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Coxinha de batata-doce

• 1 kg de batata-doce cozida
• Sal marinho a gosto

Ingredientes para a massa:

Para empanar:

• Farinha de linhaça dourada

Coxinha de batata-doce 

• 1 unidade pequena de cebola-roxa picada
• 1 dente de alho amassado
• 1 tomate orgânico pequeno picado (sem semente)
• 1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem 
• ½ unidade (ou 2 xícaras de chá) de peito de frango 
desfiado (orgânico, de preferência)
• 1 colher (chá) de orégano fresco
• 1 colher (sopa) de manjericão fresco picado
• Cúrcuma em pó a gosto
• Sal marinho a gosto

Ingredientes para o recheio:

Modo de preparo:

• Amassar as batatas-doces até obter um purê e temperar com o sal 
marinho a gosto. Reservar;
• Em uma panela, refogar a cebola, o alho e o tomate com o azeite. 
Acrescentar o peito de frango desfiado e refogar novamente. 
Desligar o fogo e misturar o orégano, o manjericão, a cúrcuma e 
o sal. Reservar;
• Fazer bolinhas com a massa de batata-doce, abrir e rechear com o 
frango. Fechar a massa e moldar com as mãos até atingir o formato 
de uma coxinha;
• Empanar as coxinhas com a farinha de linhaça, levar ao forno 
pré-aquecido (15 minutos a 180°C) e assar por 20 a 30 minutos.

Rendimento:
• Aproximadamente 30 unidades pequenas.
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Propriedades funcionais da receita

• A batata-doce é um tubérculo facilmente cultivado e de baixo custo. Em relação à batata-inglesa, 
apresenta maior teor de nutrientes e compostos bioativos, como as vitaminas do complexo B, vitaminas 
C e E, betacaroteno e os minerais cálcio, magnésio, ferro e fósforo, principalmente. A pigmentação 
dos diferentes tipos de batata-doce caracteriza a presença de compostos bioativos com conhecida ação 
antioxidante, tais como betacaroteno e antocianinas, nos tipos com coloração amarelada e arroxeada/
avermelhada, respectivamente. Para além desses fatores, a batata-doce possui quantidade expressiva 
de carboidratos de baixo índice glicêmico, digeridos e absorvidos pelo organismo de forma gradual, 
o que gera baixa liberação de insulina e contribui para a redução do apetite e dos riscos de diabetes, 
resistência à insulina e obesidade. A presença de amido resistente auxilia no funcionamento intestinal 
e na redução dos níveis de colesterol LDL e triglicerídeos1-3. 

• A cebola-roxa contém quercetina e rutina, flavonoides com ação antioxidante4, assim como inulina, 
um importante prebiótico que auxilia na modulação da microbiota intestinal, sendo associado à redução 
dos riscos de câncer de cólon5 e à melhora da absorção de minerais6,7.

• O orégano e o manjericão apresentam propriedades antimicrobianas, antifúngicas e antioxidantes8,9. 
A cúrcuma, uma raiz também conhecida como açafrão-da-terra, é rica em curcumina, um composto 
bioativo com potenciais atividades antioxidante, anti-inflamatória10 e anticarcinogênica11.  

• A linhaça dourada é uma boa fonte de ômega-3, um ácido graxo essencial com ações anti-inflamatória 
e imunomoduladora que também auxilia na redução dos riscos de doenças cardiovasculares e diminui 
os níveis de triacilgliceróis. Contém, ainda, lignanas, fitosteróis e flavonoides – fitoquímicos com 
atividades antioxidante, anticâncer e antibiótica –, fibras, vitamina E, potássio e magnésio, nutrientes 
essenciais para a manutenção do equilíbrio orgânico12,13.
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