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Arroz / feijão
Ovos cozidos
ao molho
Viradinho de
espinafre

Arroz shop sue
Frango xadrez
com vegetais

Arroz integral /
feijão
Kafta assada
Quibebe

Arroz / feijão
Hambúrguer de
lentilha
Legumes aromáticos
assados

Arroz / grão de
bico cremoso
Peixe no papilote
com cenoura e
tomate

Salada de
alface

Salada de acelga
bem fininha

Tabule de quinoa

Salada de agrião

Salada de escarola

Limonada Pink

Bolo integral
de maçã

Pão de forma
caseiro com
requeijão

Bruschetta de
tomate e
manjericão

Milho cozido
na espiga

Creme de
abacate com
cacau

Chá de erva
cidreira

Suco de
morango

Leite batido
com banana,
maçã, mamão e
aveia

Manga

Maçã

Amêndoas
laminadas

ç

Dia sem carne

Arroz / feijão
Escondidinho de
Mini pizza de
rúcula, muçarela de carne moída com
legumes
búfala e tomate
cereja
Lanche da família!

Salada de pepino
Tapioca com
queijo branco e
orégano
Suco de limão

Pratos principais e
acompanhamentos

4 ovos
1/2 cebola picada
1 dente de alho amassado
2 tomates picados
1 xícara de passata de tomate ou molho de tomate caseiro
Sal e pimenta do reino a gosto
Folhas de manjericão ou ervas desidratas

Refogue a cebola e o alho com um pouco de azeite. Adicione os tomates picados e o molho de tomate e refogue um
pouco. Tempere o molho com um pouco de sal e pimenta. Quebre os ovos em um recipiente e acrescente um a um na
panela com o molho. Tome cuidado para não quebrar os ovos. Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe os ovos
cozinharem bem. Tempere com sal, pimenta do reino e finalize com as folhas de manjericão

3 xícaras de chá de arroz cozido
2 colheres de sopa de azeite
3 ovos
1 xícara de chá de ervilhas congeladas
1 xícara de chá de cenoura cortada em cubos pequenos e aferventada
Cebolinha em rodelas a gosto
Sal a gosto
Em uma frigideira antiaderente, aqueça 1 colher de sopa de azeite, coloque os ovos batidos e frite até obter uma omelete.
Corte em fatias finas e reserve. Em uma panela, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue a ervilha e a
cenoura. Junte a omelete reservada e a cebolinha. Tempere com um pouco de sal. Por último, acrescente o arroz cozido,
misture delicadamente e sirva a seguir

300g de peito de frango
1 cebola
1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo
1 cenoura cortada em rodelas
1 brócolis pequeno

1 abobrinha média
2 colheres de sopa de molho de soja
4 colheres de sopa de água
1 colher de chá de amido de milho
Opcionais: Amendoim torrado e óleo de gergelim

Corte todos os legumes e o filé de frango em cubos pequenos. Como a cenoura demora mais para cozinhar, coloque-a em
uma panela com água fervendo e deixe cozinhar separadamente. Se preferir, utilize uma panela a vapor. Enquanto isso,
grelhe os cubos de frango. Junto com o frango, coloque os cubos de cebola e pimentão, acrescente um fio de óleo de
gergelim (opcional). Quando esses estiverem macios, e não totalmente cozidos, junte o brócolis, a cenoura e a abobrinha.
Por último, dilua o molho de soja na água e acrescente o amido de milho. Faça uma misturinha e incorpore ao restante
dos ingredientes. Agora, basta misturar tudo delicadamente, deixar os demais legumes atingirem o ponto de
cozimento certo e está pronto. Ao final, se desejar, acrescente o amendoim torrado

500g de carne moída
1 cebola ralada
1 xícara de chá de salsinha picada
1/2 xícara de folhas de hortelã picadas
Suco de limão
Sal e pimenta síria (opcional) a gosto

Misture bem todos os ingredientes. Molde a carne em formato de bastões, do mesmo tamanho e espessura. Unte uma
assadeira com azeite e coloque as kaftas, regue novamente com azeite e leve ao forno até que fiquem bem assadas

1 kg de abóbora de pescoço
2 dentes de alho
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de sal

Descasque e corte a abóbora em pedaços médios de cerca de 2 cm. Descasque e pique fino os dentes de alho. Leve uma
frigideira grande (ou panela) com o azeite e o alho ao fogo médio – isso diminui a chance de queimar o alho. Refogue
por 1 minuto, só para perfumar. Junte os cubos de abóbora, tempere com o sal e deixe cozinhar, mexendo de vez em
quando, por cerca de 10 minutos ou até a abóbora começar a ficar macia. Tampe a frigideira e deixe a abóbora cozinhar
abafada, por 5 minutos – ela vai soltar líquido e ficar bem macia, quase desmanchando. Retire a tampa e mexa por
mais alguns minutos, pressionando com as costas da colher, para desmanchar os pedaços de abóbora. Desligue o fogo
e sirva a seguir

1/2 xícara de chá de quinoa em grãos cozidos
1 tomate maduro
1 pepino japonês
1/2 xícara de chá de folhas de salsinha
3/4 de xícara de chá de folhas de hortelã
Caldo de 1 limão
1/4 de xícara de chá de azeite
Sal a gosto

Dica: Caso deseje, substitua a quinoa por trigo para
kibe. Deixe o trigo hidratando em água quente por
aproximadamente 15 minutos. Coloque água o suficiente
para cobrir o trigo

Cozinhe os grãos de quinoa até que fiquem transparentes. Corte os tomates e pepino, descarte as sementes e pique em
cubos pequenos. Pique a salsinha e a hortelã. Misture todos os ingredientes. Tempere com o caldo de limão, o azeite, sal
a gosto e misture bem

200g de lentilha cozida
1/3 de cebola ralada
1/2 abobrinha ralada
Temperos frescos ou secos (tomilho, curry, orégano, salsinha)
Suco de 1 limão
Farelo de aveia
Sal a gosto
Cozinhe a lentilha como de costume e escorra toda a água. Refogue a cebola, acrescente a abobrinha e os temperos.
Acrescente a lentilha e o suco de limão. Misture bem até formar um purê. Acrescente o farelo de aveia até dar ponto
para modelar. Molde os hambúrgueres e grelhe em uma frigideira antiaderente com um pouco de azeite

2 batatas médias
Dica: Use os legumes que estiverem disponíveis em casa
1 batata doce pequena
Varie também nos temperos, encontre aqueles que mais
2 mandioquinhas pequenas
agradam a sua família
1 cenoura
1/4 de abóbora
1 abobrinha
Azeite a gosto
Páprica defumada
Ervas desidratadas (salsinha, manjericão, orégano, tomilho. . . )
Sal a gosto
Descasque todos os legumes, exceto a abobrinha. Corte no formato desejado (sugestão, cortar em palito). Coloque todos
os ingredientes em um recipiente e tempere com a páprica, ervas desidratadas de sua preferencia e sal. Regue com o azeite
e misture bem, para que os temperos incorporem nos legumes. Coloque tudo em uma assadeira e leve ao forno até que
os legumes fiquem cozidos e dourados. Mexa de vez em quando para assar de todos os lados

500g de grão de bico
4 dentes de alho
Cebolinha ou salsinha a gosto
Sal a gosto

Deixe o grão de bico de molho, dentro da geladeira, por pelo menos 12 horas. Escorra a água do molho e cozinhe com
nova água (uns quatro dedos acima dos grãos), na panela de pressão, por aproximadamente 30 minutos ou até que os
grãos estejam bem macios. Separe metade dos grãos cozidos e bata-os no liquidificador. Volte para a panela com o
restante e misture bem para que o caldo fique grossinho. Refogue o alho em azeite e adicione ao grão de bico. Finalize
com o sal e os temperos verdes

4 filés de peixe (saint peter, tilápia, robalo, merluza ou badejo)
1 alho poro cortado em rodelas
1 tomate cortado em cubos
1 cenoura cortada em cubos
1 cebola pequena cortada em rodelas
Suco de limão
Azeite, alho e sal a gosto
4 quadrados de papel manteiga
Tempere os filés com o sal, alho e suco de limão. Sobre a folha de papel manteiga (bem no centro), faça uma caminha com
rodelas de alho poro, cebola e azeite. Disponha um filé sobre essa caminha e cubra com a cenoura, os tomates e mais um
pouco de cebola. Regue com um fio de azeite e salpique um pouco de sal. Feche o papel como um envelope, tendo cuidado
de não deixar nenhum orifício. Leve para assar em forno médio por cerca de 15 minutinhos

6 batatas cozidas
500g de carne moída
1 tomate picado
1 cenoura picada cozida
1 abobrinha picada cozida
1 xícara de chá de alho poro picado

1 cebola pequena picada
1 colher de sopa de azeite
1 colher de sopa de manteiga
1 xícara de chá de leite
Queijo ralado para polvilhar

Dica:
Substitua
a
batata por mandioca,
mandioquinha, inhame,
cará ou batata doce

Cozinhe as batatas com um pouco de sal. Escorra e amasse as batatas. Reserve. Em uma panela, aqueça um fio de azeite
e refogue a cebola e o alho poro. Acrescente a carne moída e refogue bem. Acrescente a cenoura e a abobrinha previamente
cozidas e refogue mais um pouco. Tempere tudo com sal e temperos de sua preferência. Por último, adicione o tomate.
Reserve. Em outra panela, aqueça a manteiga e acrescente as batatas amassadas. Misture bem e acrescente o leite,
misturando sempre. Quando já estiver bem encorpado, desligue o fogo. Forre com metade do purê uma travessa de vidro
untada com manteiga. Acrescente todo o refogado de carne com legumes e cubra com o restante do purê. Polvilhe o
queijo ralado, leve ao forno preaquecido até dourar

Lanches

1 kg de farinha de trigo
1 colher de sopa de açúcar
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de sal
500 ml de água
1/2 colher de sopa de manteiga
10 g de fermento biológico fresco

Dica 1 : Não deixe os discos de massa dourar

Dica 2 : Caso esteja muito frio dobre a quantidade
de fermento e use água morna

Em um recipiente grande, junte o fermento com o açúcar e misture-os bem. Adicione o azeite, a manteiga e a água e vá
misturando. Por último, coloque a farinha de trigo e o sal. Misture e comece a sovar a massa por cerca de 10 minutos até ficar
bem homogênea e lisa. Em seguida divida a massa em bolinhas pequenas de cerca de 100g cada. Disponha as bolinhas em uma
assadeira e deixe um espaço de 2 dedos de uma para outra. Cubra e deixe fermentar por no mínimo 1 hora. Em seguida, com a
ajuda de um rolo, abra as bolinhas de massa na espessura que desejar. Faça furinhos com a ajuda de um garfo e
leve os discos de massa apenas para pré-assar em forno pré-aquecido. Retire os discos de massa do forno e deixe
esfriar completamente, sem deixar uma em cima da outra para não suar. Depois de frias, você pode embalar os discos
de mini pizza e congelar ou rechear a seu gosto e assar, até o recheio derreter ou dourar

1 couve flor
1 dente de alho
1 colher de sopa de parmesão ralado
1 ovo batido
Sal a gosto
Orégano a gosto

Processe a couve flor crua em um processador, mixer ou liquidificador. Transfira a massa para um pano de prato limpo
e tire o excesso da água. Coloque a massa em um recipiente, acrescente o alho, sal, orégano, parmesão e ovos e misture
tudo. Abra a massa em uma forma de pizza e leve ao forno por 20 minutos a 180 graus. Se quiser fazer mini pizzas,
abra a massa com o auxílio de um aro. Retire do forno, coloque o recheio que desejar e volte para o forno até dourar

3 limões sicilianos
12 morangos
1/2 xícara de chá de framboesas
Água e açúcar demerara a gosto (adoçar com moderação)

Esprema os limões e bata no liquidificador com os demais ingredientes. Sirva a seguir
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3 maçãs pequenas com casca
2 ovos
1/4 de xícara de chá de óleo
1 xícara de chá de uvas passas
1 xícara de chá de farinha de aveia
1 xícara de chá de farelo de aveia
2 colheres de chá de canela em pó
1 colher de sopa de fermento
Bater no liquidificador a maçã, os ovos, o óleo e as uvas passas até obter uma massa bem homogênea. Numa vasilha
misturar as farinhas de aveia e a canela. Acrescentar a massa do liquidificador na vasilha e misturar até obter uma
massa homogênea. Por último acrescente o fermento. Despejar em uma assadeira e levar ao forno pré-aquecido a 180°C
por 30 a 35 minutos

1 ovo
2 colheres de sopa de açúcar
1/2 xícara de chá de óleo
1 colher de café de sal
1 xícara de chá de leite morno
1 envelope de fermento biológico seco
2 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
No liquidificador, coloque o ovo, o óleo, o açúcar, o leite, o sal e o fermento biológico seco. Bata muito bem. Despeje em
um recipiente grande e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos. Misture bem até que a massa fique elástica. A
massa ficará bem pegajosa, está certo. Coloque em uma assadeira para pão de forma, untada e enfarinhada. Espalhe a
massa por toda a assadeira. Cubra e deixe dentro do forno desligado para crescer, durante 30 minutos ou até que dobre
o tamanho. Depois que crescer, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar até que o pão fique douradinho.
Espere esfriar e desenforme

Pão italiano fatiado
1 dente de alho
Tomates picados em cubos
Folhas de manjericão
Azeite de oliva extravirgem

Dica 1 : Use o pão que estiver disponível em casa.

Dica 2 : Varie nas coberturas e faça bruschettas
exclusivas !

Corte o pão em fatias. Corte o dente de alho ao meio e esfregue em cada fatia de pão. Sobre cada fatia, coloque o tomate
picado e algumas folhas de manjericão. Acrescente uma pitada de sal e regue com o azeite. Coloque em uma assadeira e
leve ao forno até que o pão fique bem torradinho

1/2 abacate maduro
2 colheres de sopa de cacau em pó
1/2 banana nanica (opcional, ajuda a adoçar ! )

Dica : Experimente congelar as frutas e faça um sorvete
delicioso

Coloque todos os ingredientes no processador e bata até ficar uma mistura bem homogênea. Caso não tenha
processador, use o liquidificador ou um mixer

2 e 1/2 xícaras de chá de polvilho doce (cerca de 250 g)
2 xícaras de chá de água filtrada

5 colheres de sopa de goma de tapioca

Coloque o polvilho doce numa tigela e cubra com a água.
Misture para dissolver o polvilho, cubra com filme e deixe
de molho, na geladeira, por cerca de 8 horas. O polvilho vai
ficar com a aparência de gesso molhado. Escorra a água que
ficou na superfície. Coloque um pano de prato limpo sobre a
goma e deixe por alguns minutinhos para absorver o excesso
de umidade. Com uma colher, quebre a massa em pedaços e
passe por uma peneira. Leve uma frigideira pequena
antiaderente ao fogo médio. Abaixe o fogo e peneire uma
porção da farinha até formar uma camada uniforme sobre o
fundo da frigideira. Deixe cozinhar por cerca de 30 segundos
de cada lado até firmar. Coloque o recheio de sua preferencia

Em uma frigideira preaquecida, adicione a
goma de tapioca. Utilize uma peneira para
espalhar a goma por igual por toda a
frigideira. Aqueça, em fogo baixo, por
aproximadamente 2 minutos ou até soltar a
borda. Vire a tapioca e deixe por mais 15
segundos. Coloque o recheio de sua
preferencia, dobre ao meio e deixe aquecer um
pouco. Sirva na sequencia.

Soltam o intestino
Abacate
Abacaxi
Ameixa seca cozida
Banana nanica
Laranja
Maçã com casca
Mamão
Manga
Maracujá
Mexerica
Pera com casca
Uva

Abóbora
Beterraba crua
Cenoura crua
Todos os tipos de
verduras como agrião,
espinafre, entre outros.
Feijão
Iogurte
Leite fermentado
Trigo
*Ofereça os sucos com casca
e bagaço

Prendem o intestino
Banana maçã
Banana prata
Caju
Goiaba
Jabuticaba
sem
casca
Maçã sem casca
Pera sem casca
Suco de limão
*Coe os sucos

Abobrinha
Beterraba cozida
Chuchu
Cenoura cozida
Mandioca
Mandioquinha
Batata
Biscoito de polvilho
Biscoito de água e sal

In natura
Retirados de plantas ou animais sem
alteração.
Ex.: frutas, legumes e verduras, carne fresca,
entre outros.
Processado
Fabricado pela indústria com adição de sal ou
açúcar para aumentar a durabilidade.
Ex.: Milho em lata, geleias, atum em lata, entre
outros.

Minimamente processado
Os alimentos passaram por processos como limpeza,
moagem e congelamento.
Ex.: Arroz e feijão

Ultraprocessado
Formulações industriais que além de açúcar, sal e óleo,
possuem uma lista grande de ingredientes como gordura
modificada e aditivos.
Ex.: Salgadinhos, refrigerantes, biscoito recheado, entre
outros.
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