suas ações antioxidante e antiglicante proteica12-14.
• A pimenta dedo-de-moça (Capsicum baccatum) tem mostrado efeitos antioxidante, anti-inflamatório e 
analgésico, devido à presença da capsaicina em sua composição15.
• 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 cardiovasculares16.
• Comparada à cebola branca, a cebola roxa apresenta maior conteúdo de compostos fenólicos como quercetina 
e antocianinas8. Devido à sua composição, pode ter ação antioxidante e efeito benéfico sobre a redução do 
colesterol9, sendo uma alternativa para o tratamento das dislipidemias17,18.
• O coentro (Coriandrum sativum), por fim, tem exibido efeito antimicrobiano contra bactérias Gram-positivas 
e Gram-negativas, além de ação antifúngica, devido a apresentar óleos essenciais em sua composição19.
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