
Como
sobreviver na
quarentena

Estratégias para você se manter
saudável e não descontar as emoções

na alimentação.
 

Um cardápio que simplifica sua vida,
reduz o desperdício e protege a

saúde de toda a família.



Somos três nutricionistas apaixonadas pela nutrição.
Acreditamos que a nutrição é saúde e a base para uma vida
longa e de qualidade. A Nutrio nasceu do desejo de fazer a

diferença e impactar positivamente a vida de vocês. Buscamos
alinhar o comer saudável com preparos simples, que possam

ser incorporados na rotina da sua família. 
Sejam bem vindos a Nutrio!

Anize von
Frankenberg
Nutricionista clínica e doutora
em endocrinologia. 

As nutricionistas

Raquel Boehl
Nutricionista clínica e
nutricionista parceira da Startup
Feitosa FoodTech

Carmen Raya
Amazarray
Nutricionista clínica e
Farmacêutica

QUAL O NOSSO PROPÓSITO?

carmenrayanutri

anize.nutri

nutri.raquelboehl



SOBRE ESTE MATERIAL
A chegada do coronavírus ao país nos trouxe mudanças,
que, apesar de momentâneas, estão impactando a nossa
rotina. Estamos mais inseguros, ansiosos e angustiados. Para
não deixar essas emoções comprometer a alimentação,
trazemos um passo a passo de como lidar melhor com
esses sentimentos. E, para facilitar a sua vida, criamos dois
cardápios fáceis, acessíveis $ e deliciosos, além de muito
nutritivos para públicos com necessidades diferentes: 
1. casais ou solteiros e 2. famílias com filhos.  Pensamos em
otimizar as refeições para evitar o desperdício de alimentos
e de tempo na cozinha. 
Esperamos que gostem.

"O momento é de resiliência e também de
empatia. Empatia com os demais, mas,
principalmente com nós mesmos. Sem

cobranças excessivas, mas também sem
negligenciar a saúde."

 
Nutrio



COMER EMOCIONAL
Nas próximas semanas, estaremos mais em casa.
Esse momento está nos gerando mais
ansiedade, insegurança e tédio. Emoções à
flor da pele bagunçam bastante a alimentação.
 
Mas... se você decidir comer a todo momento
que se sentir entediado ou achar que “merece”
um doce porque está ansioso ou estressado, o
resultado ao final dessa quarentena não será lá
muito animador. 
 
Como sempre, vamos tentar achar um equilíbrio
entre o que dá para fazer e, ao mesmo tempo,
manter a sanidade mental? 
 
 
 
Vamos pensar juntos em QUATRO aspectos
importantes que te ajudarão a  enfrentar esse
novo cenário.

1 OBSERVE-SE
Esse é o momento de explorar e desenvolver o
autoconhecimento. Quando surge um sentimento ruim, um
desconforto emocional, você recorre à comida como forma
de se sentir melhor? Talvez você ainda não tenha
percebido esse padrão, por isso, preste atenção a
possíveis gatilhos para um comer exagerado ou específico
(a famosa “vontade de um doce, um bolo, um refri…”)



COMER EMOCIONAL

2 NOMEIE OS SENTIMENTOS
Reflita sobre o que essa vontade: o que ela realmente
significa? O que estou sentindo? Dê nome às suas emoções.
Responda: o que estou precisando (de verdade)? O que me
conforta além da comida?

3 MUDE O FOCO
Percebeu que a comida está sendo uma válvula de escape?
Então, faça uma lista de outras atividades que te trazem
bem-estar e fazem você se sentir melhor (lembra do
autoconhecimento?). 
Abaixo trazemos algumas dicas para te ajudar!

Faça uma maratona de séries ou assista um de seus

Leia aquele livro que está na prateleira esperando você
ter tempo;
Faça exercício: de yoga a HIIT, há práticas

Faça um café novinho ou um chá bem aromático
Tome um banho quente;
Crie o momento vaidade: hidrate o cabelo, faça a

Vá perto de uma janela e fique 10 minutos no sol

Coloque a sua playlist favorita para realizar alguma

filmes favoritos;

guiadas na internet para todas as tribos;

unha (se tiver essa habilidade), skincare, etc.

relaxando.

atividade da casa.



4 SAIA DO CICLO
Comece a praticar a sua lista e faça uma forcinha para
sair do ciclo ansiedade-comida-tédio-comida. Consciência
sobre as suas emoções e um pouco de disciplina te
ajudarão muito a passar por esse momento.

- Organize sua rotina: fazendo home office ou não, mantenha os
horários habituais. Ter uma rotina bem estabelecida de refeições
ajuda a não passar o dia beliscando;
 
-Faça refeições com calma, mastigue bem, coma devagar para não
comer além do necessário;
 

- Faça lanches intermediários saudáveis e que te saciem (proteínas
e fibras ajudam bastante). Essa é mais uma estratégia para não ficar
beliscando;
 

- Mantenha distância dos alimentos “perigosos”. Por exemplo, não
deixe de comer o chocolate, mas não pegue a barra toda. Destaque
um pedaço e guarde o resto do pacote longe;
 

- Não compre tudo pronto. Prepare boa parte das suas refeições.
Aproveite o tempo para aprender a cozinhar ou preparar
receitinhas mais saudáveis. Quando cozinhamos, comemos menos,
porque a nossa saciedade vem antes;
 

- Não compre muitas guloseimas... Aproveite para preparar um bolo,
um biscoito, pão de queijo caseiros. Não é difícil. E é uma excelente
atividade para entreter as crianças;
 

- Aproveite para dormir melhor. Sono ruim é preditor para menor
imunidade e um comportamento alimentar disfuncional (com mais
apetite, menos saciedade e menos queima de gordura).

COMER EMOCIONAL

Mais algumas dicas...



Planejar as compras é fundamental para evitar
desperdícios e otimizar o tempo. 

 
Por isso, use nosso cardápio (ou crie o seu)

pensando em 1 semana de consumo. 
Para 1 semana, pense no mínimo de:

3 variedades de frutas 
3 de legumes frescos

2 de folhas

Nesse momento, 
PLANEJAR é fundamental...



 

Cardápio de 7 dias + lista de compras para
facilitar a vida e evitar o desperdício! 

PLANEJADO PARA CASAIS E SOLTEIROS 

CARDÁPIO +
LISTA DE COMPRAS 



 

CARDÁPIO PARA 7 DIAS
Planejado para casais e solteiros 

CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO LANCHE DA TARDE JANTAR

Panqueca de banana
com farelo de aveia*
 + pasta de amendoim
Café com leite (de
vaca ou vegetal)

Smoothie* de banana
com cacau e leite (de
vaca ou vegetal) 
Pão integral - dica: o
pão pode ser
congelado para não
estragar + Queijo
quark

Mix de folhas
Arroz integral com
lentilha*
Filé de frango com
cúrcuma* 

Mix de folhas 
Escondidinho de
aipim e frango
*Faltou mix de folhas?
Que tal refogar uns
legumes? 

Mix de folhas
Carne assada +
pimentão recheado
com queijo + batata
doce assada 

Bolo integral de
maçã*
Chá ou Vitamina de
banana

Fruta picada
Tapioca com queijo +
Chá ou café passado 

Bolo integral de
cacau** 
Suco verde

Bowl de açaí com
banana e granola**

Omelete de legumes 

Burritos 
(com o frango e os
legumes do almoço) +
guacamole 

Bowl indiano*
(aproveitando sobras
do almoço)

Bowl com iogurte
natural + frutas +
granola 

Mix de folhas +
tilápia com mix de
legumes* + batata
assada

Mix de folhas
Bolinho de tilápia
assado*
(aproveitando sobras
do almoço) 

Pão integral +
Avocado toast* (feito
c/ pasta de abacate
e ovo mexido) + Café
com leite ou chá

Purê de batata +
Picadinho de carne
com legumes

Pão de queijo caseiro**
Chá da preferência

Lasanha de berinjela
recheada com carne
e queijo*

Bolinho de banana de
caneca* + Café com
leite ou chá

Mix de folhas 
Macarrão integral de
sardinha com ovo*

Panqueca de aveia e
banana
Suco de laranja 

Mix de folhas 
Shakshuka*

Mamão papaya (½) +
iogurte natural +
granola* + café
preto/chá

Milkshake de cacau**
 

Mix de folhas
Carreteiro (sobrou
carne assada? use
aqui!) feito com arroz
integral

Suco verde* (couve +
limão + maçã +
gengibre) 
Torrada de pão
integral com queijo
mussarela + manteiga

Bifum com frango e
legumes
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*receita nesse cardápio
**receita no cardápio planejado para famílias com filhos



RECEITAS  
Café da manhã

1 ovo
2 colheres de sobremesa de aveia em
flocos finos
canela a gosto
1 banana esmagada 
1 colher de chá de açúcar mascavo
(opcional)
pitada de fermento (pouco mesmo). 

Bolinho de caneca de banana
 

Ingredientes: 
 

 
 
Modo de preparo: bata o ovo na caneca,
acrescente a banana esmagada, a aveia, e
os demais ingredientes, deixando por último
o fermento. Gosto de deixar um pedaço da
banana picada para acrescentar na massa.
Deixe no microondas por 60 segundos (esse
tempo pode variar com cada forno). Por
cima, acrescentei granola sem açúcar, e um
fio de mel. Desinforme e aproveite <3 
 
 

 

1/2 de um mamão
iogurte natural 
granola

Sugestão da montagem do mamão
papaya  

 
Ingredientes: 

 
Modo de preparo: use sua criatividade
para compor essa refeição. Aqui vai
uma sugestão! 
 

2 folhas de couve 
1 maçã  
1/2 suco de um limão ou suco de
laranja
gengibre
hortelã
gelo

Suco verde 
 
Ingredientes: 

 
Modo de preparo: Higienize bem os
ingredientes e bata tudo no
liquidificador. Tome sem coar! 
 



RECEITAS
 

Almoço

arroz 
lentilha já com remolho 

Arroz integral com lentilha 
 

Ingredientes: 
 

 
Modo de preparo: deixar a lentilha de molho na véspera do
preparo. Sugestão: troque a água de 2 a 3 vezes para aliviar os
gases. Quando for cozinhar o arroz, incluir no mesmo preparo a
lentilha já com o remolho. Escoe a água que a lentilha ficou de
molho antes de acrescentar no arroz. O tempo de preparo para
o cozimento dos dois é igual. Fácil e prático de consumir.
 

 

filé de frango

Filé de frango com cúrcuma 
 

Ingredientes: 

Modo de preparo: deixe o filé marinando um pouco com
azeite, sal, pimenta e cúrcuma. Depois coloque na panela
com um fio de azeite de oliva e refogue. Tá pronto!  
 

tilápia fresca 
legumes variados  

Tilápia com mix de legumes 
 

Ingredientes: 

 
Modo de preparo: em uma forma,
disponha as tilápias e os legumes.
Tempere com sal, azeite de oliva,
pimenta, açafrão e temperos da sua
preferência. Na foto, usei somente
brócolis, mas você pode incluir cebola,
abobrinha, cenoura, pimentão, batata
doce. Use sua criatividade. Deixei no
forno uns 40 minutos a 180°c. 



2 xícaras (chá) de macarrão do tipo casareccia (ou outra massa curta de
grano duro)
1 ½ xícara (chá) de tomate sweet grape (200 g)
1 lata de sardinha em óleo (125 g)
2 colheres (sopa) de vinho branco (opcional)
¼ de xícara (chá) de azeite 
raspas de 1 limão siciliano
1 folha de louro seca (n usei)
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
2 ovos cozidos para servir 
salsinha picada a gosto para servir (usei manjericão ) 

Macarrão Integral de sardinha 
(fonte: Rita Lobo) 

 
Ingredientes: 
 

 
Modo de preparo: Leve uma panela média com água ao fogo alto para
ferver. Lave, seque e corte os tomates ao meio, no sentido da largura. Abra
a lata de sardinha, transfira os filés para um prato e, com um garfo, descarte
a espinha central (meus filés não tinham espinha ). Pique os ovos cozidos,
reserve. Assim que a água ferver, acrescente 1 colher (sopa) de sal e
coloque o macarrão. Misture e deixe cozinhar pelo tempo indicado na
embalagem, ou até ficar al dente. Enquanto o macarrão cozinha, aproveite
para preparar o molho. Leve uma frigideira grande com ¼ de xícara (chá) de
azeite ao fogo médio. Quando aquecer, junte a folha de louro, os tomates e
refogue por 2 minutos até começarem a murchar. Regue com o vinho
branco, junte as sardinhas e misture bem. Acrescente as raspas de limão,
tempere com sal e pimenta a gosto e deixe cozinhar por 5 minutos,
mexendo de vez em quando para formar um molho rústico – os tomates e
as sardinhas vão desmanchar parcialmente. Desligue o fogo e reserve. Assim
que o macarrão estiver cozido, reserve ½ xícara (chá) da água do cozimento
(faz diferença!). Escorra e transfira o macarrão ainda quente para a frigideira.
Misture com o molho delicadamente e junte aos poucos a água do
cozimento para deixar o molho mais fluído. Sirva a seguir, polvilhando com a
farofinha de ovos e salsinha. FRIGIDEIRA PEQUENA? Faça na panela! As raspas
de limão  fizeram toda a diferença! 

 

RECEITAS  

Almoço 

Imagem: panelinha



3 berinjelas grandes  
1 lata de molho de tomate natural 
queijo mussarela fatiado
carne moída ou em cubos
temperinhos  (usei coentro)
azeite de oliva 

Corte as berinjelas em fatias finas, no sentido do comprimento.
Em uma assadeira retangular refratária, coloque no fundo, as duas colheres de
azeite e um pouco de molho de tomate.
Coloque então uma camada de berinjela.
Cubra com molho de tomate com a carne, salpique coentro. Vá intercalando as
camadas com a carne e o queijo. Assim como a lasanha tradicional. Aqui, ao
invés de usarmos a massa, usamos a berinjela para fazer as camadas. Depois de
pronta, coloque no forno para gratinar. O ideal é a última camada ser de queijo,
para ficar aquela crosta durinha! No forno por 30 minutos a 180°c. Voilà! 

Lasanha de berinjela 
 
Ingredientes: 

 
Modo de preparo: 
Refogue a carne moída ou em cubos, com cebola, alho, tomate. Em seguida: 

RECEITAS
 Jantar

Imagem: internet. 

Imagem: panelinha. 

4 ovos
1 lata de tomate pelado em cubos (400 g)
½ pimentão vermelho
½ cebola
1 dente de alho
1 colher (sopa) de azeite
½ colher (chá) de orégano seco
1 pitada de pimenta calabresa seca
sal a gosto

Shakshuka 
(fonte: www.panelinha.com.br)

 
Ingredientes:
 

 
Modo de preparo: 
Faça o pré-preparo: descasque e pique fino a cebola e o alho; lave, seque
e corte o pimentão ao meio; descarte as sementes e corte uma das
metades em cubos pequenos - reserve a outra metade para uma próxima
receita. Leve ao fogo médio uma frigideira grande (nós utilizamos uma de
26 cm de diâmetro). Quando aquecer, regue com o azeite, adicione a
cebola e o pimentão. Tempere com uma pitada de sal e refogue por cerca
de 4 minutos, até murchar. Junte o alho, tempere com a pimenta calabresa
- cuidado para não exagerar, vá aos poucos! - e mexa por mais 1
minuto. Abaixe o fogo, junte o tomate pelado (com o líquido), tempere com
o orégano, sal e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, mexendo de vez
em quando, até encorpar. Com uma espátula, abra quatro cavidades no
molho - é nesse espaço que os ovos irão cozinhar. Quebre os ovos numa
tigela, um de cada vez, e transfira com cuidado à frigideira. Tempere cada
ovo com uma pitada de sal e deixe cozinhar em fogo baixo por 5
minutos. Passado os 5 minutos tampe a frigideira e deixe cozinhar por
cerca de 3 minutos, até que as claras fiquem cozidas e as gemas
permaneçam moles (se preferir as gemas cozidas, leve a frigideira ao forno
preaquecido a 180 ºC para finalizar o cozimento). Sirva a seguir com pão
italiano.
 



Tilápia assada (2 porções) 
3 colheres de sopa cheia de aveia flocos finos
2 ovos 
temperos
azeite de oliva 
sal a gosto 

Bolinho de tilápia 
 

Ingredientes: 
 

 
Modo de preparo: desfie a tilápia e reserve. Bata os ovos em um bowl,
acrescente a aveia, um fio de azeite e os temperos. Incorpore a tilápia
até dar liga na massa.  Faça bolinhas. Bote em um forma untada e forno
por 20 minutos a 180°c.
 
 

RECEITAS  
Jantar

Bowl indiano
 
 
Você vai aproveitar todas as sobras do almoço e montar um bowl. 
 
Separe parte do frango com cúrcuma cortado em cubos.
Separe uma porção do arroz com lentilha. Não sobrou? Cozinhe uma
massa bifum rapidamente (como na foto!).
 
Agora é a vez dos legumes:
Refogue em uma panela algum vegetal da geladeira (pode ser repolho,
pimentão, cenoura. O que tiver por ali dando bobeira!). Sugerimos usar
um vegetal cru para dar crocância, por exemplo: pepino japonês em
rodelas finas. Se não tiver, use a criatividade e os vegetais que estão na
geladeira.
 
 
O diferencial é o molho agridoce. Aí vai a receita!
 
1/4 xícara de shoyu
1 colher de sopa de açúcar mascavo
1 colher de sopa de pasta de amendoim
1 colher de chá de óleo de gergelim
1 colher de chá de gengibre em pó (ou um pedaço de gengibre in natura
bem picadinho)
Suco de meio limão
Um pouco de água fervente apenas se desejar ajustar a consistência
Sal a gosto (o shoyu já é bem salgado, então aconselho experimentar
antes de colocar o sal). Bata todos os ingredientes em um liquidificador /
mini processador até que esteja homogêneo. Coloque sobre os vegetais.
 
Para finalizar, salpique gergelim tostado e nuts (o que tiver em casa).
 
 
 
 
Foto ilustrativa e receita do molho: 
www.herbi-voraz.com/bifum-com-vegetais-receita/
 
 



Molho pesto
 
4 dentes de alho
1 colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de folhas de manjericão fresco
3 colheres (chá) nozes sem casca (opcional)
100 g de queijo 
parmesão ralado
1/2 xícara (chá) de azeite de oliva
pimenta-do-reino a gosto
 
Modo de preparo: 
Descasque os dentes de alho, passe pelo espremedor e coloque em uma
tigela.Adicione a colher de chá de sal e misture muito bem.Triture  as
nozes (no processador, com um pilão ou com as mãos) e junte alho e
sal.Lave as folhas de manjericão, seque e pique em pedaços bem
pequenos, depois coloque também na tigela.Acrescente o queijo e o azeite
e misture muito bem até obter uma pasta homogênea.Tempere com um
pouco de pimenta-do-reino e conserve em um vidro esterilizado.
 

Molho leve 
 
3 xícaras de couve flor cozida 
1/4 de xícara de azeite de oliva 
1 colher de sopa de suco de limão 
1 dente de alho pequeno sem miolo 
sal a gosto 
pimenta a gosto
Bater tudo no liquidificador até obter um molho  homogêneo 
 
 

RECEITAS  

Sugestões de molhos
para salada  

Mostarda e mel  
 
Misture mel e mostarda à gosto para temperar as saladas. 
 

Ótimos para evitar molhos
ultrapracessados e ontrole seu

consumo de sal. 



PARA ESSAS RECEITAS,
você vai precisar...

CEREAIS,
TUBÉRCULOS E

FARINHAS

FRUTAS LEGUMES

Aipim
Arroz
Aveia em flocos finos
Batata doce
Espaguete
Farelo de aveia
Granola sem açúcar
Goma de tapioca
Tortilha de trigo
(burritos)
 
 
 

 
Banana
Abacate
Mamão
Limão
Maçã
 

Abobrinha
Alho
Beterraba
Brócolis congelado
Cebola
Cenoura
Chuchu
Moranga em cubos
Pimentão
Tomate cereja
Vagem congelada
Berinjela 
Pepino japonês 

FOLHAS PROTEÍNAS LEGUMINOSAS
Alface 
Rúcula
Couve verde
Espinafre
Tempero verde
 
 

Bovina (da prefrência)
Bovina moída
Frango
Ovos
Peixe branco (filés)
Sardinha em lata
 
 

 
Lentilha

LATICÍNIOS

Iogurte natural
Leite semidesnatado ou
vegetal 
Queijo musarela
Queijo ralado
Queijo tipo quark (ou
cattage ou creme de
ricota)
 
 
 

AÇÚCARES

Açúcar mascavo
Mel 
Melado
 
 
 

DIVERSOS
Cacau em pó
Café solúvel ou passado 
Gengibre fresco
Temperos diversos
(condimentos em pó e
Ervas desidratadas)
Pasta de amendoim 
 
 
 

Esta é apenas uma sugestão.
Encorajamos você a criar sua própria

lista e fazer adaptações de acordo com
o seu paladar e com a disponibilidade

de alimentos na sua casa!



CARDÁPIO +
LISTA DE COMPRAS 

 

Cardápio de 7 dias + lista de compras para
facilitar a vida e evitar o desperdício! 

PLANEJADO PARA FAMÍLIAS COM FILHOS 



CARDÁPIO PARA 7 DIAS
Planejado para famílias com filhos.
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CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO LANCHE DA TARDE JANTAR

Panqueca de aveia e
banana*
Café com leite

Fruta da estação
(caqui)
Crepioca*
Café

Arroz integral
Feijão
Coxa de frango
assada*
Abobrinha à
milanesa*
Cenoura ralada e mix
de folhas

Risoto de legumes*
Feijão
Peixe crocante*
Mix de folhas

Espaguete com
almôndegas e molho
turbinado*
Brócolis no vapor
Mix de folhas

Bolo integral de
maçã*
Chá ou Vitamina de
banana

Fruta picada
Tapioca com queijo

Bolo integral de cacau*
Suco verde

Bowl de açaí com
banana e granola*

Caldo de feijão* com
espaguete e salsinha
picada
Ovo cozido

Hambúrguer de grão
de bico*
Aipim assado
Tomate cereja
Mix de folhas

Arroz integral
Feijão
Nuggets de frango*
Beterraba ralada
Mix de folhas

Fruta da estação 
Pão caseiro integral*
com queijo quark
Café

Arroz
Feijão
Carne de panela*
Chuchu e abobrinha
na manteiga*
Mix de folhas

Arroz  
Feijão
Bolinho de carne e
aipim*
Tomate cereja
Mix de folhas

Fruta da estação 
Iogurte natural com
melado e aveia
Café

Arroz com cúrcuma*
Lentilha*
Frango em cubos
Beterraba cozida
Mix de folhas

Pão de queijo caseiro*
Chá da preferência

Creme de lentilha
com espinafre*
Ovo cozido
Croutons de pão
integral*

Fruta da estação 
Pão com ovo mexido
Café

Arroz integral
Feijão
Bifinhos grelhados
Batata doce rústica*
Couve refogada
Laranja em fatia

Panqueca de aveia e
banana
Suco de abacaxi

Arroz integral
Picadinho de carne
com milho e cenoura*
Mix de folhas

Fruta da estação
Crepioca
Café

Milkshake de cacau*
Queijo quente de pão
integral

Arroz 
Frango thai com
legumes*
Mix de folhas

Suco verde*
Pão caseiro integral*
com queijo quark
Café

Escondidinho de
frango e aipim*
Cenoura ralada
Mix de folhas

*receita nesse cardápio 



RECEITAS
Café da Manhã
Panqueca de aveia e banana
 
1 ovo
1 banana amassada
2 col sopa cheia de aveia em flocos finos
1 col sobremesa de mel ou melado
Canela a gosto
 
Preparo:
Amasse a banana e misture bem todos os ingredientes, despeje em uma frigideira
antiaderente pequena untada com óleo de coco e doure os dois lados em fogo
baixo. Polvilhe canela por cima para finalizar. Se desejar, adicione 1 colher de sopa
de pasta de amendoim

Crepioca
1 ovo
1 colher sopa de goma de tapioca (ou polvilho azedo) 
1 colher sopa de farelo ou flocos finos de aveia 
1 colher de sopa de queijo quark
1 colher de chá de semente de linhaça (opcional)
Sal e temperos a gosto (orégano fica uma delícia!)
1 fatia de queijo musarela
 
Preparo:
Misture todos os ingredientes em uma tigela (exceto a fatia de musarela), despeje
a mistura em uma frigideira antiaderente em fogo baixo e tampe. Quando a parte
de baixo se soltar da frigideira, vire a crepioca, deixe cozinhar o outro lado e está
pronto. Se desejar, podes rechear com o queijo, dobrá-la ao meio e tampar por
mais 1 minuto para o queijo derreter.

Pão caseiro 100% integral
 
1 ½ xícara de água morna
½ xícara de óleo
3 xícaras de farinha integral peneiradas
1 xícara de farelo de aveia
2 colheres de sopa de açúcar
1 colher de chá de sal
2 colheres de sopa de linhaça e/ou gergelim
2 colheres de sopa de fermento biológico granulado
 
 



RECEITAS
Café da Manhã
Pão caseiro 100% integral
 
Preparo:
Misture todos os ingredientes secos. Faça uma espécie de vulcão e, no centro,
adicione o óleo e vá adicionando a água morna aos poucos, até formar uma massa
que descola das mãos. Sove bem essa massa. Modele um pão inteiro grande ou em
formato de bisnaguinhas. Deixe crescer em ambiente quente por algumas horas
(podes pré-aquecer o forno e depois desligá-lo, deixando a massa crescer lá
dentro). Asse por 40 minutos se fizer o pão inteiro ou por 25 minutos se pães
individuais.

Suco Verde (1 copo)
 
½ copo de água ou água de coco ou suco de laranja
½ maçã ou 1 rodela de abacaxi 
1 folha de couve sem talo 
1/2 limão espremido
1 fatia fina de gengibre
folhas de hortelã a gosto  
 
Preparo: Bater todos os ingredientes no liquidificador. Servir com gelo.

Almoço
Coxa de frango assada
:
4-5 coxas de frango
Suco de 1 limão
2 colheres de sopa de azeite de oliva
2 colheres de sopa de orégano seco
1 colher de sobremesa de cúrcuma em pó
1 colher de sopa de gengibre fresco ralado
Sal e pimenta a gosto 
 
Preparo:
Marine as coxas em uma travessa de vidro (que depois irá para o forno) por pelo
menos 1 hora sob refrigeração no suco de limão, azeite, orégano, cúrcuma, 
 engibre, sal e pimenta. Leve ao forno a 200°C por aproximadamente 50 minutos
ou até estarem douradas..



RECEITAS
Almoço
Abobrinha à milanesa
:
1 abobrinha grande em rodelas (aprox. 0,5cm de espessura)
1 ovo batido ou 1 ovo de linhaça (2 colheres de sopa de linhaça em 6 colheres de
sopa de água por 20min até formar um gel)
¾ xícara de chá de farelo de aveia (ou farinha de mandioca)
3 colheres de sopa de parmesão ralado
Páprica doce a gosto
Cúrcuma a gosto
Sal e pimenta a gosto
 
Preparo:
Tempere o farelo com sal, parmesão e temperos a gosto. Corte a abobrinha em
rodelas não muito grossas. Passe cada rodela em ovo batido e depois na farinha
temperada até cobrir bem. Disponha em uma assadeira e leve ao forno
pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 25-30 minutos, virando na metade do
tempo.



RECEITAS
Almoço
Peixe Crocante
 
4 filés de peixe branco inteiros
2 dentes de alho espremidos
Suco de 1 limão
Sal e temperos a gosto (gengibre em pó, cúrcuma, pimenta, páprica, ervas
desidratadas)
1 xícara de farinha de milho
2 colheres de sopa de azeite de oliva
 
Preparo:
Seque bem os filés com papel toalha para retirar o máximo de água. Tempere os
filés com suco de 1/2 limão, alho e sal. Tempere a farinha de milho com suco de 1/2
limão, azeite de oliva e temperos a gosto. Disponha os filés em uma assadeira e
cubra-os com a farinha temperada. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por
aproximadamente 25 minutos.

Risoto de Legumes
:
1 xícara de arroz cateto ou arbóreo  
1 cebola picada
1 ½ xícara de vegetais picados (moranga, abobrinha, pimentão)
2-3 xícaras de caldo de legumes ou frango caseiro (tenha sempre congelado)
1 colher de sopa de azeite
1 colher de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de parmesão
Tempero verde picado à gosto
Sal e temperos à gosto.
 
Preparo:
Pique os vegetais disponíveis em cubos bem pequenos. Refogue no azeite 1 cebola
picada e adicione os vegetais picados. Acrescente o arroz e vá adicionando o
caldo de legumes ou frango caseiro e mexendo sempre para ganhar cremosidade.
Siga o processo até que o arroz esteja no ponto desejado. Finalize com 1 colher de
sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de parmesão e tempero verde picado a
gosto.



RECEITAS
Almoço
Carne de Panela
 
1 kg de carne bovina cortado em cubos 
1 cebola grande cortada em cubos 
3 dentes de alho picados
2 tomates grandes cortados em cubos (ou 1 lata de tomates pelados)
Temperos frescos a gosto (folhas de louro, manjerona, alecrim, sálvia,
tomilho)
Sal e pimenta a gosto
1 colher de sopa de azeite ou óleo
1 xícara de água 
 
Preparo:
Aqueça a panela de pressão, adicione o azeite e sele os cubos de carne com a
cebola e o alho. Coloque os demais ingredientes e tampe. Após levantar fervura,
cozinhe por 25-30 minutos. Ao final, acertar sal e temperos.

Chuchu e abobrinha na manteiga
:
1 chuchu e 1 abobrinha picados
1 colher de sopa rasa de manteiga
Sal e pimenta
Gergelim ou sementes de linhaça (opcionais)
 
Preparo:
Cozinhe no vapor rapidamente os legumes. Em uma frigideira aquecida, adicione a
manteiga e os legumes. Refogue até que os legumes começem a tostar. Tempere
com sal e pimenta. Se desejar, adicione ao final sementes de gergelim e linhaça.

Arroz com cúrcuma
 
No preparo do arroz (branco, integral, parboilizado) como de costume, acrescente
1 colher de chá de cúrcuma em pó (para cada xícara de arroz) ao refogar o arroz
com alho e azeite. Após a água secar, já com o fogo desligado, adicione 1 colher
de sopa de semente de linhaça, mexa e deixe o arroz tampado por 10 minutos.
 



RECEITAS
Almoço
Lentilha
 
2 xícaras de lentilha (deixada de molho em água por 12 horas e, após, drenada)
6 xícaras de água
1 cebola picada
2 dentes de alho picado
2 Folhas de louro
1 cenoura grande em rodelas
1 colher de sopa de azeite de oliva ou óleo de canola
Sal, pimenta e outros temperos (curry, noz moscada, cominho, etc) a gosto
 
Preparo:
Na véspera, coloque a lentilha de molho coberta com água. No dia seguinte,
despreze a água. Coloque a lentilha, a nova água, o louro e a cenoura em uma
panela de pressão e cozinhe por 10 minutos após a fervura. Em outra panela,
aqueça o azeite e doure a cebola e o alho. Após liberar toda a pressão da panela,
abra, adicione a cebola e alho refogados e acerte o sal, a pimenta, temperos e
cozinhe por alguns minutos para evaporar a água em excesso se necessário ou
acrescente mais água para acertar o caldo.
 

Batata doce rústica
 
4 batatas-doces com casca
2 colheres de sopa de azeite
Sal e pimenta a gosto
 
Preparo:
Higienize as batatas e corte-as em formato palito. Cozinhe em água fervente (ou
por alguns minutos no microondas enroladas em papel toalha úmido) até que
amoleçam. Transfira-as para uma tigela, regue com o azeite, adicione sal,
pimenta (e outros temperos como páprica, se desejar). Disponha em uma assadeira,
cuidando para que não se sobreponham, e leve ao forno pré-aquecido por 30
minutos ou até que estejam bem douradas, virando na metade do tempo.
 

Almôndegas de carne
 
500 g de carne moída
2 colheres de sopa de chia    
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 cebola pequena bem picada
Alho em pó a gosto   
Ervas a gosto (salsinha, cebolinha, tomilho, sálvia...)  
Sal e pimenta a gosto 
 



RECEITAS
Almoço

Almôndegas de carne
 
Preparo:
Misture a carne, azeite, cebola e os temperos. Junte a chia na mistura da carne
e reserve por alguns minutos sob refrigeração. Faça bolinhas de tamanhos
iguais. Unte uma travessa e leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos ou até
dourarem. No final, transfira as almôndegas assadas para uma panela com molho
de tomate turbinado já aquecido e cozinhe por 1-2 minutos.
 

Molho de tomate turbinado
 
1 kg de tomates
1 beterraba 
1 cenoura grande
1 Cebola roxa
1 talo de alho-poró
4 dentes de alho 
Sal, pimenta e temperos a gosto
3 col sopa de azeite de oliva
Manjericão fresco a gosto
Água quantidade suficiente
 
Preparo
Higienizar os legumes. Cortar os tomates ao meio. Cortar a beterraba, cenoura,
alho, alho-poró e cebola grosseiramente. Dispor em uma forma, regar com
o azeite e temperar com sal e temperos a gosto. Levar ao forno por aprox. 40min. 
Após, bater no liquidificador todos os ingredientes assados com manjericão a
gosto. Adicionar água para ajustar consistência. Acertar sal e temperos.  
DICA: Preparar o molho em maior quantidade e congelar porcionado para ser
usado sempre que necessário.

Escondidinho de frango e aipim
 
Ingredientes – Recheio
4 xícaras de frango desfiado temperado
 
1 peito de frango sem pele e osso
1/2 xícara de água fervente
1 colher de sopa de azeite
1 cebola picada
3 dentes de alho picados
1 lata de tomate pelados ou passata de tomate
Sal e temperos a gosto
 



RECEITAS
Almoço
Escondidinho de frango e aipim
 
Preparo:
Corte o peito em pedaços menores. Em uma panela de pressão, refogue o frango
no azeite até dourar levemente. Adicione a cebola, o alho e o tomate. Acrescente
o sal, pimenta e temperos a gosto. Adicione água fervente. Após a panela pegar a
pressão, contar 20 minutos. Desligue o fogo e espere liberar toda a pressão da
panela para abrí-la. Corrija sal e temperos. Chacoalhe a panela bem tampada para
terminar de desfiar o frango. Se necessário, cozinhe por alguns minutos para
evaporar a água em excesso até a textura desejada do molho.
 
Ingredientes - Purê de aipim
1 kg de aipim descascado
Água quente
1 colher de sopa de manteiga
Leite semidesnatado (opcional)
Parmesão ralado para polvilhar
Sal e pimenta a gosto
 
Preparo
Adicione em uma panela de pressão o aipim, 1 col chá de sal e cubra com água
quente. Após pegar a pressão, cozinhe 30 minutos em fogo baixo. Transfira o
aipim cozido para um refratário, corte-os na metade e retire a fibra do meio. Com
o aipim ainda quente, amasse com garfo, amassador de batatas ou passe no mixer.
Adicione a manteiga para dar cremosidade. Se necessário, acerte o ponto
desejado do purê com a água do cozimento ou leite. Tempere com sal.
 
Montagem:
Em um refratário, adicione o frango desfiado temperado. Cubra com uma camada
fina do purê de aipim. Se desejar, polvilhe queijo parmesão ralado e leve ao
forno pré-aquecido para gratinar.



RECEITAS
Lanche da tarde
Bolo integral de maçã
 
4 ovos
½ xícara de manteiga derretida (ou óleo disponível)
3/4 xícara de açúcar mascavo
3 maçãs com casca
1 1/2 xícara de farinha de trigo integral
½ xícara de farelo de aveia
2 colheres de sopa de linhaça
Canela à gosto
1 colher de sopa de fermento
 
Preparo: Lave as maçãs, descasque e reserve as cascas. Pique as maçãs em
pedaços bem pequenos. No copo do liquidificador acrescente os ovos, o açúcar, o
óleo e as cascas da maçã e bata por 3 minutos. Em uma tigela grande, coloque a
farinha, aveia, linhaça, fermento e canela. Misture. Acrescente a massa do
liquidificador e mexa até formar uma massa homogênea. Por último, acrescente as
maçãs picadas. Se desejar, salpique por cima da massa uma mistura de canela e
açúcar mascavo. Transfira para uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido
180°C por aproximadamente 35 minutos.

Bolo integral de cacau
 
3 ovos
½ xícara de óleo de coco ou manteiga (ou óleo disponível)
¾ xícara de açúcar mascavo
¼ xícara de cacau em pó
1 xícara de farinha de aveia
1 xícara de farinha de trigo integral
1 colher de sopa de fermento
 
Cobertura (opcional):
1/2 xícara de leite de coco
2 colheres de sopa de cacau 
2 colheres de sopa de açúcar mascavo
 
Preparo: 
No liquidificador, bata os ovos, óleo, açúcar e cacau. Em uma tigela, misture as
farinhas e adicione a massa batida até ficar uma mistura homogênea. Adicione o
fermento e misture. Transfira para uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido
180°C por aproximadamente 30 minutos. 
Para a cobertura, leve os ingredientes em uma panela e mexa até ferver.



RECEITAS
Lanche da tarde
Pão de queijo caseiro
 
½ xícara de chá de farelo de aveia
1 xícara de chá de goma de tapioca
1 colher de sopa de semente de chia (opcional) 
3 colheres de sopa de azeite de oliva 
½ xícara de queijo minas frescal
1 colher de chá de cúrcuma em pó
1 colher de chá de sal
1 a 2 colheres de sopa de água (ou o suficiente para dar liga)
 
Preparo: 
Misture todos os ingredientes secos e reserve. Rale o queijo. Misture aos secos o
azeite e o queijo ralado. Mexa com uma colher e teste se já é possível fazer as
bolinhas. Se a massa estuver seca, adicione a água muito aos poucos e mexa até
obter uma massa moldável. Faça bolinhas pequenas apertando bem a massa,
distribua em uma forma e leve ao forno pré-aquecido por cerca de 25 minutos.

Milkshake de cacau
 
¾ copo de leite semidesnatado 
1 colher de sopa de cacau em pó
5 rodelas de banana congelada 
1 colher de sopa de semente de linhaça
Gelo a gosto
 
Preparo:
Bater todos os ingredientes no liquidificador. Para outros sabores, retirar o cacau e
acrescentar as frutas. Ex: frutas vermelhas congeladas/frescas, manga, mamão, etc.
O importante é manter a banana congelada, pois ela dá a textura de milk shake.

Bowl de Açaí
 
2 polpas de açaí 
1 banana congelada
2 colheres de sopa de leite semidesnatado ou iogurte (para ajudar a bater)
1 col sopa de mel (opcional)
1 banana em rodelas
2 colheres de sopa de granola
 
Preparo: 
Bater todos os ingredientes no liquidificador ou mixer até obter um creme liso. Por
cima, adicionar 2 colheres de sopa de granola sem açúcar e ½ banana em rodelas.
Opcionais: lascas de coco ou coco ralado sem açúcar, 1 colher de sopa de leite
em pó ou leite de coco em pó, sementes de chia, sementes de girassol.
 



RECEITAS
Jantar
Nuggets de frango
 
½ cebola picada
2 dentes de alho
Tempero verde a gosto
300g de peito de frango
1 colher de sopa rasa de amido de milho
1 ovo batido
¾ xícara de chá de farinha de mandioca
1 colher de sopa de farinha de linhaça
Sal, pimento e temperos a gosto
Preparo: Triture a cebola, alho, frango, tempero verde e sal a gosto no
processador até formar uma massa. Modele os nuggets com as mãos úmidas. Para
empanar, tempere as farinhas com sal, pimenta, páprica, cúrcuma (e demais
temperos que desejar). Passe o nuggets no ovo batido e depois na farinha
temperada. Disponha-os em uma forma e leve para forno pré-aquecido 180°C por
30-40min ou até estarem dourados, virando na metade do tempo
 

Caldo de feijão
 
Feijão que sobrou do almoço
Espaguete
Tempero verde
 
Preparo:
Bata no liquidificador o feijão que sobrou do almoço. Se ficar muito grosso,
adicione água até ajustar a consistência. Leve para uma panela e aqueça. Cozinhe
o espaguete no caldo. Corrija sal e temperos. Finalize com tempero verde picado

Bolinho de carne e aipim
 
Carne de panela (do almoço) - equivalente a 2 xícaras
2 xícaras de aipim cozido (pode ser batata ou batata doce)  
Sal e pimenta a gosto 
 
Preparo:
Amasse o aipim com um garfo. Misture a carne desfiada com o purê de aipim.
Verifique se é necessário corrigir sal e temperos. Faça bolinhas com a massa
formada, dispondo-as em uma forma untada. Leve para assar no forno alto 220°C
(já pré-aquecido) até dourar por aproximadamente 20 minutos.
 



RECEITAS
Jantar
Creme de lentilha com espinafre
 
1 xícara de folhas de espinafre higienizadas
4 xícaras de lentilha pronta (que sobrou do almoço) 
Água o quanto baste
Sal e temperos à gosto
 
Preparo:
Rasgue as folhas de espinafre com as mãos e reserve. Bata em liquidificador a
lentilha já preparada com 1 xícara de água até formar um creme homogêneo.
Leve-o para uma panela e acerte a consistência adicionando mais água se
necessário. Acerte o sal e temperos. Desligue o fogo. Adicione o espinafre e
tampe, o espinafre cozinhará no vapor do creme.
 

Croutons de pão integral
 
4 fatias de pão 100% integral
3 colheres de sopa de azeite
Sal à gosto
Pimenta e orégano (opcionais)
 
Preparo: 
Corte os pães em quadrados pequenos. Coloque-os em um recipiente e tempere
com 2 colheres de sopa do azeite, sal e temperos à gosto. Misture bem para que o
tempero pegue em todos os pedacinhos. Aqueça uma frigideira e coloque a outra
colher de azeite. Despeje os pãezinhos na frigideira, mexendo com uma colher
para dourar de todos os lados.
 

Picadinho de carne com milho e cenora
 
3 Bifinhos do almoço
1/2 xícara de milho congelado
1 cenoura ralada
1 colher de sopa de azeite
 
Preparo:
Pique os bifes do almoço em cubos. Em uma panela, aquela o azeite e refogue o
milho congelado e a cenoura ralada. Acrescente os cubos de carne e misture.
 



RECEITAS
Jantar
Frango thai com legumes
 
500g de peito de frango em cubos
1 colher de sopa de azeite
1 cebola em tiras
2 dentes de alho picados
1 colher de sopa de gengibre ralado
1 xícara de vagem fina congelada
1 cenoura ralada grossa
1 xícara de leite de coco
Tempero verde picado
Sal, curry, temperos e pimenta a gosto
 
Preparo:
Aqueça uma panela com o azeite, doure a cebola, alho e gengibre e sele o frango
(temperado com sal e pimenta) até dourar. Adicione a vagem e a cenoura
e refogue. Acrescente o leite de coco, curry a gosto e cozinhe por alguns minutos
para reduzir e incorporar os sabores. Acerte o sal e finalize com tempero verde.

Hambúrguer de grão de bico
 
1 caixa de grão de bico pronto (ou 250g cozido em casa)
1 cebola média picada
Aveia em flocos finos ou farelo de aveia (quanto baste)
1 colher de sopa de azeite
2 colheres de sopa de semente de linhaça
Sal e temperos a gosto
Cúrcuma (açafrão da terra) a gosto
Coentro, cebolinha, salsa e outros temperos a gosto
 
Preparo: 
 
Em uma panela, refogue a cebola picada no azeite até dourar. Bata no mixer/
processador a cebola refogada, grão de bico (somente grãos), ervas e temperos
até formar uma massa. Misture as sementes de linhaça na massa. Acrescente a
aveia aos poucos, até o ponto que seja possível modelar os hambúrgueres. Leve
ao forno a 200°C por 20 minutos ou até dourar. Também podem ser grelhados em
frigideira com um pouco de azeite, dourando ambos os lados.
 



Abobrinha
Alho
Beterraba
Brócolis congelado
Cebola
Cenoura
Chuchu
Moranga em cubos
Pimentão
Tomate cereja
Vagem congelada
 
 

PARA ESSAS RECEITAS,
você vai precisar...

CEREAIS, FARINHAS
E TUBÉRCULOS FRUTAS LEGUMES

Aipim
Arroz
Aveia em flocos finos
Batata doce
Espaguete
Farelo de aveia
Farinha de milho
Farinha de trigo integral
Granola sem açúcar
Goma de tapioca
Milho congelado
Pão 100% integral
 

Abacaxi
Banana
Caqui
Laranja
Maçã
Polpa de açaí
 

FOLHAS PROTEÍNAS LEGUMINOSAS
Alface (2 tipos)
Couve verde
Espinafre
Rúcula
Tempero verde
 
 

Bovina (da prefrência)
Bovina moída
Coxa de frango
Ovos
Peixe branco (filés)
Peito de frango
 

Feijão (2 cores)
Grão de bico (pronto)
Lentilha

LATICÍNIOS
Iogurte natural
Leite semidesnatado
Manteiga
Queijo minas frescal
Queijo musarela
Queijo ralado
Queijo tipo quark (ou
cattage ou creme de
ricota)
 
 
 

AÇÚCARES
Açúcar mascavo
Mel (* >2anos)
Melado
 
 
 

DIVERSOS
Cacau em pó
Cúrcuma em pó
Linhaça (sementes e
farinha)
Gengibre fresco
Sementes de chia
Temperos diversos
(condimentos em pó e
ervas desidratadas)
 
 
 
 Esta é apenas uma sugestão.

Encorajamos você a criar sua própria
lista e fazer adaptações de acordo com
o seu paladar e com a disponibilidade

de alimentos na sua casa!



DESPERDÍCIO NÃO.
Dicas de organização que
ajudam e muito a evitar
desperdício de tempo na
cozinha e de alimentos.



ORGANIZE O TEMPO
Por exemplo, se um alimento requer tempo mais longo de
forno, comece por esse e depois siga com o preparo dos
demais pratos;

Saiba OTIMIZAR o tempo na cozinha e
PLANEJE a execução dos processos.

 

SE ENVOLVA 1X E COMA 2X (OU 3,4X)
Se for usar 1 cenoura para um prato, já pegue 2 e deixe ela
ralada em um pote bem fechado para ir usando conforme
necessidade. Esse raciocínio serve para tudo, ao picar
frutas e lavar salada por exemplo;

FAÇA MAIS E CONGELE
Quando for preparar molhos (de tomate, branco), caldos de
legumes e frango, carnes coringas (como frango desfiado
ou carne moída), faça uma quantidade dobrada e congele
já porcionado para um próximo uso;



CARNES
Com as carnes (assadas, desfiadas e moídas), é possível
fazer croquetes assados, recheios de tortas salgadas,
escondidinho, omeletes, molhos. Podem ser cortadas em
pedaços menores e refogadas com vegetais. O frango
grelhado/assado pode ser desfiado e ser reutilizado em
tortas, muffins, bolinhos salgados e risotos.  
Todos os tipos de sobras de carnes podem ser trituradas
em processador, misturadas a batata/batata-doce/aipim
cozidos + temperos para o preparo de bolinhos assados,
que podem compor um jantar leve acompanhados de
salada, por exemplo..

ARROZ
O  arroz que sobrou pode virar bolinhos assados (com
cenoura ralada, salsinha, ovo e farinha de aveia) ou arroz
de forno. Você também pode refogar cebola, pimentão e
outros vegetais disponíveis e misturar à sobra do arroz,
dando a ele uma nova vida na refeição seguinte.

FEIJÕES
Prepare uma quantidade dobrada de feijão e congele metade
sem temperar (grãos e caldo). Depois, é só descongelar e
temperar no dia do consumo para garantir um feijão com
gostinho de feito na hora. E a sobra pode virar bolinho
assado! 
Cozinhe uma quantidade dobrada de grão de bico e guarde
parte dos grãos para preparar bolinhos ou para usar de base
para tortas. Tem muitas receitas úteis na internet. Se não
achou, entre em contato que mandamos.

O que  fazer com as sobras para EVITAR o
DESPERDÍCIO?

 



FRUTAS
Abacaxi: ferva as cascas (com gengibre fica uma delícia) e
prepare um delicioso chá, que pode ser consumido quente ou
frio.
Manga: você pode usar a casca da manga para o preparo de
sucos e batidas, ríquissima em fibras e nutrientes.
Banana: quando estiverem muito maduras, você pode preparar
bolinhos e panquecas ou descascá-las, cortar em rodelas e
congelar para o preparo futuro de shakes e sorvetinhos. Além
disso, no preparo de bolos, você pode usar a banana com a
casca (higienizada), fica uma delícia e é riquíssimo em fibras e
minerais. 
Maçã: você pode usar a maçã com casca para o preparo de
bolos, sucos, batidas.
 
 

TEMPEROS FRESCOS
Talos (de salsinha, couve, agrião, espinafre, etc) não
devem ser descartados. Use-os em refogados, em um
arroz colorido, recheios de tortas salgadas, bolinhos,
farofa, sucos.  
Se a salsinha, cebolinha, alho-poró, talo de salsão
começarem a amarelar ou estragar, pique-os e congele
em pote ou saco plástico. Você poderá ir usando em
diversas preparações: no feijão, arroz, refogados, ovos
mexidos e omeletes, tortas, etc.

Não vai dar conta de todas
as frutas? Não espere

estragar. Pique-as e guarde
em potes no refrigerador
para sucos, sorvetes com

banana, vitaminas (com leite,
iogurte, leite vegetal),

picolés. 



AUMENTE A DURAÇÃO 
DAS HORTALIÇAS!
O grande segredo é manter as FOLHAS BEM SECAS.
Seguindo o passo a passo direitinho, elas duram até 1
semana na geladeira.
1) Separe as folhas uma a uma;
2) Deixe-as imersas em solução de hipoclorito
(1 col sopa para 1 litro de água) por 15min;
3) Lave-as em água corrente;
4) Seque bem as folhas: primeiro passando em
centrífuga e depois com papel absorvente ou ao
natural;
5) Armazene em pote com tampa. Forre o fundo
do pote com papel absorvente para absorver
qualquer umidade residual. Guarde o
pote de cabeça para baixo na geladeira.

LEGUMES VENCENDO NA GELADEIRA?
Asse os legumes em tiras ou rodelas em forno
(temperatura média) com azeite, sal e alguns dentes de
alho amassados até ficarem macios. Perfeitos para
servirem como acompanhamento;
 
Pique, corte em tiras ou rodelas e refogue em uma
frigideira com azeite ou manteiga. Eles poderão servir de
acompanhamento de carnes, podem ser misturados no
arroz e no macarrão, dando um colorido especial para
essas preparações.
 
Refogue com cebola e alho, cozinhe com um pouco de
água ou caldo caseiro e bata no liquidificador, formando
um creme de legumes.
 
 



É POSSÍVEL CONGELAR LEGUMES?
Aprenda a técnica de branqueamento para garant i r
a preservação dos nutr ientes ,  co loração e textura
após o congelamento .
 

1 -H ig ien ize o a l imento;

2-Corte em pedaços pequenos e não muito grossos;
3-Mergulhe em uma panela com água fervente .
Espere que a água vol te a ferver e deixe ferver de
acordo com os tempos de cada a l imento (consu l te
na tabela a seguir o tempo idea l  de fervura de
cada a l imento) ;
4-Ret i re da água fervente e faça o resfr iamento
rápido (bolw com água gelada e gelo ,  por 2
minutos ,  ou até estar tota lmente gelado) ;
5-Escorra a água e acondic ione em pequenas
porções (+/- 500g) ,  removendo o ar ;
6 .  Et iquete indicando o a l imento e data de
processamento .  

COM ESSA TÉCNICA, O PRAZO DE
VALIDADE DOS LEGUMES CONGELADOS

AUMENTA PARA 6 MESES!!!
 

 OS LEGUMES BRANQUEADOS NÃO
PRECISAM SER DESCONGELADOS. PODEM

SER LEVADOS AINDA CONGELADOS
DIRETO PARA A PANELA OU FRIGIDEIRA
ONDE TERMINARÃO DE SER COZIDOS. 



ALIMENTO
 

MORANGA
 

ABOBRINHA
 

ACELGA
 

ALHO
 

BETERRABA
 

BERINJELA
 

BRÓCOLIS
 

CEBOLA
 

CEBOLINHA
 

CENOURA 
 

COUVE
 

COUVE-FLOR
 

ESPINAFRE
 

MANDIOCA
 

SALSÃO
 

SALSINHA
 

TOMATE

CORTAR EM
 

CUBOS
 

CUBOS/RODELAS
 

EM PEDAÇOS
 

P ICADO
 

RODELAS
 

RODELAS
 

BUQUÊS
 

P ICADA/RODELAS
 

P ICADA
 

RODELAS/CUBOS 
 

T IRAS
 

BUQUÊS
 

P ICADO
 

PEDAÇOS
 

PEDAÇOS
 

P ICADO
 

CUBOS

COZINHAR
 

2 MIN
 

CRUA
 

2 MIN
 

CRU
 

8 MIN
 

2 MIN
 

3 MIN
 

CRUA
 

CRUA
 

5 MIN 
 

CRUA
 

4 MIN
 

2 MIN
 

CRUA
 

CRU
 

CRUA
 

CUBOS

POR QUANTO TEMPO COZINHAR ANTES
DE BRANQUEAR E CONGELAR?

 



QUEM ENTREGA EM CASA?
Mercado Públ ico de Porto Alegre :
https://mercadopublico.com.br/
 

Hort i f rut i  e Produtos Natura is :

ht tp ://hort i f rut icrestani .com.br/
https ://www.maisqui tanda .com.br/
https ://freshorganicos .com.br/
https://www.sosfeira.com.br/
http ://www.sauzen .com.br/
https ://mundoleve .com/
https ://www. loca l farmers .com.br/
https ://www.oempor iodobem.com.br/
https ://s i t iodoguido .com/
@granjamaggi ( instagram)
 
Supermercados :
https ://shoppr .com.br/
https ://www.magodr ive .com.br/
https ://www. lo jazmart .com/
 
Casa de Carnes :
https ://zero51carnes .com.br/
https ://www.gadar ia .com.br/
 
 
Apl icat ivo Rappi a lém de del ivery de comida, d isponib i l i za del ivery de
supermercados (Asun, Carrefour ,  Comerc ia l  Zaf far i ,  Mercado Brasco) .  
 
Apl icat ivo iFood a lém de del ivery de comida, d isponib i l i za del ivery de
mercados (Gecepel ) ,  f rute i ras ,  lo jas de produtos natura is ,  padar ias e
casa de carnes .

LISTA DE LOJAS ONLINE COM 
DELIVERY OU ENTREGA PROGRAMADA 

EM POA PARA TU NÃO 
PRECISARES SAIR DE CASA!



MANTENHA
CONTATO

Para perguntas ou comentários:

ANIZE VON FRANKENBERG
@anize.nutri
anize.nutri@gmail.com

CARMEN RAYA AMAZARRAY
@carmenrayanutri
carmenrayanutri@gmail.com

RAQUEL BOEHL
@nutri.raquelboehl
nutriraquelboehl@gmail.com

e nos siga nas redes sociais

@somosnutrio
somosnutrio@gmail.com


