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Uma bebida nutritiva, com sabores outonais e 
ricos. Ideal para o pequeno-almoço, lanche ou 
até mesmo para um snack a meio da manhã. 
Tenha atenção ao uso da canela em pó, que 
deve ser bem envolvida no batido, para evitar
o perigo de aspiração do condimento, em
suspensão à superfície da bebida.

Ingredientes 

• 80 g abóbora

• 1 colher de chá de mel (8 g)

• 24 g noz (6 unidades) 

• 2 colheres de sopa de 
sementes linhaça moídas (26 g) 

• 100 ml leite/bebida vegetal 

• 1 laranja raspa e sumo

• 2 g goma xantana 

• Canela em pó q.b.

Modo de preparação 

Comece por saltear a abóbora com o mel, 
raspa e sumo de laranja e a canela em pó, 
até que a sua textura se torne suave. 
De seguida triture a abóbora com o leite
ou bebida vegetal, noz e as sementes
de linhaça moídas. 
Juntamente com a goma xantana, misture 
bem até obter um batido bem homogéneo. 
Se necessário, coe para retirar a casca
e sedimentos da noz e triture de novo
até obter a fase pretendida.

NUTRIÇÃO

Obstipação
#1 Batido de abóbora e noz com espessante

1 pessoa 

15 min. 

calorias/pessoa

404 kcal

proteína/pessoa

14 g
fibra/pessoa

7 g



Ingredientes 

• 80 g abóbora

• 1 colher de chá de mel (8 g)

• 24 g noz (6 unidades) 

• 2 colheres de sopa de 
sementes linhaça moídas (26 g) 

• 90 ml leite/bebida vegetal 

• 1 laranja raspa e sumo

• Canela em pó q.b.

Modo de preparação 

Comece por saltear a abóbora com o mel, 
raspa e sumo de laranja e a canela em pó, 
até que a sua textura se torne suave. 
De seguida, triture a abóbora com o leite
ou bebida vegetal, noz e as sementes
de linhaça moídas. 
Misture bem até obter um batido bem 
homogéneo. Se necessário, coe para retirar 
a casca e sedimentos da noz e triture de 
novo até obter a fase pretendida. Caso 
necessite de um sumo com maior ligação 
pode adicionar uma fruta com mais polpa. 
Por exemplo, manga, papaia, banana, maçã 
cozida ou marmelo assado.

Uma bebida nutritiva, com sabores outonais 
e ricos. Ideal para o pequeno-almoço, lanche 
ou até mesmo para um snack a meio da 
manhã. Tenha atenção ao uso da canela em 
pó, que deve ser bem envolvida no batido, 
para evitar o perigo de aspiração do 
condimento, em suspensão à superfície
da bebida. 

NUTRIÇÃO

#2 Batido de abóbora e noz, naturalmente espesso

1 pessoa 

15 min. 

calorias/pessoa

404 kcal

proteína/pessoa

14 g
fibra/pessoa

7 g

Obstipação



Ingredientes 

• 6-8 ameixas secas (60 a 80 g)

• 5 bagos de uva (35 g)

• 2 colheres de sopa de aveia (18 g)

• Gengibre 

• 100 ml leite/bebida vegetal

• 2 g goma xantana 

• Canela em pó q.b.

Uma opção refrescante, mas também nutritiva! 
Para evitar sedimentos ou grumos, experimente 
triturar a aveia previamente, obtendo uma 
farinha mais fina e homogénea. Tenha atenção 
ao uso da canela em pó, que deve ser bem 
envolvida no batido, para evitar o perigo
de aspiração do condimento, em suspensão
à superfície da bebida. 

Modo de preparação 

Triture as ameixas juntamente com 
as uvas, mel, aveia, leite ou bebida 
vegetal e goma xantana, até obter 
um batido bem homogéneo. Se 
necessário, coe para retirar cascas 
da ameixa e uva e triture de novo
até obter a fase pretendida.

NUTRIÇÃO

#3 Batido de ameixa, uva e gengibre com espessante

Obstipação

1 pessoa 

15 min. 

calorias/pessoa

265 kcal

proteína/pessoa

8 g
fibra/pessoa

14 g



Uma opção refrescante, mas também nutritiva! Para 
evitar sedimentos ou grumos, experimente triturar a aveia 
previamente, obtendo uma farinha mais fina e 
homogénea. Tenha atenção ao uso da canela em pó,
que deve ser bem envolvida no batido, para evitar
o perigo de aspiração do condimento, em suspensão
à superfície da bebida. 

Ingredientes 

• 6-8 ameixas secas (60 a 80 g)

• 5 bagos de uva (35 g)

• 2 colheres de sopa de aveia (18 g)

• Gengibre 

• 90 ml leite/bebida vegetal

• Canela em pó q.b.

1 pessoa 

15 min. 

calorias/pessoa

325 kcal

proteína/pessoa

10 g
fibra/pessoa

15 g

Modo de preparação 

Triture as ameixas juntamente com as uvas, 
mel, aveia, leite ou bebida vegetal e canela, 
até obter um batido bem homogéneo. Se 
necessário coe para retirar cascas da ameixa 
e uva e triture de novo até obter a fase 
pretendida. Em caso de disfagia severa não 
deve adicionar gelo às bebidas, mas sim 
água mais fria para regular a temperatura, 
uma vez que o gelo, ao fundir, pode provocar 
uma alteração da fase da bebida
e, consequentemente, uma aspiração.

NUTRIÇÃO

#4 Batido de ameixa, uva e gengibre, naturalmente espesso

Obstipação



Os sabores amenos da cenoura, do mel 
e da canela nunca foram tão refrescantes! 
Alegre as suas manhãs com este batido delicioso 
e nutritivo. Pode variar a fonte de fibra entre 
farinha de amêndoa, psyllium, aveia ou linhaça. 
Tenha atenção ao uso da canela em pó, que deve 
ser bem envolvida no batido, para evitar o perigo 
de aspiração do condimento, em suspensão 
à superfície da bebida.

Ingredientes 

• colher de sopa de farinha 
   de alfarroba (12 g)

• 1 colher de chá de mel (8 g)

• 1 colher de farinha
   de amêndoa (14 g)

• 1 cenoura crua (147 g)

• 150 ml leite/bebida vegetal

• 2 g goma xantana 

• Canela em pó q.b.

4 pessoas 

15 min. 

calorias/pessoa

254 kcal

proteína/pessoa

9 g
fibra/pessoa

6,5 g

Modo de preparação 

Triture a cenoura, mel, alfarroba, leite 
ou bebida vegetal, farinha de amêndoa, 
canela e goma xantana, até obter um 
batido bem homogéneo. Se necessário, 
coe para quaisquer vestígios menos 
dissolvidos e triture de novo até obter
a fase pretendida.

NUTRIÇÃO

Batido de alfarroba e cenoura com espessante#5
Obstipação



Os sabores amenos da cenoura, do mel e da canela 
nunca foram tão refrescantes! 
Alegre as suas manhãs com este batido delicioso 
e nutritivo. Pode variar a fonte de fibra entre farinha de 
amêndoa, psyllium, aveia ou linhaça. Tenha atenção ao 
uso da canela em pó, que deve ser bem envolvida no 
batido, para evitar o perigo de aspiração do condimento, 
em suspensão à superfície da bebida.

Ingredientes 

• 1 colher de sopa de farinha 
   de alfarroba (12 g)

• 1 colher de chá de mel (8 g)

• 1 colher de farinha
   de amêndoa (14 g)

• 1 cenoura crua (147 g)

• 120 ml leite/bebida vegetal

• Canela em pó q.b.

1 pessoa 

15 min. 

calorias/pessoa

328 kcal

proteína/pessoa

11 g
fibra/pessoa

7 g

Modo de preparação 

Triture a cenoura, mel, alfarroba, leite ou 
bebida vegetal, farinha de amêndoa e 
canela, até obter um batido bem 
homogéneo. Se necessário, coe para 
quaisquer vestígios menos dissolvidos e 
triture de novo até obter a fase pretendida.
Caso necessite de aumentar o teor de 
fibra e ter uma textura ligeiramente mais 
espessa pode utilizar fibra psyllium cerca 
de 1g para cada 100ml.

NUTRIÇÃO

Batido de alfarroba e cenoura, naturalmente espesso#6
Obstipação
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Estas receitas foram desenvolvidas em parceria com a nutricionista Dra. Diana Miranda, especialista em 
doenças neurodegenerativas, a terapeuta da fala Dra. Rita Cardoso, especialista em problemas decorrentes 
da Doença de Parkinson e de outras perturbações ao nível do movimento e o Chef Fábio Bernardino.

Recomendamos que consulte o seu médico antes de iniciar qualquer intervenção de nutrição. 

Esta informação não se destina a substituir a avaliação médica, nem o julgamento clínico da indicação ou 
riscos de um procedimento para cada pessoa com doença de Parkinson. Deve consultar o seu médico acerca 
da sua doença de Parkinson.  O site bial-keepiton.pt não presta aconselhamento médico, diagnóstico ou 
tratamento. 

Os dados, opiniões, e conclusões expressos não refletem necessariamente os pontos de vista de Bial, mas 
apenas os dos autores, e não dispensam a consulta de um profissional de saúde. Bial não se responsabiliza 
pela atualidade da informação, por quaisquer erros, omissões ou imprecisões.  


