
Cogumelos
e suas receitas



Cogumelos

   Estima-se que o primeiro cultivo intencional de
cogumelos tenha ocorrido na China por volta do
século VI, ou seja, há 1400 anos. Ao longo dos
anos têm vindo a ser utilizados para diferentes
finalidades e são conhecidos pela humanidade
pelas suas propriedades nutricionais e
medicinais, principalmente nas culturas orientais,
como a China e o Japão que os usam há
milhares de anos. O consumo dos cogumelos
continua a ser bastante apreciado como iguaria
em Diversas culturas devido ao seu sabor e
textura.



     Existem milhares de espécies de cogumelos, no
entanto, destas, apenas 700 serão comestíveis.
Têm sido reconhecidos como alimentos funcionais
e como uma fonte para o desenvolvimento de
medicamentos e nutracêuticos. Cada cogumelo
tem condições diferentes que estão relacionadas
com o seu modo de nutrição e com as
características ambientais do local. Desta forma,
podemos encontrar espécies mais generalizadas
em qualquer ecossistema enquanto que outras
espécies só aparecem em locais mais peculiares
Sendo os quatro principais tipos:

Época
       A melhor época para o cultivo dos cogumelos
é o outono quando as temperaturas ficam mais
amenas e o clima mais úmido é que começam a
se desenvolver.

Tipos de cogumelos

Shimeji Shitake Champignon Portobello



Nutrientes
   Os cogumelos são considerados alimentos
saudáveis, de alto valor proteico (excelente para
dietas vegetarianas),fonte de fibra alimentar e
vitaminas, além de terem um baixo teor de
lípidos.Os cogumelos contêm todos os
aminoácidos essenciais, os cogumelos
comestíveis são uma boa fonte de vitaminas C, B1,
B2, niacina e biotina, São substâncias da natureza
orgânica importantes para uma alimentação
equilibrada e saudável contribuindo para o
crescimento e manutenção da saúde. A vitamina
E apresenta uma grande relevância na
composição dos cogumelos, pois tem
propriedades atividade antioxidante, altamente
eficaz na proteção das celulas do corpo, A
vitamina C é uma das mais abundantes e
importantes nos cogumelos, exercendo um papel
protetor contra algumas doenças relacionadas
com o estress oxidatido.



Ação antimicrobiana
ótimo antioxidante
regula os niveis de colesterol
auxilia no controle da diabetes
rico em acido folico e vitamina D
aumenta a imunidade
melhora a saude do coração
Previne o cancer

  Os cogumelos caracterizam-se também pela
grande riqueza em substâncias bioactivas,
nomeadamente polifenóis, terpenóides,
sesquiterpenos, lactonas, agentes quelantes,
polissacáridos e glicoproteínas, algumas destas
substâncias com elevada capacidade
antioxidante e capazes de estimular as reações
imunológicas do organismo e a resposta
antiinflamatória celular.

Beneficios





Receitas com cogumelos

Cogumelo Portobelo 
Recheado

Ingredientes

600 gramas de cogumelo portobello
250 gramas de queijo brie
1 cebola pequena picada (100 gramas)
1/4 xícara de sementes de girassol (48
gramas)
2 colheres de sopa de azeite (opcional)
Salsinha desidratada ou cebolinha, tomilho,
etc (opcional)
Pimenta branca ou preta a gosto
(opcional)

Modo de preparo:
  Limpe o cogumelo portobello com um
guardanapo ou um pano limpo, não lave!
Corte o talo e reserve para outros
preparos.
Preaqueça o forno a 200º C.
Coloque os cogumelos virados com a parte
preta para cima sobre uma forma e
adicione fatias grossas de queijo brie.
Tempere com salsinha, pimenta branca,
um fio de azeite, e depois adicione a cebola
picada e as sementes de girassol por cima.
Leve para assar em forno aquecido 200º C
por aproximadamente 25 minutos, ou até o
queijo derreter e o cogumelo ficar macio.
Sirva imediatamente com sua refeição ou
até mesmo como uma entrada.



Receitas com cogumelos

Risoto de Cogumelos
Ingredientes

2 colher de sopa de margarina 
150 gramas de cogumelo shimeji 
150 gramas de cogumelo shiitake
cortado em tiras finas 
1 xícara de chá de arroz arbório 
1 xícara de vinho branco seco 
2 Cubos de Caldo de Legumes 
2 xícaras de chá água

Modo de preparo:

  Em uma panela média, aqueça 1 colher (sopa) de
margarina em fogo médio e refogue o shimeji e o
shiitake por 3 minutos. Junte o arroz e refogue por
mais 2 minutos. Adicione o vinho e refogue até secar o
líquido.

Modo de preparo:

  Pré-aqueça o forno a 180ºC com ambas as resistências ligadas. Limpe os cogumelos e retire-lhes o
pé. Coloque-os numa frigideira (usei de ferro fundido) com o topo em contacto com a frigideira.
Tempere o interior do cogumelo com um pouco de sal, paprika, pimenta e de queijo parmesão
ralado. Junte um pouco de linguiça ralada, mas deixe espaço suficiente para o ovo. Verta o
conteúdo de um ovo de codorniz em cada cogumelo. Finalize com tomilho, sal e pimenta. Desligue a
resistência superior do forno e leve os cogumelos a assar durante 15 minutos ou até a clara do ovo
estar cozinhada. Sirva ainda quente acompanhado de pão ou tostas.

Ingredientes

110 cogumelos Champignon 
10 ovos de codorniz
50 g de linguiça ralada 
50 g de queijo Parmesão ralado 
Temperos e sal a gosto

Champignon 
Recheado



Receitas com cogumelos

Pizza de champignon
Modo de preparo:

  Misture os ingredientes secos, junte o azeite e a
água e sove até obter uma bola lisa e homogênea.
Cubra e deixe em repouso até dobrar o volume.
Abra a massa até formar um disco de 30 cm de
diâmetro.
Disponha em fôrma de pizza levemente untada
com azeite.
Espalhe o tomate batido, deixando uma borda de
1,5 cm, e distribua a muçarela e o cogumelo.
Asse em forno quente preaquecido (220 °C) por 20
a 25 minutos ou até dourar a massa.
Sirva, se desejar, polvilhada com orégano
 Cobertura
No liquidificador, bata o tomate com o sal, o alho e
o azeite até homogeneizar. Reserve.

Ingredientes

1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento biológico seco
1 colher (café) de sal
1 colher (sobremesa) de açúcar
1 colher (sopa) de azeite de oliva
5 colheres (sopa) de água
Cobertura
2 tomates maduros sem sementes picados
1 colher (chá) de sal
1 dente de alho pequeno
1 colher (sopa) de azeite de oliva
200 g de muçarela ralada grosso
200 g de  champignon  fatiados.
Orégano  (opcional)



Receitas com cogumelos

Penne com Shimeji

Modo de preparo:

  Cozinhe e reserve o penne. Em uma frigideira, coloque a manteiga ou azeite. Acrescente o Shimejii
em pedaços. Coloque o shoyu a gosto, o alho e o curry. Deixe refogar até amolecer o shimeji.
Misture e coloque sobre o penne cozido;
Sirva quente.

Ingredientes

shoyu
curry
gengibre
alho
manteiga ou azeite
250 gramas de penne cozido
200 gramas de Shimeji

Caldo de cogumelos

Modo de preparo:

  Refogue o alho, a cebola e junte os inhames na água
com o salsão, o alho-poró, sal, a pimenta e cozinhe. Após
cozido, bata tudo até ficar um creme. Pique os cogumelos
e ferva por uns 10 minutos. Em seguida refogue-os com
um fio de azeite e sal a gosto. Jogue os cogumelos por
cima do creme e coloque também umas rodelas de alho-
poró refogadas para decorar.

Ingredientes

Caldo
500 ml de água
½ cenoura
½ salsão
½ cebola

Sopa
½ colher (sopa) de óleo 
½ alho poró com as folhas picadas
4 talos de salsão
1 cebola pequena em rodelas
1 alho picado
4 inhames
70g de cogumelos porto belo picado 
70g de shitake picado
Sal e pimenta do reino moída a gosto;




