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HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS

Após manusear alimentos crus ou
não higienizados;

Após utilizar o sanitário;

Após manusear produtos de limpeza,
recolher lixo e outros resíduos;

Fazer higienização das mãos sempre
que for necessário;

Usar luvas descartáveis para
manipulação de alimentos crus.

frequência
T O D A S  A S  V E Z E S  Q U E  E N T R A R  N A
C O Z I N H A .
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Estrutura
ambiente.

Higienização do espaço

Em uma cozinha, os cuidados com a
higienização precisam ser redobrados.

Limpeza dos equipamentos e dos
utensílios deve ser a prioridade
número um no dia a dia de uma
cozinha. Os cuidados devem seguir os  
padrões de higiene do manual de
boas práticas (ANVISA) de acordo
com as atividades diárias.

Atividades Semanais

Desinfetar ralos, (despensa e
cozinha);
Limpeza de geladeiras, freezer e
despensa, sempre observando a
data de validade dos alimentos
abertos;
Limpeza de portas e janelas;
Fazer uso de panos descartáveis
para limpeza das bancadas, etc.

Creating a good impact report means
being transparent with your audience.
Back up your claims with relevant data.
Keep your sentences concise when
necessary, but dive into detail when it
comes to qualitative and quantitative
evidence. Remember: an impact report is
a combination of understanding your
mission, your work, and your audience,
and communicating that clearly with the
rest of the world.

Atividades Diárias

Antes de iniciar qualquer atividade no
ambiente (cozinha), desinfetar o local
onde serão manipulados e preparados
os alimentos.

Cozinha

Cada cozinha tem uma dinâmica
própria, no entanto, não há uma regra
que defina isso.
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Lavar e tirar sujidade como terra e resíduos,
(folhas amarelas, pretas e murchas, etc);
Acomodar os alimentos nos recipientes com
solução clorada, de maneira que
permaneçam totalmente imersos na
solução;
Deixar agir por 15 minutos e em seguida
enxaguar em água corrente;
Usar luvas descartáveis para a preparação;
Não é necessário realizar a desinfecção ou
seja, a aplicação do hipoclorito de sódio
para alimentos que irão passar por cocção.

Produtos adequados para
higienização de acordo com
o manual de boas práticas.

Água sanitária 2%;
Princípio ativo – Hipoclorito de sódio;
Diluição 2 litros de água sanitária para
cada 1.000 litros de água;
Tempo - Por 15 minutos;
1 colher de sopa para cada litro de
água.

       Produtos sanitizantes tais como:

Higienização e
desinfecção para frutas,
verduras e legumes.

 |  0 3

MANUAL DE PROCEDIMENTOS ALIMENTARES |  2021



Todas as mercadorias devem ser retiradas da embalagem secundária,
como caixa de papelão, saco de papel, sacolas plásticas;
As embalagens dos produtos devem sempre ter identificações;
As datas de validade devem ser observadas;
Nunca consumir alimentos vencidos;
Os alimentos nunca devem ser armazenados com produtos de limpeza
químicos e higiênicos;
Os alimentos nunca devem ser colocados diretamente no chão, devendo
sempre ser apoiados sobre prateleiras ou paletes;
Não deve ter caixas de papelão em nenhuma área de alimentação.

Compras de alimentos, tais como:
Verduras, legumes e frutas: Semanal

Alimentos com embalagens abertas devem ser transferidos para recipientes
adequados, lavados, desinfectados e etiquetados com nome do produto,
fornecedor, data de abertura e data de validade.

Preste atenção na cor e no odor dos produtos. Analise se há amassados,
rachaduras, manchas e furos, dê preferência às frutas e legumes da estação
que são mais frescos e contém menos agrotóxicos.
Evitar comprar frutas e legumes descascados, uma vez que não tem como
saber se foram bem higienizados.

ALIMENTOS – COMPRAS E ESTOCAGEM

COMO ESTOCAR ALIMENTOS
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COMO COMPRAR E ESCOLHER OS
MELHORES PRODUTOS.
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Higienização das mãos antes de preparar os alimentos e após manipular
alimentos crus (carnes, peixes e vegetais não lavados);
Os alimentos devem ser bem cozidos em altas temperaturas atingindo 74°C;
Evitar contato de alimentos crus com alimentos cozidos;
Lavar bem os utensílios usados antes e após cada preparação;
O manipulador deve estar com touca e avental apropriados e unhas bem
aparadas (cortadas);
Os cuidados com a higiene na manipulação de alimentos são fundamentais
para controlar a contaminação, evitando a formação de bactérias e
problemas de intoxicação e doenças relacionadas ao consumo de
alimentos.

ALIMENTOS SAUDÁVEIS.
Frutas

ALIMENTOS NÃO SAUDÁVEIS QUE DEVE
EVITAR.

Maçã é a primeira da lista dos alimentos saudáveis pois é rica em vitamina C
e numerosos antioxidantes;
Laranja;
Abacate;
Morangos;

OBS: O ovo também pode ser incluído na preparação como alimento
saudável.

Refrigerante;
Macarrão instantâneo;

Sucos de frutas artificiais;
Biscoitos recheados;

Salsicha;
Embutidos em geral.
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A T°C sempre acima de 60°C;

Por no máximo de 6 horas;

Quando resfriado, T°C inferior a 5°C;

Pratos bem elaborados, coloridos; 

Legumes, proteínas, etc.

SERVINDO AS REFEIÇÕES
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HÁBITOS SAUDÁVEIS PARA
UMA BOA SAÚDE

PILARES 
IMPORTANTES:
PLANEJAMENTO
é fundamental o aproveitamento dos 

alimentos de maneira integral;

SUPER ALIMENTO 
in natura> mais saúde e mais fibras;

Vitamina D (Sol);

Atividade física.
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OUR
PERFORMANCE

A  IMPORTÂNC IA  DOS
AL IMENTOS  

A carne vermelha tem papel importante na nutrição como fonte de ferro e

zinco. Ela possui fontes de proteínas, tais como vitamina B6 e B12, e

minerais. 

         Lembrando que o excesso é prejudicial ao organismo.

Os ovos contém proteínas de alto valor nutritivo necessário para uma vida

saudável, sendo ele um super aliado de boa nutrição para adultos e crianças.

OVOS

CARNE VERMELHA 
(PROTEÍNA DA CARNE)

A importância dos legumes e verduras é que eles são ricos em vitaminas,

minerais e fibras.

LEGUMES E VERDURAS
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OUR
PERFORMANCE

Dica: É importante consumir as frutas in natura e não somente como
forma de sucos ou processadas, porque assim suas fibras e nutrientes
permanecem intactas.

Lembre-se de higienizar as frutas antes do consumo, deixando de
molho em uma mistura de água e água sanitária.
Proporção: 1 Litro de água para uma colher de água sanitária, lavando
em água corrente em seguida. Outra opção que pode ser feita é o
hipoclorito de sódio, seguindo as orientações do fabricante.

O consumo diário de frutas evita a deficiência de minerais e vitaminas. Elas
são ricas em fibras e água que ajudam no bom funcionamento do trato
digestivo. As frutas são indispensáveis no nosso dia a dia, exemplo:

FRUTAS
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O V O S ,  C A R N E S ,  L E G U M E S ,  V E R D U R A S ,  F R U T A S ,  A R R O Z  E  F E I J Ã O

Laranja: Rica em vitamina C e cálcio;
Abacaxi: Rico em vitamina C, magnésio e potássio;
Maçã: Rica em vitamina C, ferro, magnésio, fósforo, potássio e entre outros;
Banana: Rica em vitamina C, magnésio, potássio, cobre, previne a câimbra
e é indicado comer antes das atividades físicas;
Melancia: Fonte de vitamina C, auxilia na hidratação e no processo de
limpeza do organismo;
Melão: Fonte de vitamina C, B3, potássio e cobre. Ajuda a fortalecer o
sistema imunológico hidratando e limpando o organismo;
Abacate: Fonte de vitamina E, proteína, ferro, tem beneficio para o fígado
e para controle dos níveis de colesterol.
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OUR
PERFORMANCE

Além de fornecer aminoácidos importantes para a síntese de proteínas, o
arroz e o feijão apresentam importantes nutrientes necessários à saúde. O
arroz, por exemplo, constitui uma relevante fonte de energia (carboidrato)
e ainda possui fosfato, ferro e vitamina B1 e B12.
Os aminoácidos são compostos que formam as proteínas, esses
aminoácidos não podem ser produzidos pelo corpo e, portanto, devem ser
ingeridos na alimentação saudável. 
A combinação do arroz e do feijão é perfeita para isso.

03 unidades cebola;
Sal a gosto;
01 cabeça de alho;
Cheiro verde, cebolinha e coentro a gosto;
Sugestão: ½ ramo de cada.

Descascar as cebolas e os alhos, higienizar e secar bem a
salsa o coentro e a cebolinha;
Bata tudo no liquidificador.

Pode ser congelado, caso a quantidade seja grande.

RECEITA:

PREPARO:
1.

2.

ARMAZENAMENTO:

Importante: O arroz e feijão são alimentos com fibras, dois

grandes aliados na alimentação de idosos.

Lembre-se: Evite alimentos processados, pois contém sódio,

açúcar e gordura que são prejudiciais a saúde.

Temperos livres de conservantes para uma
alimentação 100% saudável

ARROZ E FEIJÃO
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O V O S ,  C A R N E S ,  L E G U M E S ,  V E R D U R A S ,  F R U T A S ,  A R R O Z  E  F E I J Ã O
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SUGESTÕES  DE  CARDÁPIO
Al imentações  saudáve i s

1º DIA:
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Arroz;
Feijão;
Omelete de forno;
Legumes refogados; 
Salada de tomate;
Sobremesa: fruta.

Arroz;
Feijão;
Carne com legumes e iogurte
(opcional);
Polenta;
Salada de alface;
Sobremesa: fruta.

Macarrão ao molho de tomate;
Filé de frango ao forno; 
Salada de cenoura ralada,
beterraba ralada e rúcula;
Suco: laranja.

Arroz com legumes;
Feijão; 
Filé de peixe;
Salada de rúcula;
Sobremesa: frutas (Sugestão:
melancia).

Arroz;
Feijão; 
Panquecas verdes;
Purê de abóbora;
Salada de acelga;
Sobremesa: fruta.

Arroz; 
Feijão;
Carne com legumes; 
Farofa de folhas e talos;
Sobremesa: fruta.

2º DIA:

3º DIA: 4º DIA:

5º DIA: 6º DIA:
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SUGESTÕES  DE  CARDÁPIO
Al imentações  saudáve i s

7º DIA:
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Arroz;
Feijão;
Quibe de abobrinha ao forno;
Salada de acelga, tomate e cenoura
ralada (mix de salada).

Macarrão a bolonhesa;
Bolinho de brócolis;
Sobremesa: salada de frutas.

Arroz; 
Feijão;
Torta de espinafre; 
Carne cozida;
Salada de tomate;
Sobremesa: fruta / suco de
maracujá.

Arroz;
Feijão;
Carne moída com cenoura e vagem;
Farofa de talos e folhas; 
Sobremesa: creme de abacate.

Arroz;
Feijão; 
Quibe ao forno;
Creme de espinafre;
Salada de batata e cenoura
(sugestão: tempere com limão,
salsa picadinha, iogurte e sal);
Sobremesa: banana.

Arroz;
Feijão;
Carne assada;
Salada de legumes grelhados
(receita); 
Sobremesa: fruta.

8º DIA:

9º DIA: 10º DIA:

11º DIA: 12º DIA:
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SUGESTÕES  DE  CARDÁPIO
Al imentações  saudáve i s

13º DIA:
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Arroz;
Feijão;
Sobre coxa assada; 
Creme de legumes; 
Salada de alface; 
Sobremesa: fruta.

Arroz;
Feijão;
Carne com legumes e iogurte;
Salada de alface;
Sobremesa: fruta.

Arroz;
Feijão;
Fricassê de legumes e talos com
molho branco de aveia;
Sobremesa: fruta.

Arroz;
Feijão;
Batatas recheadas;
Salada de repolho e tomate;
Sobremesa: fruta.

Macarrão ao molho de tomate;
Filé de frango no forno;
Salada de escarola;
Suco: limão.

Arroz;
Feijão;
Omelete ao forno;
Legumes refogados;
Salada de alface e tomate.

14º DIA:

15º DIA: 16º DIA:

17º DIA: 18º DIA:
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SUGESTÕES  DE  CARDÁPIO
Al imentações  saudáve i s

19º DIA:
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Arroz;
Feijão;
Carne moída;
Polenta vitaminada (receita);
Salada de beterraba;
Sobremesa: fruta.

Arroz;
Feijão;
Escondidinho de frango;
Bolinho de brócolis (receita);
Sobremesa: fruta.

Arroz;
Feijão;
Fricassê ao forno de legumes e
talos (receita);
Filé de peixe ao forno (receita);
Sobremesa: gelatina / suco de fruta.

Arroz;
Feijão;
Carne assada;
Farofa de talos e folhas (receita);
Salada de beterraba;
Sobremesa: fruta / suco.

Macarrão com brócolis;
Filé de frango ao forno (receita);
Salada de repolho com molho
vinagrete.

Arroz;
Feijão;
Filé de frango ao forno;
Salada de acelga com molho
vinagrete; 
Sobremesa: pudim de goiaba com
casca.

20º DIA:

21º DIA: 22º DIA:

23º DIA: 24º DIA:
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Sugestões adicionais:

      Sirva bolinhos de arroz assados (receita) como entrada;

      Sirva bolos no café da manhã (banana, laranja e maçã);

      Sirva pão de folhas e talos;

      Sirva frutas (crianças).

SUGESTÕES  DE  CARDÁPIO
Al imentações  saudáve i s

25º DIA:
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Arroz com brócolis;
Feijão (opcional);
Purê de mandioquinha;
Filé de peixe ao forno (receita);
Sobremesa: manjar de beterraba.
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ATUALIZADA | 2020

PIRÂMIDE
ALIMENTAR
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Fonte: www.cdbh.com.br
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Carne de panela com legumes e iogurte;

Fricassê de legumes e talos diversos com molho branco

de aveia;

Batata recheada;

Quibe de abobrinha ao forno;

Omelete ao forno;

Filé de frango ao forno;

Filé de peixe;

Torta de quibe;

Bolinho de brócolis;

Lasanha de berinjela.
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RECEITAS
Nety

" Acredito que manipular alimentos é um ato de amor"
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Nety

Alimentação saudável

10



Q U A I S  A L I M E N T O S
D E V E M  S E R  A  B A S E  D E

U M A  A L I M E N T A Ç Ã O
S A U D Á V E L ?

OS ALIMENTOS QUE DEVEM SER PRIORITÁRIOS PARA UMA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL SÃO OS ALIMENTOS IN NATURA OU

MINIMAMENTE PROCESSADOS,
 

TAIS COMO LEGUMES, FRUTAS, ARROZ INTEGRAL, GRÃOS DE
TRIGO, FEIJÃO DE TODAS AS CORES, ENTRE OUTROS.

Q U A L  A  I M P O R T Â N C I A
D E  U M A  A L I M E N T A Ç Ã O

S A U D Á V E L ?

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL TEM SIDO UMA PREOCUPAÇÃO
CONSTANTE.

 
É IMPORTANTE INCORPORAR HÁBITOS MAIS SAUDÁVEIS,

PROPORCIONANDO
BENEFÍCIOS PARA O INDIVÍDUO.
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500g de Acém cortado em cubos;

03 colheres de óleo;

01 xícara de chá de cebola picada;

02 dentes de alho amassados;

05 xícaras de chá de água;

01 lata de molho de tomate e/ou 06 tomates maduros picados;

02 abobrinhas com casca em cubos;

03 cenouras em cubos;

01 copo de iogurte natural;

Sal a gosto;

Salsa e ou coentro a gosto.

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e doure a cebola e o alho.
Acrescente a carne e refogue um pouco mais.
Em seguida acrescente o molho de tomates e/ou tomates picados e a água.
Deixe cozinhar até a carne ficar macia. 
Acrescente os legumes e deixe por mais alguns minutos.
Para finalizar verifique o sal, acrescente o iogurte e sirva.

08 porções.

          Acompanhamentos: Arroz, feijão, salada de folhas.

01. CARNE DE PANELA COM LEGUMES E
IOGURTE
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INGREDIENTES

PREPARO

RENDIMENTO
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01 xícara de chá de batata em cubos;

01 xícara de chá de cenoura em cubos;

01 xícara de chá de abobrinha em cubos;

01 xícara de chá de chuchu em cubos;

½ xícara de chá de talos de espinafre picados;

½ xícara de chá de salsa picada;

02 colheres de óleo composto;

02 dentes de alho;

01 unidade de cebola;

½ xícara de chá de cebolinha picada;

½ xícara de chá de alho poró picado.

02. FRICASSÊ DE LEGUMES E TALOS DIVERSOS
COM MOLHO BRANCO DE AVEIA

 |  2 0

INGREDIENTES

01 colher de sopa de margarina;

02 colheres de sopa de flocos de aveia (flocos finos);

05 xícaras de chá de leite;

01 xícara de queijo parmesão ralado;

Sal a gosto;

Muçarela (opcional);

Batata palha a gosto.

INGREDIENTES DO MOLHO BRANCO COM AVEIA
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Cozinhar os legumes separadamente em água e sal até que estejam al dente.
Refogue os talos com óleo, junte o alho, a cebola, cebolinha e por último o alho
poró.

Para fazer o molho, derreta a margarina em fogo médio, misture o leite e a
aveia mexendo até engrossar e acrescente o sal.

Em uma refrataria, faça camadas com os legumes intercalando com os talos,
finalize com o molho branco.

Acrescente a muçarela (opcional) e leve ao forno, antes de servir acrescente a
batata palha.

06 porções.

          Acompanhamentos: Arroz e proteína.
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PREPARO

RENDIMENTO
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04 unidades de batatas com casca;

300g de peito de frango sem osso;

Água o suficiente para o cozimento;

Alho picado a gosto;

02 colheres de sopa de cebola picada;

02 colheres de sopa de azeite;

½ xícara de chá de aveia em flocos finos;

01 caixinha de creme de leite;

Sal a gosto.

Lave as batatas e cozinhe até que estejam macias. 
Cozinhe o frango na água e desfie ainda quente (reserve). 
Com as batatas cozidas, retire a polpa.
Refogue o alho, a cenoura, misture o frango desfiado, a polpa da batata
amassada e por último o sal, a aveia e o creme de leite.
Recheie as batatas e leve ao forno. 

Sirva quente.

03. BATATA RECHEADA
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INGREDIENTES

PREPARO
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01 cebola picada;

02 dentes de alho picado;

02 xícaras de chá de trigo para quibe;

03 xícaras de água fervente;

Azeite suficiente para untar a forma;

02 abobrinhas raladas (média);

02 xícaras de ricota (creme de ricota);

Sal a gosto;

Hortelã a gosto.

Refogue o alho, a cebola, em seguida adicione as abobrinhas raladas e
refogue por 5 minutos. 
Hidrate o trigo com água fervente.
Misture a abobrinha refogada ao trigo hidratado, tempere com sal, salsinha e
misture a hortelã, a ricota e corrija o sal.

04. QUIBE DE ABOBRINHA AO FORNO
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INGREDIENTES

PREPARO

Na camada de trigo com abobrinha, coloque a pasta de ricota com hortelã e
cubra com mais uma camada.
Leve a assar em forno preaquecido por 30 minutos até dourar.

MONTAGEM
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06 ovos;

02 tomates picados; 

01 peito de frango desfiado;

01 lata de milho;

01 cebola grande picada ou ralada;

Azeitonas a gosto (opcional); 

02 cenouras raladas; 

02 abobrinhas raladas; 

Orégano a gosto;

Salsa picada a gosto;

01 xícara de farinha de trigo.

Misture tudo, leve ao forno preaquecido em forma untada com margarina e
farinha de trigo.
Dica: Acrescente muçarela e/ou presunto se não gostar de frango.

05. OMELETE AO FORNO
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INGREDIENTES

PREPARO
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04 filés de frango;

Alho e sal a gosto;

01 limão;

200g biscoito/torrada;

02 ovos.

Tempere o filé de frango com alho, limão e sal a gosto.
Passe o filé nos ovos batidos em seguida no biscoito salgado ou torradas
trituradas.
Leve ao forno para assar em forma untada com óleo e/ou azeite, em fogo
baixo.

06. FILÉ DE FRANGO AO FORNO
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INGREDIENTES

PREPARO

04 filés de peixe (sem espinhas);

01 limão;

Alho e sal a gosto;

Azeite suficiente para untar a forma; 

Cheiro verde a gosto;

01 colher de sopa de raspas de limão;

Orégano, salsa ou tempero a gosto;

200g Torradas tradicional ou feita em casa.

07. FILÉ DE PEIXE

INGREDIENTES

PREPARO

Tempere os filés com o limão, sal e o alho. 
Faça uma farofinha com as torradas, cheiro verde, azeite,
raspa de limão e sal a gosto.
Passe o filé nessa farofinha e leve ao forno em forma untada
com azeite.
Quando a casquinha estiver bem dourada é só tirar do forno e
servir.
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250g de trigo para quibe;

02 colheres de sopa de óleo;

01 cebola ralada;

01 cenoura ralada;

02 batatas cozidas e amassadas;

200g de muçarela (opcional);

Azeite para regar;

Sal a gosto;

Demais temperos a gosto (salsa, hortelã, cheiro verde, etc).

Deixe o trigo em água fervente por 20 minutos. Escorra e esprema para tirar o
excesso de água. 
Refogue a cenoura e a cebola.
Misture ao trigo as batatas amassadas, a cenoura ralada e a cebola ralada. 
Unte uma forma com margarina, coloque o preparo apertando bem.

Dica: Se preferir coloque muçarela.

08. TORTA DE QUIBE

 |  2 6

INGREDIENTES

PREPARO
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01 cabeça de brócolis;

01 dente de alho;

01 xícara de farinha de rosca;

01 ovo;

100g de queijo parmesão ralado;

Sal;

Tempero a gosto.

Cozinhe o brócolis. Após cozido, pique em pedaços bem pequenos. 
Misture aos demais ingredientes.
Faça bolinhas pequenas e leve para assar em forma untada com um pouco de
azeite.
Forno preaquecido á 180°, até ficar dourados.

09. BOLINHO DE BRÓCOLIS

 |  2 7

INGREDIENTES

PREPARO
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03 berinjelas de tamanho médio;

400g de queijo muçarela;

400g de presunto;

600g de carne moída tipo patinho;

2 copos de água;

500g de extrato de tomate;

05 dentes de alho picado;

01 cebola média picada;

Salsa picada á gosto;

Orégano á gosto;

Sal e temperos á gosto (Ex: pimenta do reino, cominho, etc);

01 xícara de chá de farinha de trigo;

02 xícaras de chá de farinha de rosca;

05 colheres de sopa de queijo ralado;

05 ovos batidos.

10. LASANHA DE BERINJELA

INGREDIENTES

PREPARO

Corte as berinjelas em fatias e reserve.
Refogue a carne moída com todos os temperos, sal, orégano, alho, cebola,
salsa e coloque o molho e a água, até levantar fervura em fogo baixo.
Misture as farinhas.
Bata os ovos com garfo.
Passe as fatias de berinjela, uma de cada vez, nos ovos e em seguida nas
farinhas e frite ou asse.

MONTAGEM

Uma camada de berinjela;
Uma camada de molho;
Uma camada de muçarela;
Uma camada de presunto. 
Siga a sequência de camadas até preencher a assadeira.

Leve ao forno por 20 minutos.



Bolinho de arroz assado;

Panqueca verde;

Torta de espinafre sem farinha;

Polenta vitaminada;

Farofa de folhas e talos;

Pão de folhas e talos.
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RECEITAS
Sustentáveis

 |  2 9

01

02

03

04

05

06

08



MANUAL DE PROCEDIMENTOS ALIMENTARES |  2021

01 xícara de farinha de trigo;

02 xícaras de arroz cozido;

01 colher de sopa de cebola ralada;

01 dente de alho picado;

02 colheres de salsinha picada;

Tempero a gosto;

Sal a gosto.

Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture tudo até formar
uma massa homogênea. 
Faça pequenas bolinhas e coloque em uma refrataria untada com óleo.
Asse em forno médio por 30 minutos. 

DICA: Servir com um molho a gosto.

01. BOLINHO DE ARROZ ASSADO

 |  3 0

INGREDIENTES

PREPARO
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01 xícara de chá de talos de brócolis;

01 xícara de chá de leite;

¾ xícara de chá de farinha de trigo; 

02 ovos;

01 colher de sopa de margarina;

Sal a gosto.

Bata os talos com leite no liquidificador.
Passe a mistura numa peneira e leve novamente no liquidificador com o
restante dos ingredientes. 
Unte uma frigideira com óleo e coloque a massa com auxílio de uma concha.
Deixe assar até dourar, vire e coloque o recheio de sua preferência.

02. PANQUECA VERDE

 |  3 1

INGREDIENTES

PREPARO
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01 maço de espinafre;

200g de queijo picado ou ralado, ou ricota;

04 ovos;

01 caixinha de creme de leite;

02 dentes de alho;

01 cebola grande ralada;

01 colher de chá de fermento em pó;

Salsinha picada;

Temperos e sal a gosto.

Lave e higienize o espinafre, pique e retire o excesso de água. 
Refogue o espinafre com o alho, cebola, sal e os temperos.
Misture o espinafre aos demais ingredientes, por último coloque os ovos e bata
bem com um Fuê ou garfo. Adicione o fermento, o creme de leite e corrija o
sal.
Coloque a mistura em uma forma untada com margarina e farinha, espalhe o
queijo por cima e leve ao forno preaquecido à 180° por + ou – 30 minutos.

03. TORTA DE ESPINAFRE SEM FARINHA

 |  3 2

INGREDIENTES

PREPARO
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02 litros de água;

02 xícaras de chá de fubá;

01 xícara de chá de talos (brócolis, agrião, espinafre, couve flor ou o que tiver);

½ maço de folhas verdes (espinafre, couve manteiga ou folhas de brócolis);

01 colher de sopa de margarina;

02 dentes de alho picado;

01 cebola média ralada.

Refogue a cebola com o alho e a margarina, acrescente os talos e as folhas.
Dissolva o fubá em 2 litros de água, adicione ao refogado. Ajuste o sal e deixe
cozinhar por aproximadamente 30 minutos.

DICA: Sirva com um molho à bolonhesa ou de tomates e arroz.
Serve 10 pessoas.

04. POLENTA VITAMINADA

 |  3 3

INGREDIENTES

PREPARO
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02 colheres de sopa de cebola ralada;

02 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada ou farinha de milho;

02 colheres de sopa de margarina ou óleo;

Sal a gosto.

Refogue a cebola na margarina ou óleo até dourar, junte as folhas e talos.
Acrescente aos poucos a farinha de mandioca torrada ou a farinha de milho,
adicione o sal e misture tudo muito bem.

DICA: Podem ser usadas folhas de beterraba, rabanete, couve flor, brócolis ou
mesmo talos. 
Servir com carne assada.

05. FAROFA DE FOLHAS E TALOS

 |  3 4

INGREDIENTES

PREPARO
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02 xícaras de folhas picadas;

01 xícara de chá do caldo das folhas cozidas;

01 ovo;

1/3 xícara de chá de água;

01 colher de chá de açúcar;

03 colheres de chá de sal;

15 gramas ou 01 tablete de fermento biológico;

03 colheres de sopa de óleo;

04 e ½ xícaras de chá de farinha de trigo.

Bata no liquidificador as folhas e talos com água e o caldo das folhas cozidas,
bata bem. 
Junte o óleo, ovo, açúcar, sal e o fermento, bata mais um pouco.
Coloque em uma vasilha a farinha de trigo e despeje a mistura que bateu no
liquidificador e amasse até desgrudar das mãos.
Deixe crescer até dobrar de tamanho. 
Amasse novamente e modele os pães. 
Leve para assar em assadeira untada.
Deixe crescer novamente os pães já modelados.
Coloque para assar por 40 minutos.

06. PÃO DE FOLHAS E TALOS

 |  3 5

INGREDIENTES

PREPARO



Manjar de beterraba;

Pudim de goiaba com casca;

Bolo de laranja com casca;

Bolo de maçã;

Bolo de laranja com aveia fit;

Bolo de banana fit sem farinha de trigo;

Bolo de banana sem farinha e sem açúcar;

Bolo de casca de abóbora.
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RECEITAS DOCES
Sustentáveis
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01

02

03

04

05

06

08

07

08
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03 copos de água de cozimento de beterraba;

01 copo de suco de laranja;

08 colheres de sopa de açúcar;

06 colheres de sopa de amido de milho.

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo mexendo sempre até engrossar.
Coloque em forma para pudim untada com óleo.
Leve para gelar.

01. MANJAR DE BETERRABA

 |  3 7

INGREDIENTES

PREPARO

01 goiaba vermelha;

01 copo de água;

01 copo de leite;

04 colheres de sopa de amido de milho;

06 colheres de sopa de açúcar.

02. PUDIM DE GOIABA COM CASCA

INGREDIENTES

PREPARO

Dissolva o amido de milho em um pouco leite.
Bata a goiaba com água até obter um copo de suco.
Junte todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo até
engrossar, mexendo sempre.
Despeje em uma forma e leve para congelar.
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03 ovos;

02 laranjas com casca;

01 e ½ xícara de chá de açúcar;

½ xícara de óleo;

01 colher de sopa de fermento em pó.

Bata no liquidificador as laranjas (com casca, picadas e sem o miolo), ovos,
óleo e açúcar.
Coloque a mistura em um recipiente e misture a farinha de trigo aos poucos e
por último o fermento.
Leve para assar em forma redonda untada com óleo e açúcar.
Forno preaquecido 180°.
DICA: Se preferir, use farinha integral e açúcar demerara.

03. BOLO DE LARANJA COM CASCA

 |  3 8

INGREDIENTES

PREPARO

03 maçãs com casca;

01 xícara de chá de açúcar;

03 ovos;

½ xícara de aveia;

01 colher de chá de canela em pó;

01 colher de chá de fermento em pó.

04.  BOLO DE MAÇÃ

INGREDIENTES

PREPARO

Descasque as maçãs. Bata as cascas, o açúcar, os ovos e o óleo.
Em um recipiente, coloque farinha de trigo, aveia, maçã picada,
misture tudo e coloque a canela e fermento.
Leve para assar em uma forma untada com margarina
e polvilhada com farinha de rosca ou açúcar. 
DICA: Pode-se acrescentar uvas passas.
Essa receita pode ser feita com outras frutas.
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02 laranjas descascadas e picadas sem o miolo;

03 ovos;

01 xícara de chá de açúcar demerara;

100g de manteiga;

01 xícara de farinha integral;

01 xícara de farinha de aveia;

01 colher de sopa de fermento em pó.

Bata no liquidificador as laranjas picadas com os ovos, açúcar demerara e a
manteiga . 
Coloque os ingredientes batidos em um recipiente e misture a farinha, aveia e
o fermento aos poucos e leve para assar em forma untada. 
Forno preaquecido 180° por 30 minutos.

05. BOLO DE LARANJA COM AVEIA FIT

 |  3 9

INGREDIENTES

PREPARO

04 bananas nanicas;

02 ovos;

01 xícara de chá de aveia flocos finos;

01 colher de sopa de fermento em pó;

Canela a gosto.

06. BOLO DE BANANA FIT SEM FARINHA DE TRIGO

INGREDIENTES

PREPARO

Amasse as bananas.
Bata os ovos com um Fuê. 
Acrescente a banana amassada, a canela, a farinha de aveia e,
por último, o fermento. 
Misture bem devagar. 
Unte uma forma com margarina e leve para assar. 
OBS: Essa receita não necessita açúcar.
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03 ovos;

100ml de óleo;

200ml de leite de coco;

04 bananas nanicas grandes;

02 xícaras de chá de uvas passas sem semente (brancas ou escura);

02 xícaras de flocão de milho;

01 colher de sopa de fermento em pó.

No liquidificador, na função pulsar, bata os ovos, o óleo, o leite de coco, as
bananas cortadas em pedaços pequenos e as uvas passas.
Coloque a mistura em um recipiente e misture o flocão de milho aos poucos,
por ultimo acrescente o fermento.
Leve para assar em forma de pudim untada com óleo. 30 minutos, 180°.

07. BOLO DE BANANA SEM FARINHA E SEM AÇÚCAR

 |  4 0

INGREDIENTES

PREPARO

01 xícara de casca de abóbora higienizada e picada;

01 e ½ xícara de chá de açúcar;

03 ovos;

02 xícaras de chá de farinha de trigo; 

01 colher de sopa de fermento.

08. BOLO DE CASCA DE ABÓBORA
INGREDIENTES

PREPARO

Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e as cascas da
abóbora picada.
Coloque a mistura em um recipiente e misture a farinha de trigo
aos poucos, por último o fermento.
Leve para assar em forma tipo pudim. 
Forno preaquecido a 180° por 30 minutos.



Salada de legumes grelhados;

Creme de legumes;

Creme de palmito;

Pão de batata;

Hambúrguer vegetariano;

Quiche;

Bolo de banana integral;

Cookie;

Brownie.
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RECEITAS
Simone
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01

02

03

04

05

06

08
07

08

09
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5g. de pimentão vermelho;

5g. de pimentão amarelo;

5g. de pimentão verde;

10g. de abobrinha em rodela;

10g. de berinjela em rodela;

10g. de tomate em rodela;

Molho: Vinagre balsâmico com mel (reduzir o vinagre acrescentando mel).

01.   SALADA DE LEGUMES GRELHADOS

 |  4 2

INGREDIENTES

80g. de batata cozida;

80g. de brócolis cozido;

80g. de cenoura cozida;

10g. de talo de salsão;

1 unidade de caldo de legumes diluído em 500ml de água;

5g. de sal;

02. CREME DE LEGUMES
INGREDIENTES

PREPARO

Cozinhe separadamente os quatros legumes. 
Dilua o cubo de caldo de legumes em água quente. 
Bata tudo no liquidificador até que vire um creme. 
Ajuste os temperos.
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25g. de farinha de trigo;

25g. de manteiga;

500ml. de leite integral;

200g. de palmito picado;

100g. de cebola caramelizada.

03. CREME DE PALMITO

 |  4 3

INGREDIENTES

450g batata cozida e espremida;

750g farinha de trigo;

60g açúcar;

02 ovos;

90g manteiga;

10ml leite;

20g sal;

50g fermento fresco;

*Recheio a gosto (Sugestão: peito de peru, queijo branco ou ricota).

04. PÃO DE BATATA
INGREDIENTES

PREPARO

Misture o sal, o açúcar e a farinha. Acrescente o fermento, 
ovos, manteiga, leite e amasse. Acrescente a batata e amasse 
até homogeneizar. 
Deixe a massa descansar por 60 min., até dobrar o tamanho.
Faça bolinhas, abra um buraco para o recheio e asse por 
30 min. à 180º.  Pincele com gema de ovo e deixe dourar.

PREPARO

Derreta a manteiga, caramelize a cebola e adicione a farinha de trigo. 
Cozinhe por alguns minutos. 
Adicione o leite aos poucos deixando formar um creme branco liso e espesso.
Adicione 2/3 do palmito picado. Bata no liquidificador e finalize com o restante
dos palmitos picados e salsa fresca. Ajustar temperos.

DICA: Sirva com torradas e queijo parmesão.
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01 xícara de trigo para quibe;

02 e ½ xícaras de água filtrada; 

01 e ½ xícara de soja granulada;

01 xícara de amêndoas inteiras sem casca e com pele;

04 xícaras de berinjela com casca picadas em cubos (assar);

02 xícaras de farinha de rosca integral;

01 xícara de cebola picada finamente;

01 xícara de azeite extra virgem;

½ colher de chá de cominho em pó; 

01 colher de chá de sal marinho;

¼ de xícara de cebolinha picada;

¼ de xícara de salsinha picada;

Ricota.

Misturar todos os ingredientes e levar para assar na forma untada a 180º, 
de 15 a 20 min.

Para a montagem: usar o pão de sua preferência e adicionar queijo minas e
tomate grelhado.

Sugestão de acompanhamento: saladas.

05. HAMBÚRGUER VEGETARIANO

 |  4 4

INGREDIENTES

PREPARO
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01 xícara de farinha de trigo branca;

01 xícara de farinha de trigo integral;

02 colheres de sopa de linhaça;

½ colher de chá de sal;

½ xícara de manteiga;

2/3 xícara de água;

*Recheio a gosto.

Misturar todos os ingredientes e levar para assar na forma untada a 180º de 15
a 20 min. 
Sugestão de acompanhamento: saladas

06. QUICHE

 |  4 5

INGREDIENTES

PREPARO

01 xícara de chá de brócolis (sem o talo);

01 xícara de chá de couve-flor (sem o talo);

01 xícara de cenoura cortada em palitos;

01 xícara de chá de cebolinha picada;

½ colher de chá de sal;

02 colheres de sopa de farinha de trigo branca;

02 colheres de sopa de azeite extra virgem.

RECHEIO

PREPARO

Coloque numa frigideira o azeite, brócolis, couve-flor e cenoura.
Salteie por 2 minutos na frigideira e acrescente sal. 
Acrescente 2 colheres de sopa de farinha de trigo branca 
por mais 2 minutos. Reserve. 
Deixe amornar.
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02 xícaras de ricota;

01 xícara de queijo prato cortado em cubos pequenos;

02 ovos;

01 xícara de creme de leite;

01 colher de sal;

04 tomares cerejas cortados ao meio.

Misture em uma tigela os queijos, ovos, creme de leite e sal.

 |  4 6

COBERTURA DE RICOTA

PREPARO

Abra a massa numa superfície fria e farinhada usando rolo abridor de massa.

Depois unte a forma circular de 30cm com fundo removível. 

Cubra a forma com a massa, pressionando as bordas, deixando a forma

revestida. 

Elimine os excessos de massa nas bordas (3-4 cm de espessura). 

Espalhe o recheio de legumes sobre a massa e cubra com a mistura de

queijos. 

Coloque em forno preaquecido a 180°C e deixe assar por aproximadamente

50 min ou até o queijo ficar dourado. 

Nota: coloque os tomates sobre a cobertura de ricota quando começar a

dourar e deixe mais 10 min. 

Tire do forno e salpique a cebolinha picada.

Sugestão: acompanhamento de salada

MONTAGEM DO QUICHE
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04 ovos;

200ml de leite;

100ml de óleo de girassol;

05 bananas;

260g de açúcar mascavo;

140g de farinha de trigo integral;

120g de aveia;

02 colheres de sopa de canela em pó;

01 colher cheia de fermento em pó.

07. BOLO DE BANANA INTEGRAL

INGREDIENTES

PREPARO

Bata os ovos, o leite e óleo no liquidificador por 3 minutos .
Acrescente a farinha, o açúcar e a aveia gradualmente e bata
até ficar homogêneo. Acrescente o fermento.
Unte uma forma de bolo e coloque a massa. 
Corte as bananas em rodelas finas, coloque sobre a massa e
polvilhe a canela. Assar em forno a 160º por 50-60min.
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480g de farinha integral; 

200g de açúcar mascavo; 

100g de açúcar cristal; 

100g de aveia;

02 ovos;

150g de manteiga;

180g de gotas de chocolate forneável.

Misture todos os ingredientes em uma tigela, exceto o chocolate. Abra a
massa e faça discos de 5cm de diâmetro. Coloque as gotas de chocolate
sobre os cookies. 
Asse em forno a 160º por cerca de 25 min, até ficar crocante.

08. COOKIE

 |  4 8

INGREDIENTES

PREPARO

04 ovos;

200ml de leite;

100ml de óleo de girassol; 

05 bananas;

260g de açúcar mascavo;

140g de farinha de trigo integral;

120g de aveia;

02 colheres de sopa de canela em pó;

01 colher cheia de fermento em pó.

09. BROWNIE
INGREDIENTES

PREPARO

Derreta em banho-maria os chocolates, a manteiga e o leite.
Adicione um ovo de cada vez (a mistura não pode estar
quente), a farinha e o açúcar peneirados. 
Mexa bem e adicione amêndoas. 
Com a assadeira muito bem untada e asse no forno a 170º até
formar casquinha.
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QUARTA-FEIRA
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Cardápio
Mensal

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRATERÇA-FEIRASEGUNDA-FEIRA

PRIMEIRA SEMANA

Arroz
e 

feijão

Arroz
e 

feijão

Arroz
e 

feijão

Macarrão ao
molho de
tomate

Arroz
e 

feijão

Omelete
de

legumes

Salada
de

escarola

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Escondidinho
de 

carne seca

Couve refogada
e salada de

tomate

Carne cozida
com cenoura

e vagem

Salada de
acelga com

tomate

Filé
de frango
grelhado

Salada
de

agrião

Sobremesa:
pudim de

leite

Quibe ao forno
e abóbora
refogada

Salada
de

pepino

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Sobremesa:
fruta 
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QUARTA-FEIRA
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Cardápio
Mensal

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRATERÇA-FEIRASEGUNDA-FEIRA

SEGUNDA SEMANA

Arroz
e 

feijão

Arroz com
brócolis e 

feijão

Arroz
e 

feijão

Lasanha 
de

berinjela

Arroz
e 

feijão

Carne moída,
batata, cenoura

e abobrinha

Salada
de

escarola

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Filé de peixe
e 

batata sauté

Lingüiça 
e

carne seca

Couve
refogada

Salada
de

legumes

Sobremesa:
bolo gelado
de laranja

Carne assada
e creme de

abóbora

Salada de
alface e
tomate

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Sobremesa:
fruta 

Salada 
de

rúcula

-
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QUARTA-FEIRA
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Cardápio
Mensal

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRATERÇA-FEIRASEGUNDA-FEIRA

TERCEIRA SEMANA

Arroz
e 

feijão

Arroz
e

feijão

Arroz
e 

feijão

Macarrão ao
molho bolonhesa
e arroz a grega

Arroz
e 

feijão

Salada
de

tomate

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Frango assado
com batata e

cenoura

Almôndega e
abóbora ao

forno

Salada de
agrião e
cebola

Salada de
escarola e

tomate

Sobremesa:
salada 
de fruta

Bife a milanesa
ao forno e purê
de batata doce

Salada de
rúcula, pepino

e tomate

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Salada 
de

rúcula

Ovos mexidos
com

espinafre

Ervilha,
cenoura e

vagem

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta
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Cardápio
Mensal

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRATERÇA-FEIRASEGUNDA-FEIRA

QUARTA SEMANA

Arroz
e 

feijão

Arroz
e

feijão

Macarrão
alho e 
óleo

Arroz, feijão,
brócolis e
cenoura

Acelga
refogada

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Bife
acebolado

Salada
de

agrião

Couve e
abobrinha
refogadas

Almôndegas
ao molho de

tomate

Salada
de

repolho

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Salada 
de 

beterraba

Omelete de
abobrinha e

cenoura ao forno

Lingüiça
ao

forno

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Arroz
e

feijão preto

Sobremesa:
fruta ou 

suco de fruta

Filé de 
frango ao

forno
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