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1. Palavras aos Pares
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Junta o nome de cada uma das imagens com o seu
par correto e formarás nomes de outros objetos ou
animais. Depois, completa o quadro.

M

aio: o mês das flores, das cerejas e das borboletas.
Tempo ideal para passear no jardim, sentir o aroma
no ar e ouvir os passarinhos a chilrear, recém-saídos dos
ninhos. Os Amiguinhos queriam fazer tudo isto, mas não
era o que a Luísa tinha em mente...
Apresento-vos o meu
tio Jerónimo, o agricultor
que cultiva os melhores
produtos da região!

Não
exageres,
Luísa! Sou só
um horticultor
esforçado.

Ah,
a tua grande
ideia era virmos
ajudar o teu tio na
sua horta, não é,
Luísa?!

2. Mikado de Ossos
Que grande confusão!
Ajuda o Farrusco a tirar os
seus ossinhos pela ordem certa,
um de cada vez, de modo a que
os outros não se mexam.

Não,
Quico, embora isso seja
bem divertido. Lembrei-me de vos vir
mostrar uma horta e pedir ao meu tio que
nos mostrasse alguns dos alimentos
que chegam à nossa mesa.

Boa!
Nunca
percebi bem
a diferença entre
hortaliças, legumes,
leguminosas...

E foi assim que os Amiguinhos iniciaram a sua visita à horta do tio Jerónimo.
Soluções na pág. 39
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Amiguinhos,
bem-vindos
à horta, onde se
produzem os melhores
alimentos para a saúde
– naturais, coloridos
e divertidos! Vamos
conhecê-los?!

No grupo d
as verdura
s, estão
incluídos to
dos os prod
folha verde
utos de
(co
espinafres… uves, alfaces, agriões,
), mas tamb
ém as flore
(couve-flor,
s
brócolos).
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Chama tos vegetais . Eles
en
ta
os alim os numa hor
s
id
egume
produz verduras, os l
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incluem as leguminos
e

As frutas, c
omo
a laranja e
a
maçã, nasc
em
de árvores,
nos
pomares. S
ão
chamados
frutos
doces, porq
ue
contêm fru
tose,
o açúcar da
fruta.

No grupo dos legumes, estão todos os
outros, ou seja:
 as raízes (cenoura, nabo, batata-doce,
rabanete);

 os bolbos (cebola, alho, aipo, etc.);

 os tubérculos (batata);
 e alguns frutos não doces
(tomate, beringela, abóbora, curgete,
pimento, pepino, etc.).

As leguminosas são as sementes que
crescem dentro de vagens (como a ervilha e
o feijão).

6
2022

A HORTA E
Verduras –
A SAÚDE
Vitaminas,
sais minera
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FEIJÃO-VERDE

LENTILHA
Tio
Jerónimo,
eu li num livro
que as leguminosas
são das hortaliças mais
importantes e que não
devem faltar nas
nossas refeições...

As leguminosas
são grãos secos, depois
de retirados da vagem. As mais
conhecidas são o feijão, o grão-de-bico,
a lentilha, a fava, a ervilha e a soja –
alimentos ricos em proteínas vegetais
e em aminoácidos.

FEIJÃO-FRADE

FAVA

Bela
observação,
Sabidinho. As
leguminosas são muito
nutritivas, possuem
nutrientes indispensáveis
e raros. Mas
não só...

Consumir leguminosas ajuda as crianças a crescer;
a tratar a obesidade; e a prevenir doenças, como
a diabetes e o cancro. Para além disso, como têm
propriedades de fixação do nitrogénio, contribuem
para aumentar a fertilidade do solo. Ou seja,
são ótimas para estarem junto de outras
culturas ou para alternarem com elas.

FEIJÃO-VERMELHO

O que acontece hoje em dia é que muitas
leguminosas são cultivadas para alimentar
os animais que depois servem para
consumo humano. Porque não comer
mais leguminosas diretamente?
A saúde e o ambiente agradecem!

E
estou a
pensar noutra
vantagem. Como não
se estragam facilmente,
FEIJÃO-BRANCO
podemos comê-las
durante todo o
Vocês
ano!
sabiam que
as leguminosas já eram
apreciadas pelas civilizações
antigas? A base da alimentação dos
povos do Médio Oriente era lentilhas e
os do Mediterrâneo usavam muito o
feijão. O feijão é apreciado em todo
o mundo: há 14 qualidades
diferentes!

FEIJÃO-PRETO

GRÃO-DE-BICO

Tio
Jerónimo,
que tal uma
saladinha de grão
para o almoço?
Fiquei com um
apetite!

SOJA

FIM
ERVILHA
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