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Macarrão de Arroz branco com
lentilha
panela de
Peixe assado ao
pressão com
pesto de
carne e brócolis
manjericão

Salada de acelga
com tomate

Salada de
mandioquinha
com cebolinha

Pão de “queijo” Biscoito de arroz
com pasta de
de
beterraba
mandioquinha
Caqui picado

Ponkan

Arroz/feijão
Lanche da família!
Arroz/ feijão
Quibe de quinoa
preto
Beirute de frango
Nuggets de frango
Carpaccio de
com molho de
saudável
abobrinha
iogurte
Purê de mandioca Vagem na manteiga
Smoothie de frutas
com gengibre
vermelhas
Salada de almeirão Salada de alface e Salada de repolho
tomate
roxo
Arroz integral e
feijão
Moqueca de
banana da terra

Salada de
brócolis, cenoura
ralada e grão de
bico

Bolinho de
milho

Panquequinha
de cacau

Dadinho de
tapioca assado

Biscoito de
laranja e aveia

Bolo de fubá
com coco

Salada de frutas

Suco de abacaxi
com hortelã

Banana

Suco de goiaba

Leite batido
com abacate

Dia sem carne

ç

Lasanha de
berinjela à
bolonhesa

Pratos principais e
acompanhamentos

1 colher de sopa de azeite
1 cebola picada
1 dente de alho amassado
200g de carne em tiras ou moída
1 tomate, sem sementes, picado

500 ml de passata de tomate
1 pacote de macarrão gravatinha
2 xícaras de chá de brócolis aferventado
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
Sal e ervas secas a gosto

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Junte a carne e deixe dourar. Acrescente o
tomate, a passata de tomate, o macarrão, o sal e os temperos e 2 xícaras (chá) de água. Misture bem, feche a panela e
leve ao fogo alto e quando iniciar a pressão, cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, deixe sair toda a pressão, junte o
brócolis e misture bem. Sirva com o queijo parmesão
Dica 1: Use o macarrão de sua preferencia

Dica 2: Capriche nas ervas secas, manjericão, salsa e
orégano são ótimas escolhas para esse prato

500g de carne moída
1 xícara de chá de quinoa em grãos
1 cebola
1 xícara de chá de hortelã
1 xícara de chá de salsinha e cebolinha
1/2 xícara de amaranto (opcional)
Suco de limão
Sal a gosto

Cozinhe a quinoa até que os grãos fiquem “transparentes”. Misture todos os ingredientes até que fique uma massa bem
homogênea. Coloque em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno até que fique bem dourado

Dica : Você pode rechear o seu quibe com o ingrediente que desejar, como queijos, legumes cozidos, purês e
verduras refogadas. Essa receita pode ser congelada após assada

500g de peito de frango moído
1 colher de sopa de cebola ralada
2 dentes de alho amassados
1 ovo
6 colheres de sopa de farinha de aveia
2 colheres de sopa de molho de mostarda

Temperos: manjericão e orégano secos
Sal e pimenta do reino a gosto
1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada para empanar
1/2 xícara de chá de fubá
Azeite para untar

Misture bem o frango, a cebola, o alho, o ovo, a farinha de aveia, a mostarda, o manjericão, o orégano, o sal e a pimenta
de reino. Cubra com um filme plástico e leve à geladeira por duas horas para apurar o sabor e a massa ficar firme. Em um
prato raso misture a farinha de linhaça com o fubá e tempere com sal. Pré-aqueça o forno a 200°C. Com a ajuda de uma
colher de sopa, pegue uma porção de massa de frango, molde o nuggets e empane na mistura de farinhas. Repita esse
processo até acabar a massa. Disponha os nuggets em um refratário grande untado com azeite e leve ao forno médio
por 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar dos dois lados

3 berinjelas
2 xícaras de chá de molho de tomate nutritivo
500g de carne moída
1 cebola picada

1 dente de alho amassado
2 e 1/2 xícaras de chá de muçarela ralada (cerca de 300 g)
Queijo parmesão ralado a gosto
Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto

Lave, seque e descarte os cabos das berinjelas. Corte uma fatia bem fina de cada berinjela, no sentido do comprimento, para
formar uma base e deixar o legume bem firme na tábua. Corte as berinjelas em fatias de cerca de 1 cm, no sentido do
comprimento. Leve uma frigideira antiaderente grande (ou bistequeira) ao fogo médio. Quando estiver bem quente, coloque
quantas fatias couberem de cada vez e doure por cerca de 1 minuto de cada lado - não regue com azeite para a berinjela ficar
sequinha. Transfira para uma travessa e repita com o restante. Para o molho, refogue a cebola e o alho, acrescente a carne
moída, tempere com sal e pimenta do reino a gosto, acrescente o molho de tomate e deixe apurar um pouco.
Para montar a lasanha: num refratário, distribua uma camada fina de molho (apenas para cobrir o fundo do refratário),
disponha as fatias de berinjela, uma ao lado da outra, cubra com mais uma camada fina de molho e polvilhe com queijo
muçarela ralado. Repita, alternando camadas de berinjela, molho e queijo. Cubra a última camada com molho e
polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno para assar por cerca de 35 minutos, ou até gratinar. Sirva a
seguir

1 colher de sobremesa de azeite
1/2 cebola picada
1 xícara de chá de arroz branco
1/4 xícara de chá de lentilha (deixada de molho por no mínimo 8 horas)
2 xícaras de chá de água
Sal a gosto
1/4 de colher de chá de pimenta síria (opcional)

Dica : Caso não tenha pimenta síria, pode
substituir por uma pitada de cominho mais
uma pitada de canela em pó

Escorra a água do molho da lentilha e reserve. Em uma panela aqueça o azeite e refogue a cebola. Adicione o arroz e a
lentilha e refogue rapidamente. Adicione a água, o sal e a pimenta síria e mexa bem. Quando começar a ferver abaixe o
fogo e deixe a panela semi-tampada. Deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos ou até secar. Quando a água começar
a secar prove o arroz e a lentilha para ter certeza que estão cozidos, caso contrário adicione um pouco mais de
água e deixe secar novamente. Desligue o fogo. Tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Sirva a seguir

8 filés de peixe branco de sua preferência (600g)
Suco de 1 limão
Pimenta do reino a gosto
1 cebola cortada em rodelas de 0,5 cm
1 colher de sopa de azeite de oliva
Sal a gosto
Molho pesto (ver ingredientes e preparo na volume 1)

Dica : Pode substituir o manjericão por 1 maço de
salsinha ou rúcula. Caso sobre molho, você pode
armazenar na geladeira por até 4 dias ou no freezer
por até 3 meses para usar em outras receitas. O
pesto fica muito bom com macarrão, vegetais, pães,
torradas, filé de frango ou carne

Tempere os filés com o suco do limão, o sal e a pimenta e deixe marinar na geladeira por 10 minutos em um recipiente com
tampa. Em um refratário distribua as rodelas de cebola e tempere com sal. Distribua os filés sobre essa cama de cebola,
regue com azeite e leve para assar em forno médio por 15 a 20 minutos (não deixe muito tempo para não ressecar). Enquanto
o peixe assa prepare o molho pesto. Retire o peixe do forno, distribua uma colher de sopa cheia de molho sobre cada
filé e sirva em seguida

Frango
4 colheres de sopa de iogurte natural
1 colher de chá de curry
1 colher de chá de mel
1 colher de chá de suco de limão siciliano
8 mini filés de frango

Molho
4 colheres de sopa de iogurte
1 colher de chá de suco de limão
Uma pitada de sal
8 folhas de hortelã

Para servir
4 pães sírios
Folhas de alface americana

Atenção: Crianças menores de 1 ano não podem
consumir mel.

Junte o iogurte, o curry, o mel e o suco de limão e mexa bem. Acrescente o frango e misture. Cubra e deixe marinar por 30
minutos (ou deixe por toda a noite na geladeira). Para o molho, junte o iogurte, o suco de limão e o sal numa tigela. Corte
as folhinhas de hortelã e adicione. Misture e deixe na geladeira até a hora de usar. Grelhe os frangos até ficarem
dourados de ambos os lados, durante esse processo, regue com o restante da marinada. Aqueça os pães e corte-os ao
meio. Recheie cada um com frango, as folhas de alface e o molho de iogurte e sirva

1 pimentão verde picado
1 pimentão vermelho picado
1 pimenta dedo de moça
1 cebola picada
1 tomate picado sem semente e sem pele
1 litro de leite de coco

Banana da terra picada
Farinha de trigo
1 colher de sopa de azeite
1 colher de sobremesa de azeite-de-dendê
Sal e alho picado a gosto

Aqueça o azeite e o azeite de dendê em uma panela e refogue os pimentões, a pimenta, a cebola, o alho e o tomate. Depois
de refogada a mistura, acrescente 1 litro de leite de coco e deixe apurar. Corte a banana da terra em rodelas, passe os
pedaços na farinha de trigo e grelhe com um pouco de óleo em uma panela separadamente. Em seguida, seque as bananas
com papel toalha e coloque os pedaços na panela com o refogado

2 abobrinhas
1 colher de sopa de mostarda
2 colheres de azeite
1 colher de sopa de mel
1 dente de alho ralado
Suco de 1 limão

Lascas finas de parmesão
Sal a gosto

Atenção: Crianças menores de 1 ano não podem
consumir mel.

Corte as abobrinhas em rodelas bem finas e distribua em uma travessa. Pincele ou regue cuidadosamente com molho de
limão, azeite, mostarda, o dente de alho ralado, o mel e pitada de sal. Finalize com as lascas de parmesão.

400g de mandioca
1 e 1/2 xícara de chá de leite
1 colher de sopa de manteiga
Sal a gosto

Cozinhe a mandioca na panela de pressão. Passe no espremedor ou bata no liquidificador com o leite.
Leve ao fogo numa panela, juntando os outros ingredientes e deixe tomar ponto (quando começa a aparecer o fundo da
panela)

350g de vagem
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de chá de gengibre ralado
1 fio de óleo de gergelim

Retire as pontas das vagens e corte ao meio. Aqueça uma panela e adicione a manteiga e mexa até derreter. Adicione o
gengibre e cozinhe por 30 segundos. Em seguida, coloque as vagens e refogue por 2 minutos (se necessário, adicione um
pouquinho de água, para facilitar o cozimento). Adicione o óleo de gergelim e cozinhe mais um pouco

Lanches

2 xícaras de chá de fubá fino
1/2 xícara de chá de açúcar demerara ou mascavo
3 ovos
1 e 1/2 xícara de leite de coco
1/2 xícara de óleo de coco ou outro de sua preferencia

1 colher de chá de erva doce
1 xícara de coco ralado sem açúcar
1 colher de chá de canela em pó
1 colher de sopa de fermento em pó
1 colher de sopa de semente de linhaça

Bata as claras em neve e reserve. No liquidificador bata as gemas, o açúcar demerara ou mascavo, o leite de coco, o
óleo, o fubá e a canela. Incorpore delicadamente a mistura do liquidificador às claras em neve. Acrescente a erva doce, a
linhaça e o fermento. Coloque em uma forma untada e enfarinhada. Asse por 30 minutos. Para servir decore com coco
ralado

500g de mandioquinha descascada, cozida e amassada
500g de polvilho doce
1 colher de chá de sal
3 colheres de sopa de farinha de linhaça ou chia (opcional)
150ml de azeite
1/2 xícara de queijo ralado (opcional)
Água em temperatura ambiente quanto baste

Dica : os pãezinhos podem ser congelados.
Antes de assar, coloque as bolinhas no
congelador e assim que estiverem congeladas,
transfira para uma embalagem de
congelamento

Misture o polvilho com o azeite, sal e linhaça e forme uma farofa. Adicione a mandioquinha e amasse bem. Adicione
aos poucos a água até a massa ficar gostosa de trabalhar e desgrudar das mãos. Se desejar, acrescente o queijo ralado
e em seguida molde bolinhas, coloque em uma assadeira e asse até que os pãezinhos fiquem levemente dourados

1/2 xícara de chá de farinha de trigo
2 colheres de sopa de cacau em pó
2 colheres de sopa de açúcar demerara
1 ovo
1/2 xícara de chá de leite
1 colher de sopa de manteiga derretida
1 pitada de bicarbonato de sódio
1 pitada de sal
1 colher de sopa de fermento em pó

Dica : Creme de leite fresco é a versão mais
saudável desse alimento, mas se você não tiver
essa opção em casa, de preferencia ao creme de
leite de lata, pois ele é menos processado do
que o de caixinha
Veja o passa a passo dessa receita no nosso instagram
@cm_nutri

Misture bem todos os ingredientes secos. Em outro recipiente, misture o ovo, o leite e a manteiga derretida. Vá juntando
os ingredientes secos aos líquidos e misture bem. Se desejar acrescente na massa nibs de cacau ou chocolate 70% picado.
Aqueça bem uma frigideira antiaderente, e com uma concha pequena, deposite parte da massa. Doure dos dois lados.
Para um toque ainda mais especial, faça uma misturinha de chocolate 70% derretido com creme de leite fresco e jogue
por cima das panquequinhas

500g de tapioca granulada
500g de queijo coalho ou parmesão ralado
1 litro de leite
Sal a gosto

Dica : Sirva com geleia caseira ou 100% fruta,
melaço de cana ou um fiozinho de mel

Ferva o leite com sal e reserva. Em um recipiente, coloque a tapioca e o queijo ralado e misture. Em seguida, vá adicionando
ao recipiente o leite fervido aos poucos, misturando tudo muito bem até formar uma massa homogênea. Em seguida, despeje
a massa sobre uma assadeira forrada com plástico-filme. Leve à geladeira por aproximadamente 3 horas ou até a massa
ficar bem firme. Corte a massa em cubinhos e coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve ao forno
a 180°C por cerca de 30 minutos ou até dourar

30g de farinha de trigo
1 colher de chá de fermento em pó
1 ovo
2 colheres de sopa de leite
1 lata de milho escorrido
2 cebolinhas picadas
1 colher de sopa de óleo de girassol
Uma pitada de sal

Dica : Sirva com tomate cereja e manjericão

Peneire a farinha de trigo, o fermento e o sal em uma tigela. Separe a gema das claras e reserve. Misture o leite e a gema e
bata bem e Junte com a farinha de trigo. Bata as claras em neve. Não bata demais para que não murche. Com o auxilio de
uma espátula, incorpore a clara em neve com a outra mistura, acrescente o milho e mexa novamente. Aqueça uma frigideira
antiaderente e coloque o óleo de girassol. Coloque uma colher da mistura e deixe dourar ambos os lados. Sirva quente

100g de farinha de trigo
75g de aveia
100g de manteiga em temperatura ambiente
60g de açúcar
1/2 colher de chá de fermento
1 pitada de sal
1/2 xícara de chá de suco de laranja
1 colher de sopa de raspas de casca de laranja
2 gotinhas de extrato de baunilha

Dica: Os biscoitos saem do forno um
pouquinho moles, mas depois de esfriar, eles
ficam crocantes. Guarde em pote fechado

Coloque todos os ingredientes em uma tigela e bata bem. Se preferir utilize uma batedeira. A massa tem que ficar
bem lisa e desgrudar das mãos. Com as mãos faça bolinhas ou formato que você preferir e coloque numa assadeira
forrada com papel manteiga. Leve pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Retire do forno quando a base ficar
levemente dourada

1/2 beterraba grande picada e cozida
1/4 de uma ricota ou 200g de creme de ricota
2 colheres sopa de leite
1/2 colher de café de sal
1 colher de café de azeite
1 colher de café de suco de limão
1/2 colher de café de alho triturado.

Dica 1 : Varie o sabor, trocando a beterraba por
cenoura ou brócolis
Dica 2 : Cozinhe a beterraba no vapor, para
manter os nutrientes e evitar que fiquem com
muita água

Cozinhe a beterraba e quando ela estiver morna coloque no liquidificador ou mixer. Adicione os demais ingredientes e bata
bem. Se necessário acrescente um pouco de água.

1 banana em rodelas congelada
100g de frutas vermelhas congeladas
1/4 xícara de chá de leite de coco

Dica 1: Congele previamente as frutas. Corte em rodelas ou
cubos e disponha em uma assadeira. Assim que estiver
congelado, transfira para um saquinho de congelamento
para usar quando desejar. As frutas vermelhas podem ser
compradas já congeladas ou substituídas por morangos

Dica 2: Substitua as frutas vermelhas por manga, abacaxi
e/ou maracujá e faça um smoothie de frutas amarelas
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar bem cremoso. Se necessário, acrescente um pouco mais de
leite de coco. Sirva em seguida

Abacate e avocado

Abobrinha brasileira

Acelga

Ameixa estrangeira

Berinjela japonesa

Alface americana

Atemóia

Cará

Alface crespa

Chuchu

Alface lisa

Mamão formosa

Inhame

Alho poró

Pera Willians

Mandioca

Cebolinha

Ponkan

Mandioquinha

Escarola

Pepino comum

Repolho

Caqui

Uva Thompson

Abacate

Alho poró

A casca deve estar verde-clara
A tampa também deve estar
verde.

As folhas devem ter
coloração verde escura.
A parte branca deve ser firme

Ponkan

Berinjela japonesa

Deve ser firme, pesado e
levemente macio ao toque

Levemente macia ao toque
Ver se não tem buraquinhos,
indicando presença de praga

Pepino comum

Deve ser longo, fino e com a
cor verde escuro

Mamão formosa

A casca deve ser firme e
levemente macia, não ceder a
pressão dos dedos

O branqueamento é uma técnica de conservação dos 3 – Mergulhe os alimentos em uma panela com água
fervente (panela tampada)
alimentos que tem como objetivo congelar a água
presente nos alimentos, diminuindo o crescimento de 4 – Com o auxílio de uma peneira ou escumadeira,
bactérias e reações químicas. Essa técnica preserva o recolha os alimentos da fervura, colocando-os
valor nutricional, a coloração, o sabor e evita o rapidamente em outro recipiente, com água e gelo
desperdício de alimentos.
5 – A água gelada interromperá o cozimento
Veja o passo a passo:
rapidamente
1 – Lave verduras/ legumes em água corrente uma a
6 – Acondicione os alimentos em potes herméticos
uma
ou plástico zip lock, tente preencher a embalagem
2 – Corte da forma que serão consumidos. Procure
até a borda
cortar em tamanhos uniformes para depois
7 – Identifique e congele por até 3 meses
branquear por igual

Alimento

Tempo de branqueamento
em água fervendo

Abóbora picada

3 minutos

Brócolis

2 minutos

Abobrinha picada

2 a 3 minutos

Cenoura picada

2 minutos

Abobrinha ralada

1 a 2 minutos

Cheiro verde

2 minutos

Acelga picada

2 minutos

Couve flor picada

3 a 4 minutos

Batata

3 a 5 minutos

Espinafre

2 minutos

Berinjela picada

4 minutos

Vagem

2 a 3 minutos

Alimento

Tempo de branqueamento
em água fervendo

