BOWLS
SAUDÁVEIS
UM GUIA DE RECEITAS SAUDÁVEIS E SABOROSAS
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WELCOME
Quem disse que refeições saudáveis não podem ser saborosas e
nutricionalmente interessantes?
Neste fim-de-semana especial juntamo-nos ao Mercado da Teté e abrimoslhe as portas da nossa casa para experienciar o Movimento e aprender a
confecionar pratos saborosos com a Tété. Venha aprender a preparar
receitas com sabor, cor e diferentes aromas. Experimente bowls saudáveis
que não vão deixar o seu palato indiferente e o melhor é que pode
confecioná-los com e para os mais novos lá de casa e para todos aqueles que
ama.
Aliar o prazer dos sabores ao movimento contínuo é sem dúvida a receita
perfeita.

Vera Viegas e Tânia Sousa Manso

O Movimento Ama-te é um conceito criado de mulheres
para mulheres. Que pretende trabalhar o corpo e a mente
na procura do bem-estar total.
É

uma

experiência

self-care,

um

caminho,

uma

(re)descoberta.
O Movimento cura, desenvolve, traz harmonia e felicidade.
Através do Método Ama-te vamos trabalhar numa
perspetiva

IN&OUT.

Tendo

(re)descoberta da sua melhor versão.
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como

objetivo

a

O Movimento Ama-te disponibiliza-lhe dois estúdios: o
presencial, situado em Vila Nova de Gaia, e o Estúdio
Online onde pode praticar o movimento onde e quando
quiser.

No Movimento vai encontrar duas modalidades
diferenciadoras, o Full Move e o Ballet Fitness.
O Full Move é um mix de modalidades e estímulos
diversificados, com foco no movimento, desenvolvido
numa perspetiva completa de força e flexibilidade,
explorado em trabalho de ligação IN&OUT.
O
Ballet
Fitness
mistura
exercícios
funcionais de ginástica
com elementos básicos
do Ballet Clássico.
A sessão é composta
por
circuitos
dinâmicos e simples, o
que possibilita ser feita
por qualquer pessoa,
mesmo quem nunca
praticou Ballet.

A Casa da Tété nasceu para fazer face às necessidades de se
comer bem fora de casa e o Mercado nasce para fazer face à
crescente necessidade de se comer bem dentro de casa.
Cada vez mais chegavam pedidos de soluções para ter em
casa e acabar de vez com as pizzas refrigeradas de
supermercado. Pois bem, aqui está!
O equilíbrio é o caminho e por isso a Tété tem disponíveis
opções para todos os regimes alimentares, flexitarianos,
vegan, vegetarianos, celíacos e intolerantes à lactose.
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O Mercado da Tété é uma loja online de comida saudável
pronta que nasceu do primeiro restaurante Casa da Tété.

O Mercado é um local onde vai poder encontrar imensos
pratos servidos na Casa, bem como outros,
ultracongelados em vácuo onde todas as propriedades,
texturas e sabores são preservados, porque no final de
contas o nosso lema continua a ser a comida saudável não
tem que ser aborrecida.
Neste mini e-book
vai poder encontrar
receitas de bowls
saudáveis, práticas e
saborosas.
Para
comer em casa ou
para levar para o
trabalho, para todos
os gostos.
Encontra, ainda, um
planner de meal
preap, onde consegue
fazer o planeamento
semanal das suas
refeições.
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Bowl de ricota, abóbora
e morangos

1 pessoa

25 minutos

Ingredientes
Mix de folhas
50 gr de morango

Preparação
1. Coloca a quinoa a cozer com sal durante 20
minutos em lume brando (porção de 1 para 2 de

Meia abóbora hokkaido

água);

50 gr de ricota ou quark

2. Corta a abóbora em meias luas não muito grossas.

50 gr de quinoa

Tempera as fatias de abóbora com alho, pimentão

Granola salgada do Mercado

doce e sal e leva ao forno a 180 graus até estarem

da Tété

macias (+/- 15 minutos);

Azeite

3. Corta os morangos em pedaços grandes;

Limão

4. Esfarela a ricota ou o quark;

Pimentão doce fumado

5. Dispõe as folhas no fundo de uma bowl e tempera

Alho em pó

com limão, azeite, sal e pimenta;

Sal e pimenta

6. Junta a quinoa, os morangos, a abóbora, o queijo e
por fim salpica com granola salgada do Mercado da
Tété.
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Bowl de arroz integral e
almôndegas de soja

1 pessoa

35 minutos

Ingredientes

Preparação

50 gr de arroz integral

1. Pega em metade do alho picado e 1 colher de azeite

1 cenoura pequena

e coloca num tacho. Quando o alho estiver dourado

1/2 alho francês

junta 125 ml de água com sal. Junta o arroz assim que

50 gr de couve branca

a água ferver, reduz o lume e deixa cozinhar durante

1 embalagem de almôndegas
do Mercado da Tété ou outra
proteína
Gengibre em pó
5 dentes de alho picados
Azeite
Sal e pimenta
Maionese vegan

25 minutos ou até o arroz estar seco e solto;
2. Corta os vegetais finamente e coloca-os numa
frigideira com alho e azeite. Tempera com o
gengibre, sal e pimenta. Retira quando estiverem no
ponto que gostas;
3. Prepara as almôndegas ou a proteína que
escolheste segundo as instruções da embalagem;
4. Pega numa bowl, coloca o arroz, os vegetais e as
almôndegas. Cobre as almôndegas com um fio da
maionese vegan e delicia-te.
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Bowl de peru crocante

1 pessoa

Ingredientes

20 minutos

Preparação

Mix de folhas

1. Corta a maçã em cubos;

1/2 maçã verde

2. Corta a couve-roxa finamente;

50 gr de couve roxa

3. Numa tigela coloca a mostarda, o sumo de limão, o

1 colher de sopa de

mel e o azeite e mistura;

amendoim
1 colher de sopa de mostarda
1 colher de sobremesa de
mel

4. Prepara o bife de peru ou os cogumelos conforme
as instruções da embalagem;
5. Pega numa bowl coloca as folhas, a maçã, a couveroxa e o molho de mostarda por cima;

1 colher de azeite

6. Corta o bife em fatias finas ou os cogumelos e

1/2 limão

dispõe ao lado da salada e disfruta da tua refeição.

1 embalagem de bife de peru
à parmegiana ou Cogumelos
crocantes do Mercado da
Tété
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Mostarda

1 pessoa

20 minutos

Ingredientes
40 g de sementes de
mostarda
100 ml de vinagre de vinho
branco ou de cidra

Preparação
1. Demolhar as sementes durante 1 hora;
2. Escorrer bem a água;
3. Bater as sementes com todos os ingredientes num
processador.

3 colheres de sopa de azeite

4. Ajustar o vinagre e sal a gosto.

1 colher de café de adoçante

5. A curcuma serve para dar a cor.

ou 1 colher de sobremesa de
geleia de agave
1 pitada de sal
1 pitada de curcuma/açafrão
(opcional)

Notes:
adicione as suas notas aqui
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Meal planner
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SHOPPING LIST

SATURDAY

SUNDAY

Self-Care Planner
PRIORIDADES

ATIVIDADES

AFIRMAÇÕES

REGISTO ÁGUA

NOTAS
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Códigos de Desconto

CÓDIGO DESCONTO
15% desconto

#MERCADOTETE

#MERCADOTETE

USUFRUA DOS NOSSOS CÓDIGOS DE DESCONTO

CÓDIGO DESCONTO
20% presencial
ou

1 mês grátis online

#MOVEAMATE

#MOVAMATE

*Utilize o código de desconto "TETEEMMOVIMENTO" e usufrua de 15% de desconto
na sua primeira encomenda no Mercado da Tété.
Oferta válida até 30 de junho de 2021.

*Apresente este cupão e obtenha qualquer modalidade a 20% de desconto no Estúdio
Presencial ou Utilize o cupão "TETEEMMOVIMENTO" e usufrua de 1 mês totalmente
gratuito no Estúdio Online ! Apenas para novas inscrições e subscrições.
Oferta válida até Junho de 2021.

Obrigada!
CONTACTOS
Candal Park, Fração WA-05
Vila Nova de Gaia
A 5 minutos da Ponte da
Arrábida

Rua Professora Rita Lopes
Ribeiro Fonseca 76
4400-694 Vila Nova de Gaia

935 718 985
info@movimentoamate.com

914 064 630
ola@mercadodatete.pt

movimentoamate.com

mercadodatete.com

@movimentoamate

@mercadodatete

