
 
 

Clínica Dra. Renata D. G. Leal 
Pediatria e Gastroenterologia Pediátrica 

CRM/SC 11625 - Pediatria Geral RQE 10492 - 

Gastroenterologia Pediátrica RQE 10594 

www.drarenatadgleal.com.br 

 

Elaboração:  

                                                     Dra Renata D.G. Leal 

   

                                                  colaboração:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Receitas saudáveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.drarenatadgleal.com.br/




 
Indice 
 
 

1. Panqueca verde……………………..…………...…………………….…………........05 
2. Omelete de forno…………………..………………………………….………….........05 
3. Molho de tomate funcional………..………………………………….………….........05 
4. Bolinho de batata doce com peixe…………………………………….….…….........06 
5. Feijoadinha nutritiva………………..………………………………….…………........07 
6. Guacamole infantil………………..………………………………….…………..........07 
7. Quibe de forno………………..………………………………….…………................08 
8. Lasanha de legumes………..………………………………….………….................08 
9. Escondidinho de abóbora…..………………………………….………….................09 
10. Escondidinho de carne moída com purê de aipim e beterraba…………..............09 
11. Escondidinho de carne moída com batata-baroa…………...................................10 
12. Molho de tomate caseiro…..………………………………….……..…….................11 
13. Pastinhas saudáveis de ricota com cenoura e tomate seco….…………..............11 
14. Nuggets de frango caseiro com abobrinha….………….........................................11 
15. Muffins de legumes…………………………………………………….………...........12 
16. Muffin de espinafre com queijo………………………….…………….………….......13 
17. Torta de Legumes com massa integral………………….………….………….........13 
18. Wrap de pão integral…………………………….…………......................................14 
19. Espaguete de legumes…………………………….…………...................................15 
20. Creme de milho verde……………………………………………...….…………........15 
21. Creme de abóbora hokkaido………....………………….……………..……………...16 
22. Creme de couve-flor com alho poró……………………………………..……............16 
23. Canja de galinha caipira…………………………………...……………………..........17 
24. Canja magra de frango com legumes…………………...…………………..….........17 
25. Sopa de cenoura com gengibre……………………………...………………………...18 
26. Sopa de grão de bico……………………………………………………..…………….18 
27. Sopa de legumes com quinoa…………………………………………………...........19 
28. Sopa de verduras e legumes..……………………………………………….…..........20 
29. Caldo verde……………………………………………………………………..………...20 
30. Couve refogada……………………………………………………………....………….21 
31. Batatas fritas………………………………………………………………….…..……...21 
32. Abóbora hokkaido ao forno.………………………………………..……...….………..21 
33. Risoto ao funghi……………………………………………………....………....….......22 
34. Bruschetta com tomate e mussarela de búfala…………………….……….....……..23 
35. Saladas de lulas………………………………………..………………………....……..23 
36. Salmão grelhado com hortelã………………………………….………….…...……….24 
37. Filé de robalo ao forno em crostas de ervas…………………..………….…...……...25 
38. Salmão com crosta de linhaça dourada e gengibre…………………….…...……….25 
39. Frango ao forno com manjericão e alho poró………………………..….....…………26 
40. Frango com limão e laranja……………………..…....……………...………...……….26 
41. Frango com ervas aromáticas……………………...…………...…………..………….27 
42. Bobó frango………………………………………..……...…….……...……..…...........27 

1 





43. Bifes de frango com tomate e hortelã………………………………….....…..............28 
44. Almôndega rápida……………………………………………………………….............28 
45. Bolinho de carne………………………………………………………….…..…............28 
46. Estrogonofe de carne…………………………………………………….…..…............29 
47. Estrogonofe de frango saudável………………………………………..…..................29 
48. Brócolis refogado…………………………………………………………...…...............30 
49. Picado de legumes………………………………………………………....…...............30 
50. Consomê de vegetais…………………………………………………...…...................31 
51. Couve-flor com mussarela e atum……………………………………..…..................31 
52. Quiche de berinjela e tomate seco………………………..…...................................32 
53. Berinjela ao forno…………………………………………..…....................................33 
54. Salada de feijão branco com ervas e cenoura………..…......................................33 
55. Arroz de cereais com brócolis e açafrão………..…...............................................34 
56. Tabule de quinoa…………………………………………..….....................................34 
57. Guazpacho…………………………………………..…..............................................35 
58. Super pizza integral de abobrinha…………..….....................................................36 
59. Salada de penne…………………………………..…................................................37 
60. Panquecas de frango……………………………..…................................................37 
61. Purê de batata doce…………………………..….....................................................38 
62. Quibe de couve flor…………………………..….......................................................38 
63. Quibe de carne moída………………………..…......................................................39 
64. Como fazer grão -de -bico…………………..….......................................................39 
65. Salada quente de grão -de -bico e espinafre.........................................................40 
66. Grão- de- bico crocante……………………..….......................................................40 
67. Empadão de grão de bico de frango……..….........................................................41 
68. Falafel: bolinhas de grão -de- bico……..…............................................................42 
69. Chips de batatas doce no micro-ondas.................................................................43 
70. Hamburguer de quinoa…………..…......................................................................43 
71. Hambúrguer de abóbora com batata-baroa………………….…………..................44 
72. Hambúrguer caseiro…………..…............................................................................44 
73. Nhoque de batata doce…………..….....................................................................45 
74. Nhoque de biomassa…………..….........................................................................46 
75. Massa de liquidificador para torta salgada............................................................46 

 
 
 
 
 
 

2 





ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL:  
 

Pela Nutricionista Gabriela Müller 
A alimentação saudável é aquela que nutre nosso organismo, alimenta as células,            
fornece energia, auxilia na recuperação dos gastos do dia a dia, auxilia na defesa              
quando adoecemos, previne doenças, entre tantos outros benefícios. Essa         
alimentação consiste em “alimentos de verdade”, alimentos na sua forma natural,           
íntegra, adquiridos frescos e preparados em casa, minimamente processados e          
livres de aditivos artificiais.  
A alimentação baseada em produtos industrializados, processados, não frescos,         
cheios de aditivos artificiais (conservantes, corantes, aromatizantes, sódio, etc) é          
carente em nutrientes, não supre nossas necessidades e ainda sobrecarrega o           
organismo com substâncias tóxicas que podem levar a processos inflamatórios,          
baixa imunidade, enxaqueca, ganho de peso, desnutrição, compulsão alimentar,         
ansiedade, depressão, além de outras doenças,  como câncer.  
Dessa forma, cozinhar é essencial para buscarmos saúde e equilíbrio em nossas            
vida. Mesmo na correria do dia a dia, é possível se alimentar bem e se manter                
longe de tantos industrializados. Segue adiante dicas super práticas e gostosas para            
incorporar na rotina!  
 
ALIMENTOS PARA TER EM CASA: 
COMPRAR NA FEIRA:  

- alho 
- cebola 
- temperos naturais (salsinha, cebolinha, ervas secas, oreganos, curry,        

pimento, etc) 
- folhas orgânicas (verdes, acelga, repolho, rúcula, couve, espinafre, etc.) 
- vegetais variados da estação (abobrinha, berinjela, chuchu, cenoura,        

beterraba, brotos, brócolis, couve-flor, rabanete, vagem, tomate, etc)  
- frutas da estação  
- ovos  caipira  
- grão de bico, lentilha, feijão, quinoa 
- batata doce  
- abóbora  
- inhame, aipim, batata baroa 
- coco  
- arroz integral 
- quinoa em graos  
- gengibre  

MERCADOS  
- azeite de oliva 
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- manteiga  
- queijo branco (cottage, minas, quark, ricota) 
- carne bovina 
- frango 
- peixe 

CASA DE PRODUTOS NATURAIS:  
- chia, linhaça,  gergelim, semente de girassol, semente de abóbora  
- castanhas/amêndoas/nozes 
- pasta de amendoim 
- mix de temperinhos naturais  
- bolachão de arroz 
- aveia 
- flocos de quinoa 

 
COMO COZINHAR? 
Gorduras:  pode refogar com AZEITE DE OLIVA, MANTEIGA ou ÓLEO DE COCO.  
Sal:  sal marinho iodado  
Verduras: 
BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, REPOLHO, ACELGA, ESPINAFRE: cozinhar no vapor,        
depois refogar temperinhos a gosto na frigideira com azeite ou manteiga ou óleo de              
coco e misturar nos legumes.  
ABOBRINHA, BERINJELA, CENOURA, BETERRABA, ABÓBORA, VAGEM,      
CHUCHU, ETC: pode refogar, assar ou cozinhar na água.  
Leguminosas:  
Feijão, lentilha, grão de bico, ervilhas: deixar de molho 8 horas. Desprezar a água,              
cozinhar na pressão por cerca de 30 minutos. Fazer um refogadinho de cebola e              
alho, e misturar no caldo depois de pronto.  
 
Molhos para salada:  

● Molho oriental: shoyo natural + gengibre + orégano + azeite  
● Molho de mostarda: mostarda + azeite + melado; 
● Pesto: azeite batido com manjericão/rúcula e alho; 
● Molho de iogurte com ervas: iogurte desnatado natural + ervas a gosto            

(orégano, manjericão, salsinha, cebolinha, etc.). Pode acrescentar um fio de          
azeite, pitada de sal e pimenta; 

● Guacamole: abacate batido com limão, sal, salsinha e pimenta (opcional          
misturar tomate picado e cebola roxa picadinha e escaldada). 

● Molho de amendoim: pasta de amendoim, limão, iogurte natural desnatado,          
sal e pimenta. 

● Molho curry:  mostarda, iogurte natural e curry 
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Receitas saudáveis 
 
1- Panqueca verde 
Ingredientes: 

● 1ovo 

● 1c sopa de tapioca 

● 1c sopa de farelo de aveia 

● 4folhas de espinafre. 

● pitada de sal 

Modo de preparo: 
1. misture tudo com mixer. Leve na frigideira untada, deixe 1minuto de cada lado.  

2. Rechear com carne ou frango e pronto (opcional assar com pouco de molho de              

tomate) 

 

2- Omelete de forno (ou souffle) 
Ingredientes: 

● 2 xícaras de verduras raladas ou fatiadas (exemplo: 1 abobrinha ralada + 1 cenoura              

ralada + 2 folhas de couve fatiada + 1 cebola fatiada + 1 tomate picado) 

● 1 espiga de milho debulhado 

● 2c sopa de salsinha picada. 

● 4 ovos 

● 1c cafezinho de fermento 

● 1c sopa de polvilho (ou tapioca). 

Modo de preparo:  
1. Refogar rapidamente a cebola com azeite e as demais verduras.   

2. Distribua na travessa. Em um prato bata os ovos + tapioca + fermento. Derrame por               

cima das verduras.  

3. Leve ao forno médio ( pré- aquecido) por cerca de 20minutos. 

 

3- Molho de tomate funcional: 
Ingredientes: 

● 2 colheres de sopa de azeite de oliva; 

● 3 cenouras, descascadas e cortadas em pedaços médios 

● 4c sopa de extrato de tomate (ou polpa de tomate ORGANICO) 

● ½ beterraba grande, descascada e cortada em pedaços médios 
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● ½ cebola picada 

● 3 copos de água 

● 1 colher de sobremesa de orégano seco 

● 2-3 colheres de chá sal marinho 

Modo de preparo: 
1. Aqueça o azeite em uma panela de fundo grosso em fogo médio.   

2. Adicione a cebola e cozinhe, mexendo de vez em quando, por 5 minutos, até que as                

cebolas fiquem translúcidas.   

3. Adicione a cenoura, tomate a beterraba, a água, o orégano, a folha de louro, sal e                

tampe a panela. Deixe ferver. Em seguida, abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 30                

minutos, até que os vegetais estejam bem macios.   

4. Bata a mistura no liquidificador. Leve ao fogo por mais 5 minutos e sirva com a                

massa.  

 

4- Bolinhos de Batata doce com peixe  

Ingredientes:  
● 1 batata doce média com casca (cerca de 200g); 

● 2 filés de peixe (ou 1 xícara de peixe desfiado sem espinha) sugestão: filé de               

pescada, tainha, sardinha; →ou frango desfiado com verdurinhas 

● Pitada de sal e pimenta; 

● 1 ovo;  

● 1 cebola picada;  

● 1 prato raso com farinha de mandioca (ou milho). 

Modo de preparo:  
1. Refogue o filé de peixe com azeite e cebola. Mexendo para ele desmanchar e já ir                

desfiando. Termine de desfiar com um garfo; 

2. Cozinhe a batata doce com casca até amaciar levemente (não deixar ficar muito             

mole), amassar com garfo fazendo um purê (ou com mixer); 

3. Acrescente o ovo, peixe desfiado, pitada de sal e pimenta. Misture bem formando             

uma massa; 

4. Molhe as mãos, enrole a massa em bolinhas, cerca de 3 centímetros; 

5.  Passe na farinha de mandioca para empanar; 

6.  Leve ao forno para assar por cerca de 20 minutos.  
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5- Feijoadinha Nutritiva  
Ingredientes:  

● 1 ½ xícara de feijão preto (deixado de molho por 8 horas); 

● ½ kg de músculo em cubos (ou tofu defumado);  

● 1 cebola picada; 

● 3 dentes de alho;  

● 4 colheres de sopa de cebolinha verde;  

● 1 xícara de abóbora em cubinhos; 

● 4 folhas de couve fatiadas bem fininho; 

● 8 xícaras de água; 

● Pitada de sal e pimenta. 

Modo de preparo:  

1. Leve para a panela de pressão a carne, o feijão com cebola, o alho e a cebolinha e                  

cubra com água. 

2.  Deixe cozinhar por cerca de 35 minutos; 

3. Desligue, deixe o vapor sair para abrir a panela; 

4. Acrescente as verduras (abóbora e couve) sal e pimenta; 

5. Deixe cozinhar (não precisa ser na pressão) por mais 10 minutos. Se for preciso              

adicione um pouco mais de água.  

6. Desfie um pouco a carne, sirva com salsinha e cebolinha 

6- Guacamole infantil  
Ingredientes: 

● 1/2 unidade de abacate 

● 1 unidade de cebola roxa picada 

● 1 unidade de suco de limão 

● Azeite de oliva extravirgem 

● 2 unidades tomate picado e sem semente 

● Salsinha e cebolinha e/ou coentro 

● Sal e pimenta 

Modo de preparo: 
1. Retire o abacate da casca e amasse com um garfo. 

2. Pique a cebola, o tomate, e as ervas. 

3. Misture todos os ingredientes e tempere com as ervas, o sal, a pimenta, o azeite e o                 

limão. 
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4. OBS: Na hora de guardar mantenha o caroço no abacate no pote, assim o creme               

não escurece. 

 

7- Quibe de forno  
Ingredientes: 

● 2 xícara(s) de chá trigo para quibe 

● 1/2 kg carne moída 

● 1 cebola picada e hortelã (a gosto) 

● sal (a gosto) 

● pimenta síria (a gosto) 

Modo de preparo: 
1. Coloque o trigo em um recipiente e deixe de molho em água por 30 minutos. Escorra                

e esprema. 

2. Misture o restante dos ingredientes até formar uma massa homogênea. 

3. Unte uma fôrma refratária com gotas de azeite. 

4. Cubra o fundo da fôrma com a massa do quibe ou faça bolinhas. 

5. Leve ao forno preaquecido e deixe assar por 30 minutos. 

6. Notas: Sirva frio ou quente. Use gomos de limão para acompanhar. 

 

8- Lasanha de legumes  

Ingredientes: 
● 1 ricota fresca 

● 1 abobrinha 

● 1 cenoura 

● sal 

● temperos naturais ou desidratados (manjericão, orégano, pimenta) 

● 1 receita de molho de tomate (ver acima) 

● 1 pacote de massa para lasanha integral 

Modo de preparo: 
1. Rale a cenoura e a abobrinha, amasse o dente de alho e misture com a ricota já                 

amassada. Se preferir, coloque todos os ingredientes em um processador de           

alimentos e bata até incorporar todos os ingredientes. Tempere com os temperos            

desidratados e reserve. 

2. Em um refratário ou assadeira, comece a montagem: uma camada de molho, a             

massa para lasanha e, por fim, o recheio de ricota com vegetais. Faça quantas              
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camadas desejar. 

3. Finalize com o molho de tomate, salpique o queijo parmesão e leve ao forno médio               

por aproximadamente 20 - 25 minutos. 

4. Se preferir congelar, não coloque o parmesão ralado após a última camada de             

molho. Tampe e proteja com filme plástico e leve ao congelador. 

 

9- Escondidinho de abobora 
Ingredientes: 

● 500g de abobora (tipo cabotia / moranga ) 

● ½ cebola (cortada em gomos) 

● 3c sopa de leite de coco (ou nata fresca) 

Purê: cozinhe a abóbora em cubos, com gomos de cebola, em água (ou no vapor). Por               

cerca de 10 minutos (ou até que fique macia). Escorra a água, acrescenta pitada de sal e                 

pimenta e bata com mixer para ficar um purê e misture o leite de coco. 

Para o Recheio:  
● 500g de frango desfiado refogado 

● 4c sopa de polpa de tomate 

● 4 dentes de alho 

● ½ cebola picadinha 

● 2c sopa de salsinha. 

Opcional: pitada de curry. 

Na travessa: distribua o frango, cubra com o purê de abóbora. Opções para finalizar:              

castanhas trituradas ou queijo mussarela. Levar ao forno por 15 minutos.  

 

10- Escondidinho de carne moída com purê de aipim e beterraba 
Ingredientes: 

● 1kg de carne moída 

● Azeite 

● Cebola 

● Alho 

● Sal 

● Pimenta 

● 1 xícara de beterraba cozida 

● 2 xícaras de aipim cozido 

● Queijo parmesão (para gratinar) 
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Modo de preparo: 
1. Em uma panela, refogue a cebola e o alho com a carne moída. 

2. Ajuste o sal, a pimenta e reserve. 

3. Em um liquidificador ou processador, bata o aipim com a beterraba cozida e, se              

preferir, um dente de alho até formar um purê rosa homogêneo. 

4. Tempere com sal e reserve. 

5. Em um refratário ou forma, comece a montagem: faça uma camada generosa de             

carne moída e cubra com o purê rosa. 

6. Salpique parmesão ralado e leve ao forno médio por 20 minutos ou até dourar e               

gratinar o purê. Se preferir, cubra com filme plástico ou tampe o recipiente e leve               

para o congelador. 

 

 

11- Escondidinho de carne moída com batata-baroa 
Ingredientes: 

● 6 unidades médias de batata-baroa 

● 500g de carne moída (patinho) 

● 50g de queijo parmesão ralado 

● 1 cebola cortada em cubinhos 

● Alho (a gosto) 

● Cheiro-verde (a gosto) 

● Sal e pimenta (a gosto) 

Modo de preparo: 
1. Cozinhe a baroa e, quando estiver macia, amasse até virar um purê. Reserve. 

2. Em uma panela com um fio de azeite, refogue o alho e a cebola. 

3. Acrescente a carne moída e refogue até cozinhar por inteiro. 

4. Ajuste sal e tempere com cheiro verde a gosto. 

5. Em um refratário, coloque a carne moída e cubra com o purê, "escondendo" a carne. 

6. Rale o queijo parmesão na hora e salpique sobre o escondidinho. 

7. Pré-aqueça o forno por 10 minutos a 220ºC. 

8. Asse o escondidinho até derreter e dourar o queijo. 
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12- Molho de tomate caseiro 
Ingredientes: 

● 1kg de tomate molho 

● 2 cenouras 

● 1 cebola 

● 2 dentes de alho 

● 1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem 

● Sal (a gosto) 

Modo de preparo: 
1. Bata os tomates, 1/2 cebola e a cenoura no liquidificador. Peneire. 

2. Em uma panela, refogue o alho e o restante da cebola. 

3. Adicione o molho, assim que ferver abaixe o fogo e deixe cozinhar até o ponto que                

desejar. 

4. Acrescente temperos e ervas de acordo com a preparação: manjericão, alecrim,           

orégano, salsinha, cebolinha etc. 

 

13- Pastinhas saudáveis de ricota com cenoura e tomate seco 
Ingredientes: 

● 1 ricota 

● 1 cebola 

● Ervas (salsinha, cebolinha, manjericão, para ambas as pastas) 

● Cenoura 

● Tomate seco 

Modo de preparo: 
1. Junte a ricota e o restante dos ingredientes (cenoura ou tomate seco), as ervas e a                

cebola no processador. 

2. Bata todos os ingredientes no processador até formar uma pasta. 

 

14- Nuggets de frango caseiro com abobrinha 
Ingredientes: 

● 500g de peito de frango 

● 1 ovo batido 

● 1 colher (sopa) de cebolinha (opcional) 

● 200g de farinha de milho 

● Sal e pimenta (a gosto) 
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● 1 cebola pequena 

● 1 abobrinha 

Modo de preparo: 
1. Bata os peitos de frango no processador e reserve. 

2. Bata a abobrinha, a cebola e a cebolinha no processador e misture ao frango. 

3. Triture a fatia de pão no processador e misture ao frango. 

4. Faça bolinhas no formato de nuggets com a misture e passe uma de cada vez no                

ovo batido e, em seguida, na farinha. 

5. Unte uma assadeira com o azeite e arrume os nuggets sem se encostarem. 

6. Leve ao forno pre-aquecido por 20 minutos, virando os nuggets aos 10 minutos para              

que fiquem dourados dos dois lados. 

 

 

15- Muffins de legumes  

Ingredientes:  
● 6 ovos caipira; 

● 5 colheres de sopa de polvilho doce; 

● 5 colheres de sopa de polvilho azedo; 

● 5 colheres de sopa de farelo de aveia (ou flocos de quinoa); 

● Pitada de sal; 

● 1 colher de sopa rasa de fermento; 

● Verduras a gosto (exemplo: brócolis, tomate, couve fatiada, cenoura, abobrinha,          

etc); 

● Temperos a gosto (exemplo: salsinha e cebolinha). 

Mode de preparo: 
1. Faça um refogadinho na panela com as verduras escolhidas com cebola, cebolinha            

e salsinha e azeite e reserve;  

2. Em uma vasilha (ou liquidificador), misture bem os ovos e as farinhas com um garfo,               

até ficar uma massa líquida uniforme. Adicionar pitada de sal e por fim o fermento; 

3. Despeje metade dessa massa em forminhas de silicone (ou uma forma maior untada             

com azeite); 

4. Coloque as verduras escolhidas e despeje o restante da massa. Com o cuidado de              

deixar cerca de um dedo de folga da forma, para não vazar quando assar; 

5. Leve ao forno médio, por cerca de 25 minutos; 

6. Essa massa rende cerca de 15 bolinhos.  
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16- Muffin de espinafre com queijo 
Ingredientes: 

● 1 xícara (chá) de farinha de trigo 

● 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo integral 

● 1 colher (sopa) de fermento em pó 

● 1 pitada de sal 

● 1 xícara (chá) de queijo muçarela em cubinhos 

● 1 xícara (chá) cheia de espinafre 

● 1/2 xícara (chá) de óleo de canola 

● 1/2 xícara (chá) de leite integral 

● 3 ovos 

Modo de preparo: 
1. Desfolhe o espinafre e pique grosseiramente. 

2. Em um liquidificador, bata o óleo, o leite, os ovos e o espinafre. 

3. Em um bowl, junte todos os ingredientes secos. 

4. Aos poucos e com ajuda de um fouet, acrescente a parte líquida. 

5. Unte a forma de muffin, preencha a metade com a massa, recheie com o queijo e                

cubra a outra metade. 

6. Asse em forno preaquecido a 180ºC por mais ou menos dez minutos. 

 

17- Torta de legumes com massa integral 
Ingredientes: 
Massa: 

● 2 xícaras de farinha de grao de bico  

● 1/3 de xícara de azeite de oliva extravirgem 

● 1/3 de xícara de água fria 

● Sal (a gosto) 

Recheio: 
● ½ maço de brócolis picado 

● 1 abobrinha em cubinhos 

● 6 ervilhas inteiras picadas 

● 1 cenoura em cubinhos 

● 1 cebola picada 

● 4 dentes de alho picados 
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● 1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem 

● 1 lata de creme de leite light 

● 1 pacote de queijo parmesão 

● 1 ovo 

● Sal e pimenta-do-reino (a gosto) 

Modo de preparo: 
Como preparar a massa: 

1. Misture os ingredientes da massa até estar em consistência de massa de empadão. 

2. Com a ajuda de um rolo estique a massa, e coloque em forminhas individuais. 

3. Asse a massa por 10 minutos em forno pré-aquecido a 200ºC e reserve. 

Para fazer o recheio: 
1. Refogue a cebola e o alho no azeite e acrescente a cenoura, o brócolis, a ervilha, a                 

abobrinha, o sal e a pimenta refogando-os também, de forma que fiquem al dente. 

2. Despeje os legumes nas forminhas já com a massa pré-assada. 

3. Misture o ovo, o creme de leite e metade do pacote do queijo parmesão e despeje                

por cima dos legumes nas forminhas. Coloque o restante do queijo parmesão por             

cima e asse no forno até dourar, e sirva. 

 

18- Wrap de pão integral 
Ingredientes: 

● 1 pacote de pão integral tipo tortilha 

● Peito de frango desfiado 

● 250g de rosbife fatiado 

● 1 pote pequeno de creme de ricota 

● 1 unidade pequena de queijo branco ralado 

● 1 maço de alface 

● 1 unidade média de cenoura ralada 

● 1 unidade média de beterraba ralada 

● 1 tomate grande em filetes 

Modo de preparo: 
1. Lave todos os legumes e corte de acordo com a preferência. 

2. Com o pão tortilha aberto, recheie conforme escolher as opções oferecidas, mas de             

forma a ter pelo menos 5 cores no sanduíche. Enrole e pronto. 

3. Disponha todos os ingredientes já cortados em pequenos potes de plástico e leve à              

mesa, de modo que cada um faça seu sanduíche de acordo com a preferência. 
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4. Faça um suco de fruta para acompanhar. 

19- Espaguete de legumes 
Ingredientes: 

● 1 cenoura grande 

● 1 abobrinha paulista 

● 3 palmitos pupunha frescos 

● 1 cebola picada 

● 3 dentes de alho 

● 1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem 

● Sal e pimenta-do-reino (a gosto) 

Modo de preparo: 
1. Rale os legumes no ralador (parte mais grossa) ou em uma mandolina, fazendo com              

que fiquem longos no formato de espaguete. 

2. Refogue a cebola e o alho no azeite e acrescente primeiro a cenoura, depois a               

abobrinha, e depois o palmito, com um intervalo de aproximadamente 3 minutos            

entre eles. 

3. Refogue por mais 3 minutos, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva. 

 

20- Creme de milho verde 
Ingredientes: 

● 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem 

● 2 cebolas médias picadas 

● 5 dentes de alho picados 

● 2 colheres de chá de sal marinho 

● 4 espigas de milho frescas 

● 1 talo de aipo 

● 5 xícaras de chá de água 

● 1 colher de sopa de suco de limão 

● pimenta-do-reino 

● folhas de coentro para enfeitar 

Modo de preparo: 
1. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Quando estiver bem             

quente, adicione a cebola, o alho e o sal e refogue por 3 minutos, até ficarem                

macios. 

2. Retire os grãos das espigas de milho cortando-os na vertical, de cima para baixo. 
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3. Acrescente à panela o aipo e os grãos de milho e mexa. 

4. Refogue por 5 minutos e, em seguida, junte a água e o suco de limão. Deixe ferver,                 

reduza o fogo e cozinhe até o milho ficar amarelo, brilhante e doce (10 - 15 minutos) 

5. Quando o milho estiver cozido, retire a panela do fogo e transfira a sopa para o                

liquidificador. Bata até o creme esteja completamente liso. 

6. Recoloque a sopa na panela para mantê-la aquecida, se necessário, polvilhe com            

pimenta-do-reino. Enfeite com o coentro. 

 

21- Creme de abóbora - hokkaido 
Ingredientes: 

● ½ abóbora-hokkaido 

● água 

● sal marinho 

● ½ cebola 

● azeite de oliva extravirgem 

Modo de preparo: 
1. Lave a abóbora, corte em pedaços com casca e cozinhe na água com sal até ficar                

bem macia. Bata a abóbora no liquidificador com a água do cozimento (a             

consistência deve ficar bem cremosa) e reserve. Em outra panela, refogue a cebola             

picada no azeite até dourar e adicione o creme de abóbora. Deixe ferver e              

acrescente mais sal, se precisar 

 

22- Creme de couve-flor com alho poró 
Ingredientes: 

● 1 couve-flor 

● água 

● sal marinho 

● 1 alho-poró 

● 4 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem 

● pimenta-do-reino 

Modo de preparo: 
1. Lave e corte a couve-flor em pedaços médios e cozinhe em água e sal (não é                

necessário cobrir os buquês com água). Bata a couve-flor cozida no liquidificador            

com a água do cozimento e reserve. 

2. Em outra panela, refogue o alho-poró no azeite e adicione o creme de couve-flor. 
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3. Deixe ferver e tempere com sal e pimenta-do-reino, se precisar. Na hora de servir,              

coloque por cima um pouco de couve refogada. 

23- Canja de galinha caipira 
Ingredientes: 

● ¼ de frango (com a pele se for caipira; sem a pele se não for) 

● Sal marinho 

● 2 dentes de alho 

● suco de 1 limão 

● ¼ de cebola picada 

● 2 litros de água 

● 3 cenouras cortadas em rodelas 

● 2 talos de aipo cortados na diagonal 

● ¼ de copo de arroz integral 

● 2 colheres (sopa) de salsa picada 

Modo de preparo: 
1. Tempere o frango com sal, o alho, o suco do limão e a cebola. Coloque na panela,                 

adicione a água, a cenoura, o aipo e um pouco mais de sal. Tampe e leve ao fogo. 

2. Quando ferver, reduza a chama. Se o frango for caipira, cozinhe por 1 hora. 

3. Acrescente o arroz e deixe cozinhar por mais 30 minutos, e o arroz deve (ser o                

frango não for caipira , o tempo total de cozimento é de 40 minutos, e o arroz deve                  

ser adicionado junto com o frango e a água) 

4. Retire do fogo e deixe descansar para apurar o sabor antes de servir. Se preferir,               

desfie o frango e recoloque na panela ou sirva os pedaços inteiros. Antes de servir,               

acrescente a salsa. 

DICA: O uso do vinagre é essencial quando se quer fazer caldos, sopas e canjas. Uma                

colherzinha de vinagre de maçã não filtrado ajuda a extrair os valiosos minerais dos ossos               

da galinha, tornando a sopa mais nutritiva. 

24- Canja magra de frango com legumes 

Ingredientes: 
● 1Kg de peito de frango cortado em cubos grandes (ou 1kg de sobrecoxa sem pele); 

● 2 cenouras em cubos; 

● 1 chuchu descascado e picado em cubos; 

● 1 abobrinha picada em cubos; 

● 1 cebola picadinha; 
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● 4 dentes de alho; 

● 200g de vagem picada; 

● 2 batatas baroa pequena (ou ¼ de abóbora); 

● 2 colheres de sopa de cebolinha; 

● 1 colher de sobremesa de açafrão; 

● 4 colheres de sopa de salsinha.  

Modo de preparo:  
1. Na panela de pressão, refogue a cebola, o alho e o frango com 1c sopa de azeite.                 

Em seguida cubra com água (cerca de 1,5 litro); 

2. Feche a panela, ligue o fogo e deixe cozinhar por cerca de 25 minutos (depois que                

pegar a pressão); 

3. Enquanto isso, limpe, descasque e pique as verduras e batatas; 

4. Depois que o frango cozinhar por cerca de 25 minutos. Desligue, espere a pressão              

sair para abrir a panela; 

5. Abra a panela e acrescente os legumes, batata baroa, cebolinha, sal e pimenta a              

gosto. Deixe cozinhar por mais 10 minutos na pressão e pronto; 

6. Sirva com açafrão e salsinha.  

  

25- Sopa de cenoura com gengibre 
Ingredientes: 

● ¼ de cebola picada 

● 1 colher (sopa) de óleo de gergelim cru (ou azeite ou óleo de girassol) 

● 2 cm de gengibre picado 

● 5 cenouras picadas grosseiramente 

● 4 xícaras (chá) de água 

● ½ colher (chá) de sal marinho 

Modo de preparo: 
1. Refogue a cebola com óleo de gergelim. 

2. Adicione o gengibre, as cenouras e a água. Tempere com o sal e deixe cozinhar por                

20 minutos, com a panela tampada 

3. Bata no liquidificador com  a água do cozimento, até ficar bem cremoso. 

 

26- Sopa de grão-de-bico 
Ingrediente: 

● 500g de grão de bico cozido 
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● 500g de tomates pelados 

● 1 xícara de cebola em cubos 

● 1/2 xícara de macarrão de arroz 

● 2 colheres (chá) de azeite de oliva 

● 1 1/2 xícaras de água 

● 500ml de caldo de carne natural (feito com pedaço de músculo +aipo+cenoura            

+cebola+ervas+alho)  

● 1000ml de água filtrada (reduzir água até a metade) 

● 1/2 colher (chá) de cúrcuma em pó 

● 1/4 colher (chá) de canela em pó 

● 1 pitada de pimenta do reino á gosto moída na hora 

● 2 colheres (sopa) de salsa picada 

Modo de preparo: 
1. Refogue a cebola no óleo borrifado por cerca de 3 minutos ou até ficar macia.  

2. Adicione a água e os outros ingredientes. Deixe ferver, tampe, e cozinhe em fogo              

lento por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Junte o macarrão, cozinhe por 9               

minutos ou até ficar cozido.  

3. Guarneça com a salsa picada. 

 

27- Sopa de legumes com quinoa 
Ingredientes: 

● 2 cenouras cortadas em cubos; 

● 1 abobrinha cortada em cubos; 

● 1 cebola picada; 

● 4 dentes de alho; 

● 2 tomates picadinhos; 

● 3 folhas de couve em tirinhas (ou repolho/acelga/espinafre); 

● 2 colheres de sopa de cebolinha; 

● 2 colheres de sopa de salsinha; 

● 1 xícara de salsão picado; 

● ½ xícara de quinoa. 

Modo de preparo:  

1. Depois de limpar, descascar e picar os ingredientes, refogar bem a cebola com 1              

colher de sopa de óleo, alho e cebolinha verde.  
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2. Em seguida acrescente os legumes e refogue junto aos temperos.  

3. Enquanto isso, ferva em outra panela 1,5 litro de água e acrescente o salsão,              

salsinha e pitada de sal.  

4. Acrescente a água fervida aos legumes mais a quinoa, deixe ferver até cozinhá-los             

(cerca de 20 a 30 minutos). 

 

28- Sopa de verduras e legumes 
Ingredientes: 

● 1 cebola pequena picada,  

● 1 fio de óleo para refogar, 

● 2 tomates sem pele picados,  

● 2 talos de alho-poró em rodelas,  

● 2 folhas de couve-manteiga, salsinha picada, cebolinha picada, 

● 8 buquês pequenos de couve-flor ou brócolis,  

● 1 beterraba em cubos,  

● 2 cenouras em rodelas,  

● 1 xíc. (chá) de ervilha fresca,  

● sal,  

● pimenta, coentro, manjericão, alecrim e açafrão a gosto,  

● água suficiente para cobrir os legumes 

Modo de Preparo: 
1. Em uma panela, refogue a cebola  o alho com o óleo. Acrescente todos os outros 

ingredientes e refogue rapidamente. Junte os temperos e a água. Assim que ferver, 

abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Espere esfriar um pouco e bata no 

liquidificador. 

 

29- Caldo verde  
Ingredientes: 

● 1 maço de couve-flor 

● 1 maço de couve - manteiga cortada bem fina 

● 2 colheres (sopa) de azeite de oliva 

● filé de frango desfiado 

● ervas a gosto 

Modo de preparo: 
1. Cozinhe a couve - flor. Passe no liquidificador com parte da água aos poucos e volte                
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ao fogo. Quando ferver junte a couve, abaixe o fogo e deixe por mais 10 minutos. 

2. Adicione o filé de frango desfiado, as ervas, uma pitada de sal, o azeite e sirva a                 

seguir.Pode-se adicionar alho refogado com azeite sem tostar para dar mais sabor. 

 

30- Couve refogada 
Ingredientes: 

● azeite de oliva extravirgem 

● 4 dentes de alho picados 

● 1 maço de couve-manteiga picado fino 

● sal marinho 

Modo de preparo: 
1. Aqueça o azeite em uma panela. Frite o alho até ficar dourado. 

2. Acrescente a couve e o sal. 

3. Mexa sempre em fogo alto até a couve murchar. 

4. Retire rapidamente da panela. 

 

31- "Batatas fritas" 
Ingredientes: 

● ½ kg de Batata doce 

● ½ Kg de Batata-baroa 

● azeite de oliva extravirgem 

● ½ copo de flocos de milho pré-cozidos 

● 1 colher (chá) de sal 

Modo de preparo: 
1. Preaqueça o forno a 220ºC e unte dois tabuleiros com azeite. 

2. Lave as batatas e corte em palitos, sem descascar. 

3. coloque numa bacia e misture com o azeite e depois com os flocos de milho, até que                 

todas as batatas estejam cobertas. 

4. Distribua a batata nos tabuleiros em uma só camada. 

5. Salpique com o sal. Leve ao forno e asse por 40 minutos. 

6. Sirva com molho de coentro cremoso. 

 

32- Abóbora hokkaido ao forno 
Ingredientes: 

● 1 abóbora-japonesa hokkaido média 
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● ½ colher (Chá) de sal marinho 

● 2 colheres (sopa) de azeite de Oliva 

● alecrim fresco a gosto 

Modo de preparo: 
1. Preaqueça o forno a 200ºC. 

2. Lave a abóbora e corte-a em pedaços pequenos (com casca). 

3. Tempere com o sal e o azeite numa tigela. Passe para uma assadeira ou um               

refratário e salpique um pouco de alecrim por cima. Leve ao forno por 30 minutos 

 

33- Risotto ao funghi 
Ingredientes: 

● 50 g de funghi seco preto 

● 3 dentes de alho picados 

● 2 colheres azeite de oliva extravirgem 

● 1 xícara de chá de arroz integral cateto 

● 2 xícaras (chá) de água 

● sal marinho 

● ½ cebola picada 

● 1 colher (sopa) de alecrim 

● ¼ de xícara de vinho branco 

● sal e pimenta do reino a gosto 

● 2 colheres (sopa) de biomassa de banana verde 

● água do molho funghi 

● 2 colheres (sopa) de cebolinha picada 

Modo de Preparo: 
1. Deixe os funghi de molho por 6 horas, trocando a água até três vezes. 

2. Refogue o alho com uma colher (sobremesa) de azeite, até dourar. Acrescente o             

arroz e a água. Deixe ferver, adicione o sal, abaixe o fogo e tampe. Cozinhe por 30                 

minutos. 

3. Em outra panela, refogue a cebola com colher (sobremesa) de azeite e deixe dourar.              

Adicione o funghi, o alecrim e o vinho e cozinhe por 3 a 5 minutos. Tempere com sal                  

e pimenta-do-reino. 

4. No liquidificador, bata a biomassa com 1 xícara (chá) da água dos funghi que ficou               

de molho. 

5. Quando o arroz estiver pronto, misture-o com o funghi e, em fogo, acrescente a              
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biomassa ao risoto. Misture bem e deixe cozinhar até formar a consistência de             

risoto. para servir, acrescente a cebolinha e acerte o ponto do sal e da              

pimenta-do-reino. 

 

34- Bruschetta com tomate e mussarela de búfala 
Ingredientes: 

● 10 tomates-cerejas bem vermelhos e firmes 

● 10 mozzarellas de búfala 

● 1 colher (sopa) de manjericão fresco picado 

● 6 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem 

● 1 baguette de pão integral 

● folhas de manjericão para decorar 

● Sal a gosto 

Modo de preparo: 
1. Ligue o forno à temperatura média. 

2. Lave os tomates, parta-os ao meio e tempere com o manjericão e a metade do               

azeite de oliva. Reserve.  

3. Parta cuidadosamente as bolinhas de queijo ao meio e reserve.  

4. Corte a baguete em 20 fatias de 2 cm de espessura, pincele-as com o azeite de                

oliva restante e disponha-as numa assadeira.  

5. Leve ao forno por 5 minutos, ou até o pão dourar levemente. Retire do forno.  

6. Em cada fatia de pão coloque uma metade de tomate temperado e uma metade de               

queijo. Polvilhe sal e decore com as folhas de manjericão. 

 

35- Salada de Lulas 
Ingredientes: 

● 900 g de lulas pequenas 

● 125ml de suco de limão 

● 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem 

● 8 cebolas pequenas 

● 4 tomates maduros 

● Salsa picada 

● Pimenta do reino 

● Sal 

 Para decorar: 
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● Agrião 

● Pimenta vermelha picada 

● Alcaparra ou azeitonas pretas 

● Salsa picada 

Modo de preparo: 
1. Limpar as lulas, separando os tentáculos e cortá-las em anéis de 1 cm. 

2. Colocar o suco de limão e o óleo de oliva extra virgem em uma tigela e misturar com                  

a salsa picada . 

3. Picar as cebolas e os tomates, retirando os caroços juntar e misturar aos demais              

ingredientes. 

4. Temperar com sal e pimenta do reino a gosto. 

5. Colocar as lulas em água fervente e salgada e deixar até a água vai ferver               

novamente. 

6. Juntar as lulas aos demais ingredientes e misturar. 

7. Deixar esfriar na geladeira por 6 horas ou, se possível, a noite inteira. 

8. Para servir, coloque as folhas de agrião em uma saladeira, coloque as lulas sobre as               

folhas de agrião, adicione a pimenta, as alcaparras ou azeitonas e a salsa picada. 

9. Servir bem frio. 

   
 

36- Salmão grelhado com hortelã 
Ingredientes: 

● 12 postas de salmão 

● 5 colheres de sopa de suco de limão 

● 2 colheres de sopa de hortelã picada 

● 1/2 xícara de chá de azeite 

● 2 colheres de chá de sal 

Modo de preparo: 
1. Em uma tigela grande, tempere as postas de salmão com o suco de limão, o sal e a                  

hortelã. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas,              

retirando apenas 30 minutos antes de servir. 

2. Aqueça bem uma grelha, mantendo o fogo alto. Pincele os dois lados das postas              

com azeite. Coloque 2 de cada vez sobre a grelha quente, virando-as para grelhar              

dos 2 lados. Verifique se estão cozidas, espetando com um garfo. O peixe deverá se               

desmanchar em lascas. Vá colocando as postas grelhadas em uma travessa e            
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mantenha em local aquecido. 

 

 

37- Filé de robalo ao forno em crosta de ervas 
Ingredientes: 

● 4 colheres de sopa de azeite 

● 2 nabos médios cortados em rodelas finas 

● 1 cebola média cortada em rodelas finas 

● 1 limão siciliano lavado e cortado em rodelas finas 

● Sal e pimenta do reino a gosto 

● 2 filés de robalo de aproximadamente 150 g cada 

● 2 folhas de louro picadas 

● 6 galhinhos de tomilho fresco 

● 2 galhinhos de alecrim fresco 

● Utensílio necessário – prato refratário 

 Modo de Preparo: 
1. Aqueça o forno a 180º C. 

2. Unte o fundo de um prato refratário com 1 colher de sopa de azeite. 

3. Coloque as rodelas de nabo, cebola e limão.Regue com mais 1 colher de sopa de               

azeite. Tempere com sal e deixe no forno por 30 minutos. 

4. Com o azeite restante, tempere os filés. Salgue-os e coloque-os por cima do nabo,              

da cebola e do limão. 

5. Por cima dos filés, coloque o louro, o tomilho e o alecrim. Leve ao forno novamente                 

e deixe assar o peixe por mais 5 a 8 minutos, dependendo da espessura dos filés. 

6. Corrija os temperos, se necessário e leve à mesa. 

 

38- Salmão com crosta de linhaça dourada e gengibre 
Ingredientes: 

● 1kg de filé de salmão,  

● 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 

● 1 colher de chá de gengibre ralado,  

● sal a gosto  

Crosta: 
● 1 xícara de chá de farinha de linhaça dourada,  

● 3 colheres de sopa de azeite de oliva,  
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● 1 colher de sopa de jengibre ralado,  

● 1 dente de alho espremido. 

 Modo de preparo: 
1. Temperar o peixe e reservar.  

2. Misturar todos os ingredientes, em seguida colocar a mistura sobre cada pedaço de             

salmão e levar para assar em forno a 160ºC até a crosta ficar dourada. Ter cuidado                

para não deixar o salmão ressecar. 

 

39- Frango ao forno com manjericão e alho poró  
Ingredientes: 

● 2 filés de frango (200 g) 

● 1 colher de sopa de suco de limão 

● 1 dente de alho amassado 

● 1 colher (chá) de manjericão 

● sal a gosto 

● 2 colher (chá) de azeite 

● a parte branca de 1 alho-poró 

● 3 tomates picados 

● 4 colheres (sopa) de cogumelos fatiados 

Modo de Preparo: 
1. Tempere o frango com o limão, o alho, as ervas e o sal. 

2. Coloque em um refratário e reserve. 

3. Misture o azeite, o alho-poró, os tomates e os cogumelos e coloque sobre o frango. 

4. Leve ao forno médio (180ºC), por cerca de 20 minutos. 

 

40- Frango com limão e laranja 
Ingredientes: 

● 100 g de filé de peito de frango 

● 2c sopa de farinha de amêndoas (ou amêndoas trituradas) 

● 1 xícara de café de suco de laranja 

● 1 c. café de raspas de limão 

● 1c. café de raspas de laranja 

● 1 c. café de suco de limão 

● 1 c. café de sálvia fresca picada 

● Pimenta do reino 
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● Sal 

Modo de Preparo: 
1. Grelhe o frango em frigideira antiaderente borrifada fio de azeite até que fique             

dourado. Reserve. 

2. Na mesma frigideira salpique a farinha de amêndoas e mexa ligeiramente. Adicione            

o suco de laranja, mexa sem parar, adicione as raspas e o suco de limão. Deixe                

ferver rapidamente, mexendo sempre, abaixe o fogo, adicione a sálvia e sal e             

pimenta a gosto. 

3. Volte com o frango e o líquido criado por ele para a frigideira, tampe e cozinhe por 3                  

minutos. Não deixe secar. Sirva enfeitado com raspas de laranja. 

 

41- Frango com ervas aromáticas 
Ingredientes: 

● 1 peito de frango desossado 

● 1 colher (sopa) de mix de ervas (manjericão, salsa e orégano) 

● 1/2 colher (chá) de casca de limão ralada 

● 1 colher de azeite ou manteiga  

● 1 colher (chá) de mostarda marrom 

● Sal a gosto 

Modo de preparo: 
1. Misture as ervas, a casca de limão, o óleo, a mostarda e o sal e espalhe sobre o                  

frango.  

2. Em uma assadeira antiaderente asse por 20 minutos ou até a carne ficar dourada. 

 
 

42- Bobó de frango 
Ingredientes: 

● 2500 kg de frango (coxa, sobrecoxa, peito, sem osso e sem pele). 

● 1 molho de cheiro-verde 

● 1 cebola 

● 2 latas de milho verde 

● 2 latas de palmito fervido e picado em cubos 

● 2 garrafas de leite de coco 

Modo de preparo: 
1. Cozinhe o frango e desfie. Refogue o frango desfiado com os outros ingredientes.  
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2. Adicione no final o leite de coco.  

 

 

43- Bifes de frango com tomate e hortelã 
Ingredientes: 

● 500 grs bifes de frango 

● 2 dentes de alho 

● 1 c.sobremesa pimentão  

● 300 grs tomate maduro 

● hortelã fresca  

● sal e azeite  

Modo de Preparo: 
1. Comece por temperar os bifes com o alho picado, sal, pimentão, deixe marinar umas              

horas. 

2. Numa frigideira deite um fio de azeite e aloure os bifes de ambos os lados.  

3. Enquanto a carne cozinha lave e corte o tomate em cubos, e pique a hortelã.  

4. Assim que os bifes estiverem prontos, reduza o volume e junte os cubos de tomate e                

a hortelã, deixe que os sabores se  envolvam por cerca de 1- 2 minutos e sirva. 

 

44- Almôndega rápida 
Ingredientes: 

● 1kg de patinho moído 

● 1 cebola bem picada 

● 1 ovo 

● Sal e pimenta a gosto 

● 3 colheres de sopa de farinha de aveia  

● 1 colher de sopa de shoyu de fermentacao natural  

 Modo de preparo: 
1. Misture todos os ingredientes, menos a farinha de aveia. Vá acrescentando a farinha             

aos poucos, até dar consistência necessária para formar as bolinhas.  

2. Leve as almôndegas ao forno pré-aquecido e vire de vez em quando, até estarem              

cozidas. 

 

45- Bolinho de carne 
Ingredientes: 
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● 500g de carne moída 

● 3 colher de sopa de mistura funcional (farelo, quinoa em flocos e farinha de linhaça               

dourada) 

● 1 ovo caipira 

● ½ xícara de legumes (cenoura ralada, couve bem picadinho, tomate, etc) 

● 1 pitada de gergelim ou linhaça 

● tempero à gosto (sal rosa, pimenta do reino, mrs dash, orégano, manjericão) 

Modo de preparo: 
1. Misturar bem todos os ingredientes, fazer bolinhas e colocar em uma forma untada             

com óleo de côco. Assar por aproximadamente 30 minutos. 

 

46- Estrogonofe de carne 
Ingredientes:  

● 1 colher de sopa de azeite  

● 1 cebola grande  

● 1 dente de alho 600 g de alcatra ou coxão mole picada em cubinhos sal a gosto  

● 1 colher de café de pimenta do reino  

● 5 colheres de sopa de polpa de tomate 250 g de cogumelo tipo paris (champignon)  

● 2 colheres de sopa de farinha de arroz 

  Modo de Preparo: 
1. Em uma panela aqueça o azeite  

2. Coloque a cebola picada em cubos e o alho espremido e deixe dourar.  

3. Em seguida acrescente a carne em cubinhos até que esteja cozida por inteiro.  

4. Coloque o sal, a pimenta e misture bem.  

5. Acrescente a polpa de tomate e em seguida os cogumelos.  

6. Em seguida, acrescente a farinha e misture bem até que ela forme um creme. 

7. Dissolva a farinha antes em um pouco de água e coloque na panela até engrossar               

misture bem. 

8. Continue mexendo até que o caldo fique grosso.  

9. Sirva quente com arroz. 

Dica: Você pode fazer também de Frango 

 

47- Estrogonofe de frango saudável  
Ingredientes: 

● 1 kg de peito de frango em tiras 
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● molho de tomate caseiro 

● 1 copo de iogurte natural 

● Cebola 

● Alho 

● Sal (a gosto) 

● Pimenta (a gosto) 

Modo de preparo: 
1. Em uma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. 

2. Junte o peito de frango em tiras, ajuste o sal, a pimenta (ou tempere como preferir). 

3. Refogue até o peito estar pronto. 

4. Junte o molho de tomate e refogue por mais 5 minutos. 

5. Junte o iogurte natural, misture até o molho formado ficar homogêneo e desligue o              

fogo. 

6. Sirva com arroz e batatas assadas ou, se preferir, leve ao congelador em um              

recipiente fechado. 

 

48- Brócolis refogado 
Ingredientes: 

● 4 maços de brócolis picado  

● 5 dentes de alho 

● 1 c. sopa de manteiga ghee 

● sal a gosto 

Modo de Preparo: 
1. na frigideira aqueça a manteiga e refogue o alho com brocolis, rapidamente (cerca             

de 3minutos) 

 

49- Picado de legumes 
Ingredientes: 

● 1/2 cenoura 

● 1 c. sopa de repolho roxo 

● 1/2 beterraba 

● 1/2 xicara de leite de coco caseiro  

● 1/2 cebola pequena 

● 1/2 c. sopa de grão de bico cozido 

● Pimenta do reino 
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● Sal 

Modo de Preparo: 
1. Misture todos os ingredientes e cubra com o iogurte. 

 50- Consomê de vegetais 
Ingredientes: 

● 1/2 litro de água 

● 1 cenoura 

● 1/2 chuchu 

● 1 talo de salsão 

● 1/2 abobrinha 

● 1 colher (sobremesa) de missô 

● 3 colheres (sopa) de aveia em flocos 

Modo de preparo: 
1. Ferva a água, coloque os vegetais para cozinhar por 10 minutos com o missô. 

2. Acrescente a aveia, tampe e deixe descansar por 2 minutos. Passe a mistura no              

liquidificador e sirva em seguida. 

  

51- Couve-flor com mussarela e atum 
Ingredientes: 

● 1 couve-flor de bom tamanho 

● 250g de mussarela de búfala 

● 8 tomates grandes e maduros 

● 1 pimentão vermelho picado 

● 1 cebola grande 

● 2 dentes de alho socados 

● 2 latas de atum em água 

● 2 colheres de sobremesa de azeite de oliva extravirgem 

● Salsa e cebolinha picadas 

● Orégano 

● Queijo parmesão ralado 

● Pimenta 

● Sal 

Modo de preparo: 
1. Refogue o alho socado e a cebola ralada em uma frigideira antiaderente. Deixe             

dourar e junte o pimentão, os tomates picadinhos (sem pele e sem semente) e o               
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atum em pedaços.  

2. Refogue em fogo brando e adicione água fervente apenas necessária para uma boa             

porção de molho. Tempere com sal, pimenta e orégano a gosto. Quando atingir boa              

consistência e sabor, retire do fogo. 

3. Lave bem a couve-flor, corte em galhos de tamanho regular. Com cuidado, retire as              

fibras duras, e cozinhe no vapor. Tome cuidado para não amolecer.  

4. Salgue e arrume os galhos num refratário untado com um pingo de óleo. Misture o               

azeite à salsa e cebolinha e espalhe sobre a couve-flor.  

5. Arrume sobre a mesma toda a mussarela ralada grosseiramente ou picadinha.  

6. Cubra com molho de atum, polvilhe com queijo parmesão ralado e leve ao forno              

quente por alguns minutos até derreter a mussarela e começar a gratinar.  

7. Sirva a seguir. 

 

52- Quiche de berinjela e tomate seco 
Ingredientes: 
Massa 

● 3 colher(es) (sopa) de azeite de oliva 

● 1 colher(es) (café) de sal 

● 1 xícara(s) (chá) de Aveia em flocos  

● 1/2 xícara(s) (chá) de farinha de trigo 

● 1 unidade(s) de ovo 

Recheio 
● 1 unidade(s) de cebola picada(s) 

● 2 dente(s) de alho amassado(s) 

● 2 colher(es) (chá) de azeite 

● 1 unidade(s) de berinjela picada(s) quanto baste de sal 

● 150 gr de tomate seco 

Cobertura 
● 2 unidade(s) de ovo 

● 1 xícara(s) (chá) de leite desnatado 

● 150 gr de queijo-de-minas 

● quanto baste de sal 

Modo de preparo: 
Massa 

1. Para a massa misture o azeite, o ovo, o sal e a aveia. Amasse bem, misturando a                 
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farinha até soltar das mãos. Forre o fundo e os lados de uma forma de torta.                

Reserve. 

Recheio 
1. Para o recheio, refogue a cebola e o alho no azeite. Junte a berinjela deixe cozinhar                

bem. Tempere com sal a gosto. Forre o fundo da massa com o tomate seco. Por                

cima, coloque o refogado de berinjela. 

Cobertura 
1. Bata os ingredientes da cobertura no liqüidificador e despeje sobre o recheio.  

2. Leve para assar em forno médio até dourar. Congelamento - Deixe esfriar, passe um              

filme plástico em volta da forma, etiquete e congele. Para descongelar, coloque em             

geladeira por 4 horas e aqueça no forno. O tempo de conservação em freezer é de 3                 

meses. 

 

53- Berinjela ao forno 
Ingredientes: 

● 3 berinjelas 

● 3 tomates 

● 3 cebolas 

● 2 pimentões verdes 

● 1 pimentão vermelho 

● 200 g de azeitonas 

● 300 g de uvas passas 

● 200 g de Castanhas de Caju 

● 1 pacote de cheiro verde 

● Orégano 

● Sal 

● Alho amassado 

● Folha de louro 

● 1 copo de azeite 

● 1 copo de vinagre 

 Modo de preparo: 
1. Picar todos os ingredientes em pedaços pequenos, misturar tudo, levar ao forno por             

40 minutos. Mexer, esfriar e guardar em geladeira por até 15 dias. 

 

54- Salada de feijão branco com ervas e cenoura ralada 
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Ingredientes: 
● ¾ xícara de feijão branco 

● 5 col sopa de alho-poró cortado em rodelas 

● 2 col sopa de salsa e cebolinha picadas 

● 2 col sopa de hortelã picada 

● 2 col sopa de manjericão picado 

● 4 col sopa de cenoura ralada 

● 1 folha de louro 

● 1 dente de alho amassado 

● 3 col sobremesa de azeite 

● sal a gosto 

Modo de preparo : 
1. cozinhe o feijão com o louro e o alho. Misture o feijão cozido aos demais               

ingredientes e ponha para gelar. 

 

55- Arroz de cereais com brócolis e açafrão 
Ingredientes: 

● 500 g de arroz 7 grãos  

● 1 molho de Brócolis 

● alho a gosto 

● azeite 

● açafrão brasileiro (cúrcuma) 

Modo de Preparo: 
1. Cozinhar o brócolis em água fervendo e sal em panela destampada. 

2. Aproveitar a água e cozinhar o arroz, colocando uma folha de louro. Para cada              

xícara do arroz, utilizar 3 xícaras e meia de água fervendo. Adicionar a água              

fervendo que falta para completar a quantidade. Cozinhar por 45 minutos em fogo             

brando, com a tampa parcialmente fechada. Se precisar, adicione mais água           

fervente 

3. Refogar o brócolis em um pouco de azeite e alho, sem aquecer muito, apenas para               

cozinhar levemente o alho, sem tostar. 

4. Misturar o brócolis no arroz e adicionar para cada porção de arroz, uma colher de               

chá de açafrão, sem cozinhar, na hora de servir, para não perder as propriedades da               

curcumina. 
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56- Tabule de quinoa 
 Ingredientes: 

● 1 xícara (chá) de quinoa em grãos 

● 1 tomate médio picado em cubos sem pele e sem sementes 

● 1 cebola média picada 

● 1 dente de alho grande picado 

● 3 colheres (sopa) de salsinha picada 

● 2 colheres (sopa) de hortelã picada 

● Suco de 1 limão 

● 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra-virgem 

● 1 colher (chá) de sal 

Modo de preparo: 
1. As sementes de quinoa são cobertas por uma camada de saponina, uma resina             

amarga que, ao entrar em contato com a água, fica feito sabão, por isso              

recomenda-se lavá-las sob água corrente, esfregando-as com a mão, até que tenha            

sido eliminado qualquer traço da substância. Uma boa maneira de se testar é             

provando uma semente crua; se ainda se sentir um gosto amargo, é porque a resina               

continua presente. A quinua estará pronta para ser utilizada quando a água não             

apresentar aspecto saponiforme. 

2. Leve ao fogo médio uma panela pequena a quinoa com 2 xícaras (chá) de água               

filtrada. Deixe cozinhar por 25 minutos, com a panela parcialmente tampada, até que             

a água seque.Coloque a quinoa em uma tigela e deixe esfriar. 

3. Misture todos os ingredientes restantes a quinoa, mexa bem e leve a geladeira. 

4. Minutos antes de servir tire o tabule da geladeira e deixe descansar em temperatura              

ambiente. Pode ser servido com pão sírio e coalhada seca. 

A Quinoa, ou Quinua Real, como também é conhecida, é um grão originário da Bolívia, com                

alto poder nutritivo, possui proteína de alta qualidade, além das grandes quantidades            

presentes de: vitaminas (B1, B2, B3, C e E),minerais (magnésio, potássio, ferro, zinco e              

manganês).Contém fibras que colaboram com o bom trabalho intestinal, ajudam no controle            

dos níveis de colesterol e glicemia no sangue, entre outras funções importantes para o              

organismo. Não tem o glúten em sua composição, dessa forma as pessoas com alergia ao               

glúten, a chamada doença celíaca, também podem desfrutar deste alimento. 

 

57- Gazpacho  

Ingredientes: 
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● 1 kg de tomate maduro picado 

● 1 cebola picada 

● 1 pimentão amarelo, sem sementes, picado 

● 1 pepino médio picado 

● 3 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto 

● 2 dentes de alho amassados 

● ½ kg de purê de tomate (ligeiramente diluído em água) 

● Pimenta-do-reino moída na hora 

● Sal 

Modo de preparo: 
1. Coloque o tomate no liquidificador ou multiprocessador e bata por alguns segundos.            

Junte a cebola, o pimentão e o pepino e bata até obter uma mistura lisa.  

2. Acrescente os demais ingredientes e bata por mais alguns segundos. Tempere a            

gosto, coloque numa tigela grande, tampe e deixe na geladeira até o momento de              

servir. 

58- Super pizza integral de abobrinha 

Ingredientes Massa: 
● 1 xícara de farinha de aveia 

● 1 xícara de aveia em flocos 

● 1 xícara de  farinha de trigo branca 

● 1/2 xícara de farinha de trigo integral 

● 2 colheres de sopa de linhaça 

● 2 colheres de sopa de azeite de oliva 

● 1,5 colher sopa fermento biológico 

● 1 xícara de água morna 

● 1 colher de  chá de açúcar 

● 1 colher de chá de sal 

Modo de Preparo Massa: 
1. Dissolver o fermento e o açúcar na água morna e deixe crescer por 15 minutos; 

2. Enquanto isso, junte todas as farinhas, aveia e linhaça. Acrescente em seguida o             

azeite de oliva, o sal e por último o fermento. 

3. Amasse ou coloque na máquina de fazer pão, até a massa ficar homogênea; 

4. Faça um bola e deixe crescer por 40 minutos; 

5. Depois de crescida, amasse novamente a massa e estique com um rolo, no formato              
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de disco; 

6. Após colocar a massa na forma, fure-a com um garfo para não formar bolhas de ar; 

7. Leve ao forno para pré-assar por 5 a 10 minutos; 

A massa está pronta para ser utilizada e rende 3 discos. 

Ingredientes Cobertura: (para 1 pizza) 
● 3 colheres de sopa de molho de tomate pronto ou caseiro 

● 1 abobrinha grande 

● 30g de queijo parmesão ralado 

● Sal e pimenta a gosto 

Modo de Preparo: 
1. Cortar a abobrinhas em fatias finas longitudinalmente; 

2. Colocá-las no microondas por 4 minutos em potência média ou até elas ficarem             

macias e úmidas; 

3. Distribuir o molho de tomate sobre a massa pré-assada; 

4. Colocar as abobrinhas fatiadas sobre o molho e o queijo parmesão por cima; 

5. Assar em forno médio até a massa ficar crocante. 

 

59- Salada de penne  
Ingredientes 

● 1 caixa de macarrão penne de milho (250g) 

● 1/2 abacate 

● 1/2 xícara de azeite extra virgem 

● 1/4 de xícara de água 

● 1/2 limão (suco) 

● 1 xícara de tomate cereja (cortados ao meio) 

● Manjericão 

● Sal Rosa com ervas 

Modo de Preparo: 
1. Cozinhe o penne e escorra.  

2. Bata o abacate com a água, o azeite, o suco de limão e o tempero de sal rosa com                   

ervas. 

3. Adicione a mistura de abacate no penne já frio, e junte os tomates e as folhas de                 

manjericão. Sirva em seguida. 

 

60- Panquecas de frango  
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Ingredientes 
● 1 1/3 xícara de leite vegetal  

● 1 xícara de farinha de arroz (fécula de batata ou farinha de grão de bico) 

● 2 colheres de sopa de óleo 

● 1 colher de chá de fermento 

● 1/2 colher de chá de sal 

Modo de Preparo: 
1. Bater tudo no liquidificador e assar em frigideira antiaderente. 

2. Rechear com frango desfiado e molho vermelho  

61- Purê de batata-doce 

1. Lave e descasque as batatas. 

2. Corte as batatas em pedaços e deixe-as de molho em água suficiente para cobri-las por 8                 

horas com 1 colher (sopa) de limão ou vinagre. 

3. Descarte a água na qual os inhames ficaram de molho para eliminar os anti-nutrientes. 

4. Lave bem as batatas em água corrente. 

5. Leve as batatas ao fogo médio, em uma panela com água suficiente para cobri-los. 

6. Deixe ferver por aproximadamente 20 minutos e certifique-se que estejam cozidas (bem             

macias), utilizando um garfo. 

7. Descarte toda a água da panela e triture as batatas cozidas e ainda quentes com um                 

mixer ou em um processador até formar uma pasta. 

 

62- Quibe de couve-flor 
Ingredientes: 

● 3 xícaras de arroz de couve-flor (calma que eu vou explicar como faz) 

● 600g de carne moída (pode ser patinho) 

● 1/2 cebola picada 

● Salsinha a gosto picada 

● Sal e pimenta a gosto (usei pimenta síria) 

● Azeite 

Modo de Preparo: 
1. Primeiro prepare o arroz de couve-flor: depois de lavar em água corrente e deixar de               

molho (para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária) uns 20               

minutos, corte os floretes e bata no liquidificador/processador até virar um arroz            

(será preciso fazer em etapas). Transfira para um refratário, cubra com papel filme e              
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faça furinhos. Leve ao microondas por 5 minutos. Tá pronto! 

2. Misture a carne, 3 xícaras de arroz e os temperinhos e distribua em um refratário 

3. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 180 graus por uns 35 a                  

40 minutos 

Ele solta bastante água durante o cozimento, mas é só escorrer, cortar e servir. O que                

sobrou do arroz eu congelei em porções de 1 xícara. 

 

63- Quibe de carne moída 
Ingredientes: 

● 1 xícara de carne para 1 xícara de arroz integral cozido. O resto é temperinho e                

forno. Receita que serve umas 4 pessoas. 

Ingredientes 
● 2 e 1/2 xícaras de carne moída 

● 2 e 1/2 xícaras de arroz integral cozido e escorrido 

● 1/2 cebola 

● Salsão à gosto ( pode ser salsinha, ou hortelã, que é o mais tradicional) 

● Sal e pimenta do reino à gosto 

Modo de Preparo: 
1. Passe todos os ingredientes no processador 

2. Distribua em um refratário levemente untado com um fio de azeite nivelando bem 

3. Leve ao forno pré-aquecido a 180º por 30 minutos aproximadamente (ou até dourar) 

Pra quem não tem processador, acredito que dá pra se virar com o mixer. No liquidificador                

deve dar um trabalhinho, mas vale a tentativa. 

 

64- Como fazer grão-de-bico 
Ingredientes; 

● 1 xícara de grão de bico cru 

● 2 partes de água filtrada – para deixar o grão de bico de molho e para cozinhá-lo 

Modo de Preparo: 
1. O primeiro passo é deixar o grão de bico de molho em uma tigela com água. Coloco                 

o suficiente para cobri-lo (deixo passar uns 2 dedinhos). Pra não ter erro, faça esse               

processo antes de dormir, no dia seguinte já estará pronto para o cozimento. 

2. Descarte a água do molho e leve o grão de bico para uma panela de pressão,                

completando com água. Cubra até uns 3 dedos acima, respeitando o limite de             

segurança da sua panela.PS: eu não coloco sal porque prefiro deixá-lo o mais             
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natural possível, aproveitando pra temperar na hora de montar algum prato. Se for             

do seu agrado, esse é o momento de temperá-lo (1 colher de chá é suficiente para                

salgar). 

3. Tampe a panela e deixe em fogo alto até começar a chiar. Quando a panela “pegar                

pressão”, coloque em fogo baixo e conte 15 minutos. Espere a pressão sair antes de               

abrir a tampa da panela! 

Caso você esteja fazendo em uma panela convencional, cozinhe por pelo menos 40             

minutos (fogo baixo), sem deixar a água secar. Complete se necessário. 

 

65- Salada quente de grão-de-bico e espinafre 

Ingredientes: 
● 2 xícaras de grão de bico 

● 1 folha de louro 

● Sal e pimenta a gosto 

● 4 xícaras de folhas de espinafre lavadas 

● 1/2 cebola picada 

● Azeite para refogar 

Modo de preparo: 
1. Deixe o grão-de-bico de molho de um dia para o outro ou por pelo menos 8 horas 

2. Cozinhe na pressão com a folha de louro e sal deixando no ponto al-dente (mais ou                

menos 15 minutos) 

3. Escorra e reserve 

4. Refogue a cebola picada no azeite até ficar transparente 

5. Pique grosseiramente as folhas de espinafre e refogue junto com a cebola apenas             

até murchar 

6. Apague o fogo, junte o grão-de-bico cozido 

7. Finalize com pimenta, um fio de azeite e acerte o sal, se necessário 

8. Sirva quente 

Pra quem tá sem ideia pra variar o arroz e feijão de todo dia, é uma ótima opção. Servi junto                    

com arroz integral e torta de legumes.  

 

66- Grão de-bico crocante 
Ingredientes: 

● 2 xícaras de grão de bico cozido  

● 1 colher de sopa de azeite de oliva 
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● 1 colher de sopa de páprica picante 

● 1 colher de chá de curry em pó (opcional) 

● 1 colher de chá de mostarda em pó (opcional) 

● 1 pitada generosa de pimenta do reino (opcional) 

● Sal e pimenta à gosto 

Modo de preparo: 
1. Se estiver usando grão de bico enlatado, de caixinha ou daqueles que vêm à vácuo,               

lave bem os grãos e deixe escorrer na peneira. Quanto mais secos estiverem os              

grãos, mais crocantes eles vão ficar. Vale inclusive deixar os grãos escorrendo por             

um tempo e depois colocá-los sobre papel toalha. 

2. Espalhe os grãos em uma assadeira antiaderente. É importante que os grãos fiquem             

todos em contato com a assadeira. 

3. Regue o azeite por cima dos grãos e coloque os temperos mexendo bem com uma               

espátula. A ideia é que cada grão esteja envolto por uma fina camada de azeite de                

oliva + temperos. 

4. Asse em forno médio por 20 minutos. Misture delicadamente e retorne para o forno              

por mais 20 minutos. Esse intervalo para dar uma mexidinha é importante pois             

queremos todos os grãos bem dourados e assados 

5. Repita o processo até que o aperitivo esteja bem crocante. Eu deixei por mais ou               

menos 1h no forno, mexendo a cada 20 minutos. Depois é só servir. 

Dica: ainda quentinho, é um aperitivo super crocante mas depois que esfria ele murcha.              

Masssss nada de jogar fora, viu? Fica ótimo para colocar na saladinha e dar um toque                

diferente pro seu prato (pode usar no lugar do crouton). 

 

67- Empadão de grão de bico de frango 
Massa: 

● 3 xícaras de grão de bico deixadas de molho desde a noite anterior 

● 3 colheres de sopa de azeite de oliva 

● 2  xícaras de farinha de milho fina 

● 1/2 xícaras de polvilho doce 

● Sal 

Ingredientes recheio: 
● 1kg de peito de frango cozido 

● 1 cebola 

● 1 vidro de leite de coco 
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● 1 pedaço de gengibre ralado 

● 3 dentes de alho 

● Caldo do cozimento do frango 

● Açafrão da terra 

● Gersal (opcional) 

 Modo de Preparo (Massa): 
1. Depois de deixar o grão de bico de molho em água a noite toda, descarte a água e                  

leve para cozinhar na panela de pressão por 15 minutos depois de chiar. A textura               

dele tem que ser bem mole 

2. Bata no processador ou liquidificador o grão de bico com o azeite, caso utilize a               

biomassa, bata junto. 

3. Retire e coloque em uma vasilha, adicione as farinhas e misture bem com as mãos               

até ficar bem homogêneo. Cubra com filme e deixe gelar por 30 minutos 

4. Forre a forma. 

Recheio: 
1. Cozinhe o frango com água e temperos. 

2. Desfie o frango (truque da batedeira). 

3. Refogue na frigideira a cebola, o alho e o gengibre.  

4. Adicione o frango, o leite de coco, um pouco do caldo do frango para deixar mais                

úmido e ao final, depois de desligar o fogo, adicione o açafrão da terra. 

Montagem: 
1. Forre a forma com a massa, coloque o recheio. 

2. Para a tampa do empadão, abra um pedaço de filme plástico na mesa e abra a                

massa com um rolo em cima dela. Pegue pelo plástico e coloque em cima do seu                

empadão.Aperte para juntar as bordas e pronto.  

3. Faça pequenos furinhos para o ar sair de dentro da massa enquanto assa. 

 

68- Falafel- bolinhos de grão- de-bico 
Ingredientes: 

● 500g de grão de bico deixados de molho por 12 horas e escorridos; 

●  suco de um limão; 

● 1 dente de alho picado (eu usei uma colher de chá de cebola desidratada) 

● Salsa e cebolinha bem picadas a gosto, eu gosto de muita; 

● Sal e cominho a gosto. 

Modo de Preparo: 
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1. Passe todos os ingredientes no processador até formar uma massa moldável. Não            

fica uma massa compacta, você terá que amassar os bolinhos com as mãos e              

moldá-los. 

2. Distribua em forma antiaderente e leve para assar (ou utilize a air fryer)  

 

 

69- Chips de batata doce no micro-ondas 
● Forre o prato do microondas com duas folhas de papel toalha 

● FatiaR a batata doce bem fininha - é bom usar um fatia dorzinho mesmo, para que                

fiquem todas da mesma espessura, isso faz toda a diferença 

● Distribua as fatias sobre o papel toalha, como cuidado de não sobrepor umas sobre              

as outras 

● Ligue na potência máxima por 3 minutos 

● Vire as batatinhas e coloque mais 2 minutos 

● Tempere com sal e pimenta a gosto 

Algumas dicas:  
● Use uma batata média, se for muito pequena vai queimar antes de ficar crocante 

● Alguns raladores já vem com uma lâmina de fatiar que tem a espessura ideal para               

que as batatas fiquem crocantes. Se não tiver, vale o investimento, vende em lojas              

de R$ 1,99 (Eu usei o fatiador do meu processador). 

● Faça um teste no seu forno, talvez precise de menos (ou mais) tempo - se sentir                

cheiro de coisa queimada, interrompa o cozimento! 

● Dá pra guardar num saquinho plástico e levar na bolsa \o/ 

● Dê para as crianças provarem! Meus dois não gostam de batata doce, mas amaram              

esta versão! 

 

70- Hamburguer de quinoa 
Ingredientes: 

● 1/2 xícara de quinoa em grãos  

● 1/2 xícara de brócolis picadinho  

● 1/2 xícara de cenoura ralada 

● 1 xícara de abobrinha ralada 

● 1 cebola média picadinha 

● 2 colheres de sopa de amido de milho 

● Azeite, sal e pimenta à gosto 
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● 1ovo 

Modo de preparo: 
1. Cozinhe a quinoa em 2 xícaras de água, até que ela esteja macia. Reserve. 

2. Refogue a cebola no azeite até que ela fique transparente. Acrescente em seguida o              

brócolis, a cenoura e a abobrinha e cozinhe em fogo baixo até que todos os vegetais                

estejam molinhos. Desligue o fogo. 

3. Misture a quinoa cozida aos vegetais e tempere até que esteja do seu gosto.  

4. Espere até que sua misturinha esteja morna (leve na geladeira) o suficiente,            

acrescente então ovo e o amido de milho. Coloque uma colher de cada vez, pra ter                

certeza de que é realmente necessário. O amido de milho vai ajudar a dar liga. 

5. Molde a massa em bolinhas e dê uma achatadinha para facilitar sua vida na              

frigideira. 

6. Em uma frigideira antiaderente com um pouquinho de azeite, doure os           

hambúrgueres dos 2 lados até que eles ganhem uma corzinha. 

 

71- Hambúrguer de abóbora com batata-baroa 
Ingredientes: 

● 1 xícara de (chá) de abóbora 

● 1 xícara de (chá) batata-baroa 

● 1/3 xícara (chá) aveia em flocos 

● 1/2 unidade de cebola 

● 1 dente de alho 

Modo de preparo: 
1. Faça um refogado com o alho e a cebola. 

2. Adicione a batata-baroa e em seguida a abóbora, deixe-as cozinhando em fogo            

baixo, se for preciso adicione água, mas bem pouquinho. 

3. Quando a abóbora e a batata-baroa estiverem bem moles, amasse-as com o            

espremedor de batatas. 

4. Acrescente a aveia, acerte o sal e a pimenta, e modele os hambúrgueres. 

5. Aqueça uma frigideira anti-aderente, unte com um fio de azeite e doure os             

hambúrgueres. 

6. Deixe 3 minutos de um lado, vire cuidadosamente, e deixe mais 2 minutos do outro               

lado. 

 

72- Hambúrguer Caseiro 
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Ingredientes: 
● 500g de carne de patinho moída; 

● 1 cebola picada; 

● 1 cenoura ralada; 

● 1 dente de alho; 

● 2 colheres de sopa de farelo de aveia (ou 1 fatia de pão integral); 

● 2 colheres de sopa de cebolinha; 

● Sal e pimenta (a gosto). 

Mode de preparo: 
1. Bata no processador: cebola, cenoura, alho, cebolinha, sal e pimenta; 

2. Junte a carne e misture bem; 

3. Molde as bolinhas e amasse-as para ficar no formato dos hambúrgueres (não deixe             

muito grosso, pois poderá ficar cru no meio); 

4. Leve à frigideira bem quente, untada com pouquinho de manteiga e deixe dourar dos              

dois lados (ou no forno).  

 

 

73- Nhoque de batata doce 
Ingredientes – 4 porções: 

● 2 batatas doces médias 

● 1 xícara de chá de farinha de aveia sem glúten 

● 1/2 xícara de chá de farinha sem glúten (ou fécula de batata) 

● 1/4 de xícara de azeite de oliva 

● sal a gosto 

● pimenta branca a gosto 

Modo de preparo: 
1. Cozinhe as batatas sem casca por 25 minutos. Quando estiver cozida, retire a água              

e amasse-as bem enquanto ainda estiverem quente e reserve. 

2. Em uma superfície limpa e lisa coloque o purê e acrescente os outros ingredientes              

com cuidado (como eu não tinha uma superfície legal, usei uma assadeira grande             

para fazer isso). Amasse até obter uma massa homogênea e elástica. 

3. Divida em porções e role cada uma até obter um cordão na espessura desejada.              

Corte-os em pedaços de mais ou menos 2cm.  

4. Em uma panela coloque a água para ferver, após ferver vá adicionando os nhoques              

aos poucos. Quando subirem à superfície significa que estão cozidos, é super            
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rapidinho! Retire com uma escumadeira, deixe escorrer toda a água e deixe-os em             

uma travessa grande para não grudarem. 

5. Sirva com o molho que desejar. Eu fiz com molho de carne moída super simples –                

refoguei cebola, alho e tomates, acrescentei a carne moída (patinho) e um pouco de              

molho de tomate orgânico. Deixar reduzir, acrescentar sal e pronto! 

 

 

74- Nhoque de biomassa 
Ingredientes: 

● 250 gramas de biomassa de banana verde 

● 350 gramas de mandioquinha cozidas e bem amassadas (feito como um purê) 

● 100 gramas de farinha de arroz (integral) orgânico (para a massa) 

● 3 colheres (sopa) de azeite extra virgem 

● Ervas a gosto, como salsinha, tomilho e cebolinha 

● Sal Marinho a gosto 

● 600ml de molho de tomate (puro)orgânico pronto 

*será necessário um pouco mais de farinha, ao preparar o corte do nhoque 

Modo de preparo: 
1. Faça um purê com a mandioquinha e a biomassa e tempere a gosto.  

2. Coloque a farinha de arroz integral apenas para dar liga na massa (por isso a               

quantidade de farinha pode variar e pode precisar um pouco mais na hora de cortar). 

3. Numa bancada de pedra limpa, enfarinhe um pouco, e faça cobrinhas com a massa. 

4. Corte os pedacinhos de nhoque.  

5. Reserve. 

6. Faça um molho de tomates orgânico com manjericão. 

7. Em um refratário coloque molho na base, espalhe as bolinhas de nhoque.  

8. Cubra com o molho e leve ao forno por 15 minutos. 

 

75- Massa de liquidificador para torta salgada 
Ingredientes: 

● 2 xícaras de chá de arroz cozido  

● 1 xícara de chá de leite  

● 1/2 xícara de azeite  

● 3 ovos  

● 2 colheres de sopa de flocos de quinoa  
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● 1/2 colher de chá de sal  

● 1 colher de chá de fermento químico em pó  

● 1 colher de sopa de cheiro verde picado 

Modo de preparo: 
1. No liquidificador, bater o arroz com leite até formar um creme. Adicionar ovos, óleo,              

flocos e sal, batendo mais. Acrescentar o fermento e o cheiro verde e misturar. 

2. Despejar metade da massa em um refratário untado e enfarinhado. 

3. Colocar o recheio de sua preferência e cobrir com o restante da massa. 

4. Assar em forno médio por cerca de 20 minutos ou até que ao enfiar um palito, o                 

mesmo saia limpo. Se desejar, espalhar uma fina camada de maionese por cima da              

massa ao retirá-la do forno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas:  

→Colaboração da Nutricionista:  Gabriela Müller (www.nutrigabrielamuller.com.br)  

→Sites de busca:  

● Programa Socorro Meu filho come mal:      

http://gnt.globo.com/programas/socorro-meu-filho-come-mal/ultimas-receitas.html#se

ction=Socorro!%20Meu%20Filho%20Come%20Mal 

● http://www.funcionali.com/receita 

● http://gq.globo.com 

● http://blogdamimis.com.br 

● Livro Bela Cozinha 2 - Bela Gil -  Ed. Globo - 1ª edição , 2015 

● Livro Bela Cozinha As receitas - Bela Gil - Ed. Globo - 1ª edição, 2015 
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