Bolinhos de limão
(para +/- 30 bolinhos)

Ingredientes:
- 500g de Farinha de trigo
- 2 colh. sopa de Margarina
- 2 Limões (raspa e sumo)
- 300g Açúcar mascavado
- 2 Ovos L

Preparação:
1 – Misture todos os ingredientes numa tigela até
não agarrarem à mão;

2 – Faça bolinhas e coloque-as num tabuleiro
forrado com papel vegetal;

3 – Com um garfo pressione suavemente as
bolinhas;

4 – Leve ao forno cerca de 20 minutos ou até
ficarem dourados.

Benefícios do limão
É uma fonte importante

de fibras e vitamina C, de vitaminas (tiamina,

riboflavina) e de sais minerais (fósforo, silício, cálcio e ferro).
Cada 100 gramas de limão possui apenas 26 calorias, e os seus benefícios
podem ser obtidos usando o seu sumo ou raspas da casca, rica em óleos
essenciais.
O limão é um fruto muito versátil, pois pode ser usado como tempero em pratos
de carne/peixe, na preparação de sobremesas ou sumos ricos em vitamina C.
Principais benefícios do seu consumo:
•Fortalece o sistema imunológico: Os limões são ricos em vitamina C que é
ótima para afastar constipações. O ácido ascórbico presente, tem acção antiinflamatéria, pois aumenta a absorção de ferro pelo organismo. O ferro tem um
papel importante no sistema imunológico. Contêm ainda saponinas com
propriedades anti-microbianas que combatem constipações e gripes;
•Acelera o processo de cicatrização por ser rico em vitamina C;
•Diminui a retenção de líquidos e a pressão arterial, devido às suas
propriedades diuréticas;
•Alivia a dor da gota e reumatismo, devido às suas propriedades antiinflamatórias;
•Previne o envelhecimento precoce por ser rico em antioxidantes;
•Ajuda na prevenção de alguns tipos de cancro pois tem na sua composição
elementos funcionais conhecidos como limonóides;
•Previne a anemia, pois aumenta a absorção de ferro dos alimentos vegetais
quando consumido durante as refeições.
O óleo essencial de limão pode ser usado em ambientadores, para perfumar e
purificar o ar, especialmente em casos de problemas ou infecções respiratórias.

