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Cozinhar pode ser a paixão de alguns, mas uma tarefa 
um tanto complicada para outros. Quando falamos de 
alimentação saudável, então, o assunto parece mais 
difícil ainda. Se você é desses que pensam assim, a gente 
tem uma notícia: tudo isso pode ser bem mais fácil 
do que você imagina. 

Comer bem não significa fazer dieta. O que está em 
jogo é fazer escolhas equilibradas, evitando alimentos 
industrializados, incluindo vegetais, legumes, proteínas 
e frutas no cardápio, trocando alimentos fritos por 
assados ou cozidos, entre outras atitudes que começam 
a fluir naturalmente quando viram um hábito. 

Neste e-book, você vai encontrar receitas práticas
que usam ingredientes saudáveis e podem ser feitas
por qualquer um. Para mostrar como é fácil incluir
opções assim na rotina, algumas pessoas que trabalham 
com a gente compartilharam suas próprias dicas.

Essa é uma ação para o Mês da Obesidade e a gente não 
cansa de reforçar: essa é uma doença crônica complexa 
que não se reduz a dietas, padrões estéticos ou força de 
vontade, mas exige tratamento. Aliás, vale lembrar que o 
único padrão que importa é o padrão da saúde.

Boa leitura e bom apetite!
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Receita da Giovanna Quartarolli (GVQ)

10 folhas de couve
1 abacaxi
1 pedaço de gengibre (uma rodela em cada)

2 pepinos

10 porções de 360ml cada

Ingre
dientes

Rendimento

Como fazer
1. Higienize os alimentos e seque as folhas de couve. 

2. Corte o abacaxi, o gengibre e o pepino.

3. Monte os alimentos em cima da couve. Em seguida, 
embale-os em um saquinho plástico, tire o ar e leve ao 
congelador (o ar ajuda na proliferação de bactérias).

4. Na hora de fazer o suco, adicione 200ml de água e bata no 
liquidificador ou processador.TROUXINHAS 

DE SUCO VERDE
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1 colher de sopa de tapioca
1 ovo
Recheio (opcional):
tomate cereja e queijo branco
Sal e tempero a gosto

Ingre
dientes

Como fazer
1. Em um recipiente, bata bem o ovo.

2. Adicione a tapioca e bata novamente, 
até obter uma mistura homogênea.

3. Coloque todo o conteúdo em uma frigideira 
antiaderente levemente quente e mantenha em fogo baixo.

4. Deixe por alguns segundos e vire para dourar do outro 
lado (não é necessário untar com óleo, azeite ou manteiga).

5. Adicione o recheio e, na sequência, feche a crepioca. CREPIOCA

04 Receita da Francielly Felicio (FZQF)



8 folhas de couve manteiga
1 cenoura em tiras
1 pepino em tiras
2 tomates
1 cebola em tiras
300 gr de frango desfiado
sal e azeite a gosto

Ingre
dientes

Como fazer
1. Retire os talos das folhas de couve e passe por água fervente 
por 1 minuto. Retire e deixe esfriar.

2. Corte em tiras a cenoura, o pepino, o tomate, a cebola e 
tempere com sal e azeite.

3. Sobre cada folha de couve, coloque uma porção de cenoura, 
de pepino, de tomate, de cebola e de frango temperados.

4. Enrole as folhas, fechando as pontas e formando rolinhos.WRAP 
DE COUVE  

05 Fonte: cybercook.com.br



1 berinjela média
½ xícara (chá) de molho de tomate
3 fatias de muçarela (50g)
1 punhado orégano ou salsinha picada
½ xícara (chá) de presunto picado
10 cogumelos

Ingre
dientes

Como fazer
1. Corte as rodelas de berinjela e coloque-as em uma 
forma antiaderente.

2.  Cubra com molho de tomate, presunto picado, 
cogumelo, queijo e orégano.

3. Leve ao forno médio por 15 minutos ou no micro-ondas 
até derreter o queijo.

MINI-PIZZA
DE BERINJELA

06 Fonte: receiteria.com.br



1 ricota (cerca de 450 g)

2 ovos
½ xícara (chá) de queijo
parmesão ralado fino (cerca de 50g)

½ xícara (chá) de farinha de trigo

Ingredientes

Como fazer
1. Coloque a ricota numa tigela grande e esfarele em pequenos 
pedaços com as mãos.

2. Numa tigela separada, quebre os ovos e junte à ricota. Adicione 
o queijo ralado e o sal e amasse com as mãos para misturar. Junte 
a farinha e amasse até formar uma massa lisa. Cubra a massa com 
filme e deixe na geladeira por 15 minutos para firmar.

3. Para modelar os nhoques, enrole com as mãos uma porção do 
tamanho de uma bola de gude e achate levemente. Se preferir, 
faça rolinhos e corte a cada 2 cm.

4. Cozinhe cerca de 15 nhoques por vez deixando-os na água por 
2 minutos depois que subirem à superfície. Reserve 1 xícara (chá) 
da água do cozimento para o molho.

Receita do Gustavo Henrique Silva (EGHS)

NHOQUE
DE RICOTA

1 colher (chá) de sal
4 colheres (sopa) de manteiga
Queijo parmesão em lascas 
e folhas de manjericão 
a gosto para servir
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1 ricota (cerca de 450 g)

2 ovos
½ xícara (chá) de queijo
parmesão ralado fino (cerca de 50g)

½ xícara (chá) de farinha de trigo

Ingredientes

Como fazer
5. Coloque os nhoques na frigideira com 1 colher de manteiga 
por cerca de 2 minutos. Vire com uma espátula e deixe por mais 
1 minuto para dourar por igual. 

6. Depois, adicione o restante da manteiga na frigideira e regue 
com ½ xícara da água do cozimento. Desligue o fogo e mexa a 
frigideira, delicadamente, fazendo movimentos circulares até 
formar um molho liso. Transfira para uma molheira.

7. Sirva os nhoques de ricota com o molho de manteiga, queijo 
parmesão em lascas e folhas de manjericão fresca a gosto.

Receita do Gustavo Henrique Silva (EGHS)

NHOQUE
DE RICOTA

1 colher (chá) de sal
4 colheres (sopa) de manteiga
Queijo parmesão em lascas 
e folhas de manjericão 
a gosto para servir
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Como fazer
1. Refogue a cebola com os legumes, usando a manteiga, o 
óleo, o sal e o açúcar. Deixe esfriar e reserve.

2. Em uma bacia, bata a xícara de leite à mão e junte a 
maisena, os ovos e o queijo ralado.

3. Misture o refogado com a massa e despeje em uma 
forma untada e polvilhada com farinha de rosca.

4. Asse em forno médio por 25-30 minutos.

PUDIM
DE LEGUMES

1 cebola grande
2 cenouras raladas (ralo grosso)

1 chuchu ralado (ralo grosso)

1 abobrinha ralada (ralo grosso)

½ colher de sopa manteiga
1 fio de óleo
Sal a gosto

Ingredientes
1 pitada de açúcar
Salsinha
1 xícara de leite
4 colheres (sopa) de maisena
4 ovos batidos
½ pacote de queijo ralado

09 Receita da Daniela Mayumi Ura (DMUU) 



Como fazer
1. Corte as abobrinhas ao meio, no sentido do comprimento.

2. Tire cuidadosamente a polpa para formar uma canoa com a 
abobrinha e reserve.

3. Cozinhe as abobrinhas em água fervente com sal.

4. Prepare o recheio:

• Refogue a cebola e o alho com um pouco de óleo, adicione  
 a carne moída, a pimenta-do-reino e o sal. Deixe fritar bem.

• Acrescente o tomate e a polpa picada da abobrinha. 
• Por último, salpique um pouco de cheiro verde.

5. Recheie as abobrinhas.

6. Salpique o queijo ralado sobre as abobrinhas e leve ao forno 
para gratinar.

4 abobrinhas médias
1 cebola picada
2 dentes de alho amassados
300g de carne moída
2 tomates picados
50g de queijo parmesão ralado
Cheiro verde
Sal
Pimenta-do-reino

Ingre
dientes

10

ABOBRINHA
RECHEADA

Fonte: guiadasemana.com.br



TORTA DE 
ABOBRINHA
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Como fazer
1. Refogue o alho e a cebola no azeite e adicione a abobrinha, os 
tomates e as azeitonas.

2. Acrescente a aveia e o leite e misture tudo muito bem. Tempere 
com o sal, a pimenta e a cebolinha e desligue o fogo.

3. Deixe a mistura esfriar e, delicadamente, junte as claras em neve.

4. Unte e polvilhe um refratário redondo com um pouco de aveia.

5. Deposite a massa e salpique, em toda a sua superfície, o queijo 
ralado.

6. Leve ao forno médio, a 180 ºC, preaquecido, por 40 minutos ou 
até a torta crescer e ficar dourada por fora.

1 dente de alho picado
1 cebola pequena picada
2 colheres (sopa) de azeite
1 abobrinha italiana grande 
ralada
2 tomates grandes sem pele e 
sem sementes cortados em 
cubinhos
4 azeitonas pretas picadas

Ingredientes
1 xícara (chá) de aveia em
flocos finos
1 xícara (chá) de leite
(de preferência o desnatado)
5 talos de cebolinha-verde 
picados
5 claras de ovo batidas em neve
¼ xícara (chá) de queijo 
parmesão ralado
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Fonte: claudia.abril.com.br



5 ovos
100g de ricota
300g de peito de frango desfiado
½ cenoura ralada em tiras finas
Parmesão ralado (opcional)
Sal e temperos a gosto

Ingre
dientes

Como fazer
1. Bata os ingredientes no processador, exceto o frango.

2. Acrescente o frango e os temperos e misture-os, 
distribuindo em forminhas logo em seguida.

3. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 
aproximadamente 30 minutos.TORTINHA

PROTEICA
1212 Fonte: cuidai.com.br



Como fazer
1. Cozinhe separadamente o brócolis e o frango. 

2. Coloque o espaguete de palmito e os demais ingredientes em 
uma panela grande e cozinhe o suficiente para secar um pouco.

3. Misture os ingredientes e sirva ainda quente.

300g de espaguete 
de palmito
300g de frango em cubos
Molho de tomate sem sal 
com manjericão

Ingredientes
Vegetais à gosto
(sugestão: brócolis, abobrinha, 
tomate cereja e milho verde)

ESPAGUETE
DE PALMITO
COM FRANGO
E VEGETAIS

13 Receita da Raquel Cristina (RCLC)



ESCONDIDINHO
DE COUVE-FLOR

Como fazer
1. Higienize a couve-flor, separando os floretes e lavando bem. 
Cozinhe em uma panela com água até ficar macia. Escorra e 
processe até obter um purê.

2. Refogue a carne moída com o alho e cebola em uma panela. 
Adicione a carne moída e deixe dourar bem. Em seguida, 
adicione o molho de tomate. Tempere a gosto com sal e 
pimenta.

3. Em uma assadeira coloque o recheio e cubra com o purê de 
couve-flor. Finalize com parmesão e leve para assar em forno a 
180 graus por 25 minutos.

1 couve-flor
300g carne moída refogada
1 dente de alho picado
½ cebola ralada
½ xícara de molho de tomate

1 colher de chá sal
1 pitada pimenta-do-reino 
moída
50g de queijo parmesão ralado

Ingredientes

14 Fonte: mundoboaforma.com.br



Ingredientes

SALADA
HARUSSAME

2 dentes de alho espremido
2 pimentas dedo-de-moça picadas (opcional)

2 colheres de sopa de gengibre ralado
4 colheres de sopa de nam pla (molho de peixe tailandês)

Suco de um limão
60ml de água
1 colher de sopa de açúcar (ou o equivalente em adoçante)

2 colheres de chá de óleo vegetal (sabor neutro, como soja, girassol ou milho)

1 colher de chá de óleo de gergelim

Molho

Salada
250g de kanikama desfiado
200g de macarrão harussame (transparente – também chamado de glass noodles)

125g de broto de feijão escaldado (moyashi)

ou 1 pepino cortado em julienne
Cebolinha e salsinha picados fininho

15 Receita da Fernanda Kunioshi (FEKP) 



Receita da Fernanda Kunioshi (FEKP) 

SALADA
HARUSSAME

Como fazer
1. Misture bem os ingredientes do molho em uma tigela.

2. Quebre o macarrão com ajuda de uma tesoura, para os 
fios ficarem menos compridos. Depois, prepare conforme 
instruções da embalagem.

3. Misture todos os ingredientes da salada em uma travessa 
grande e regue com o molho, misturando tudo no final.

16



2 colheres (sopa) de chia
    xícara (chá) de leite de avelã
(ou outro leite vegetal: coco, amêndoa, quinoa, aveia)

    xícara (chá) de água
2 unidades de nozes picadas
Frutas vermelhas (mirtilo, morango, amora)

Adoce a gosto com o que preferir

Ingre
dientes

Como fazer
1. Em uma tigela ou pote de vidro, misture a chia,
o leite de avelã, a água e o adoçante (opcional). 

2. Por último, acrescente as frutas vermelhas e as nozes. 

3. Deixe na geladeira por no mínimo 2 horas. 

Receita da Isabela Lazdans (ILDA)

PUDIM DE CHIA 
COM FRUTAS 
VERMELHAS 
E NOZES
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Como fazer
1. Amasse as bananas em uma travessa funda.

2. Adicione os ovos inteiros e misture bem.

3. Adicione a aveia e a canela.

4. Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque uma porção 
da massa e deixe cozinhar.

5. Vire a panqueca para dourar do outro lado. Repita esse 
procedimento com toda a massa.

6. Sirva com mel ou sua cobertura favorita.

PANQUECA
DE BANANA
COM AVEIA

2 bananas
2 ovos
½ xícara de aveia em flocos
1 colher (sopa) de canela

Ingre
dientes

18 Fonte: cuidai.com.br



1 abacate maduro
½ xícara (chá) de creme de leite fresco
caldo de ½ limão
¼ de xícara (chá) de açúcar

Ingre
dientes

Como fazer
1. Descasque, corte ao meio o abacate e descarte o caroço. 

2. Corte a polpa em pedaços de 2 cm, leve ao congelador e deixe 
por pelo menos 3 horas.

3. Retire o abacate do congelador e deixe em temperatura 
ambiente por 5 minutos antes de bater. Se estiver muito calor, 
aproveite para colocar o creme de leite no congelador.

4. No processador de alimentos, junte o abacate congelado e 
bata, no modo pulsar, até começar a triturar os pedaços. Junte o 
caldo de limão, o açúcar e o creme de leite, e deixe bater até ficar 
bem cremoso, com a consistência de sorvete.

Dica:
SORVETE
DE ABACATE

o sorvete deve ser batido apenas na hora 
de consumir, pois se congelado novamente 
endurece e perde a textura cremosa.

19 Fonte: panelinha.com.br
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