
 

 

                        

“BOLACHAS DE BOLOTA” 

Sabias que as bolotas já foram outrora consideradas “o alimento dos homens invencíveis”? 

Sabias que cozinhar também é fazer ciência? 

Vamos fazer bolachas com farinha de bolota e a seguir…provar! 

Objetivos: 

 Valorizar as bolotas; 

 Compreender a importância da floresta autóctone. 

 Compreender o conceito de reação química; 

 

 

 230g de manteiga com sal derretida 

 2 ovos 

 180g de açúcar mascavado 

 100g de açúcar fino 

 280g de farinha de bolota 

 180g de farinha de trigo sem fermento 

 7,5g de açúcar baunilhado 

 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 

 1 pitada de sal 

 raspa de 1 limão  

 Papel vegetal para forrar o tabuleiro 

 

1. Numa tigela, coloque o açúcar mascavado, o açúcar fino, a manteiga derretida, a pitada de sal e o 

açúcar baunilhado. Misture muito bem com uma colher. 

2. Adicione os ovos partidos e mexa. Junte a farinha e mexa energeticamente até que a massa fique 

homogénea. 

3. Adicione a raspa de limão, o bicarbonato de sódio, o fermento em pó, a farinha de bolota e as nozes 

picadas. Misture tudo muito bem. 

4. Molde a massa em forma de bolota. Coloque as bolachas em forma de bolota em tabuleiros de ir ao 

forno, previamente forrados com o papel vegetal (deixe algum espaço entre as bolachas para que estas 

não se colem). 

5. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe cozer aproximadamente 12 minutos. 

Quando as bolachas estiverem bem lourinhas, retire-as do forno e deixe arrefecer totalmente para que 

fiquem estaladiças. 

Antes de moldarem as bolachas em forma de bolota, se quiserem, podem acrescentar outros 

ingredientes, como chocolate negro picado grosseiramente, canela, nozes ou amendoins. 

BOM APETITE! 
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Estudos recentes indicam-nos que afinal a bolota, nas últimas décadas considerada alimento para porcos 

e desperdiçada mais de metade da que existe em Portugal, possui um enorme potencial. Não contém 

glúten, possui elevado poder antioxidante e uma gordura semelhante à do azeite e até compostos que 

podem ajudar ao combate de doenças como o cancro e o Alzheimer.  

Nos últimos meses, devido aos incêndios florestais ocorridas em Portugal, a floresta autóctone, tem sido 

apontada, como uma boa opção na prevenção dos incêndios florestais em detrimento das monoculturas 

de eucaliptos e pinheiros. As bolotas são os frutos dos carvalhos, das azinheiras e dos sobreiros, árvores 

que fazem parte da nossa floresta nativa.  

No passado, os lusitanos e outros povos pré-romanos da Península Ibérica obtinham farinha das bolotas 

com que faziam pão e era considerada “ o alimento dos homens invencíveis”. 

Cozinhar também é fazer Ciência! 

No nosso dia-a-dia é possível observar a ocorrência de diversas reações químicas. 

Sempre que se formam substâncias novas a partir de outras que existiam inicialmente diz-se que ocorre 

uma transformação química. Por isso dizemos que as reações químicas são transformações em que existe 

a formação de novas substâncias.  

 

Ao confeccionar bolachas, estás a promover a ocorrência de uma reação química e sabes que ocorreu 

uma reação química porque… 

 Há formação de um sólido a partir de líquidos;  

 Observas uma mudança de cor;  

 Aparece um cheiro característico.  

 

TÓPICOS DE DISCUSSÃO: 

1. Refira o nome de árvores cujo fruto são as bolotas. 

2. Defina floresta autóctone. 

3. Qual a importância das espécies autóctones? 

4. Justifique a seguinte afirmação: “Cozinhar também é fazer ciência!” 

 

      

 

Nome: ___________________________________________________Nº ____ Turma: ____  

Data: ____/ ____/ 2018 

 

Avaliação da atividade:  

 

Explicação 


