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Graças à notável resistência da planta às 

variações climáticas e à seca, a cultura do grão-

de-bico estendeu-se a outras partes do Oriente 

Médio e da Ásia.  

Por conta de seu 

alto teor proteico, 

alimentou as 

principais 

civilizações da 

Antiguidade, como 

a grega, a romana e 

a egípcia.  
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Foi introduzido na Península Ibérica pelos Fenícios e 

tornou-se bastante popular durante o domínio árabe.  



Hoje, o grão-de-bico é produzido em cerca de 32 países, 

representando a 2ª leguminosa mais cultivada no mundo. 

LG no Mundo 

Ervilha

Fava

Grão-de-bico

Lupinus

Lentilha

Feijão

Feijão frade

1,1Mton => 
18,5% da 
produção 
mundial 

Grão-de-bico 

América do Sul

América do Norte

América Central

Europa

África

Ásia

Austrália

Portugal

820 ton => 0,008% da produção mundial 

Portugal 

Ervilha

Fava

Grão-de-bico

Lupinus

Lentilha

Feijão

Feijão frade

820 ton => 3,5% da produção de LG em Portugal 
Fonte: www.fao.org, 2013 
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 É uma leguminosa = flores papilionáceas; vagens (1 ou mais sementes); raízes 

aprumadas (papel importante na erosão do solo); simbiose com a bactéria Rhizobium 

 

Tipo indeterminado 
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E….. é considerado um alimento nutricionalmente fantástico!!!!! 

O grão-de-bico é fonte de: 

Proteínas Minerais 

Vitaminas 

Carbohidratos 

Fibras •••• 
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Características Qualitativas 

 20 e 30% de sua constituição é pura proteína de elevada 

qualidade (meia chávena de grão-de-bico fornece, em média, 7 g 

de proteína) 

 Contém 18 dos 20 aminoácidos necessários para o metabolismo 

humano, incluindo quantidades significativas de ácido 

glutâmico, ácido aspártico e arginina. A arginina é um 

aminoácido de significativa importância para o fígado e a saúde 

do sistema imunológico. 

Entre os 8 aminoácidos essenciais do grão-de-bico, destaca-se o 

triptofano, elemento precursor direto da serotonina, 

neurotransmissor responsável pela ativação dos centros 

cerebrais que dão sensação de bem-estar, satisfação e confiança, 

servindo como um antidepressivo natural que ajuda a reduzir a 

ansiedade e a tensão.  
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Rico em minerais - zinco, fosforo, potássio, ferro 

biodisponível, cálcio, selénio, zinco, molibdénio e 

magnésio (antioxidante).  

 Fonte de vitaminas, sobretudo as do complexo B - 

B1, B2, B5, B6 e ácido fólico. Além delas, possui 

vitaminas A e C e betacaroteno 

 Presença dos ácidos linoléico (ómega 6) linolénico 

(ómega 3), indicados para prevenir a osteoporose e 

doenças cardiovasculares 
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O grão-de-bico acumula fitoestrógenos, substâncias vegetais 
com efeito antioxidante, que além de inibir várias enzimas 
envolvidas em processos cancerígenos, alivia os sintomas 
indesejáveis da menopausa e da andropausa, reduzindo o 
risco de doenças cardiovasculares e osteoporose.  

 Possui carbohidratos complexos (ou seja, de absorção lenta 
pelo organismo) ricos em fibra o que evita a sensação de fome 
entre as refeições, sendo, portanto, um bom coadjuvante em 
dietas de emagrecimento. Reduz o nível de colesterol ou 
problemas de obesidade, previne doenças digestivas e cancro 
do colón 

  Controla a diabetes 
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Melhoramento 
 Genético 

(1986) 



Sementeira  

Primavera 

Selecção ICARDA, Síria  

(Ascochyta rabiei) 
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Outono/Inverno  Rendimentos  

                                 Mecanização a cultura 

S IF M C 

S IF M C 

Nov Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Dez 

Sem. de Outono/Inverno 

Sem. de Primavera 

March 2011 



Este programa de investigação já conduziu à 

inscrição de cinco variedades de grão de bico, 

no Catálogo Nacional de Variedades 

 

Aumento da procura de leguminosas ricas em 

proteína, por parte dos produtores e indústria 

 

As leguminosas para grão são consideradas 

espécies estratégicas na nova PAC 

 

Aumento dos preços destas matérias primas a nível 

internacional 





Ingredientes 

1/4 de chávena de grão-de-bico 

100gr de lombo de bacalhau  

2 ovos 

1 colher de sopa de azeitona preta fatiada 

1 colher de sopa de cebola picada 

1/2 colher de chá de alho picado 

1 colher de chá de azeite extravirgem 

Salsa qb 

Grão 

com 

bacalhau 



Recheio 

• 500 g de grão cozido e sem pele 

• 500 g de açúcar 

• 2 gemas 

• ½ colher de chá de canela moída 

• 1 casca de limão 

Azevias de grão 

Massa 

• 500 g de farinha 

• 1 chávena de vinho branco 

• ½ chávena de banha 

• ½ chávena de água morna e sal 
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Muito Obrigada pela Vossa 

Atenção  e desejos de Bom Apetite 


