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Sobre este livreto 

 

 

 

 
A natureza é pródiga e não precisamos ir muito longe de casa para 

usufruir de todos os benefícios que uma alimentação saudável pode 

nos proporcionar. 

 

Pensando nisso, tivemos a ideia de publicar este livreto, com 

sugestões de receitas saudáveis com produtos que estão bem 

pertinho, são de grande valor nutricional, de baixo custo e que 

podem nos ajudar a melhorar ou manter a saúde e a prevenir 

muitas doenças. 

 

As dicas são variadas, além de saborosas. Esperamos que goste.  

 

Valorizar os produtos da nossa terra... Eta coisa boa! 
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Almôndega ao Molho de Mamão____________________ 

 

Ingredientes 

1 pão francês amanhecido 

200 g de carne moída 

Usar pouco sal 

½ xícara (chá) de óleo para fritar 

2 xícaras (chá) de polpa de mamão 

1 colher (sopa) de cebola 

1 dente de alho 

1 colher (sopa) de óleo 

5 colheres (sopa) de polpa de tomate 

1 colher (sopa) de salsa picada 

 

Modo de Preparo 

Amoleça o pão em água, esprema bem. Junte o pão amolecido 

à carne e um pouco de sal. Una bem estes ingredientes e 

molde as almôndegas. Frite-as em óleo quente e reserve. À 

parte, bata a polpa de mamão no liquidificador e reserve. 

Doure a cebola e o alho no óleo e acrescente o mamão batido e 

a polpa de tomate. Tempere com sal. Ao levantar fervura, 

acrescente as almôndegas, salpique a salsa e sirva quente. 

 
 

Arroz Colorido_________________________________ 
 

 
Ingredientes 

6 xícaras de arroz cozido 

1 beterraba pequena cozida e batida no liquidificador 

1 cenoura pequena cozida e batida no liquidificador 

1 xícara de folhas verdes cozidas e batidas no liquidificador 

(almeirão, agrião, espinafre, folhas de cenoura, folhas de 

brócolis, folhas de couve-flor, mostarda, etc.) 

 

Modo de Preparo 

Separar o arroz em 4 porções. Uma ficará branca. Na outra 

será colocada a beterraba. Na terceira a cenoura e na última o 

purê de folhas.  
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Colocar o arroz branco em uma forma e depois fazer camadas 

de arroz colorido até terminar. Apertar bem para poder tirar da 

forma. 

 

Banana Passa__________________________________ 

 

Ingredientes 

Bananas não muito maduras 

Caldo de limão 
 

Modo de Preparo 

Descascar as bananas, retirar as pontas escuras e as “linhas” 

da casca. Deixar inteiras, se forem pequenas, ou cortar ao 

comprido. Passar as bananas no suco do limão (que é para não 

escurecer) e arrumar em local adequado deixando-as ao sol 

durante uns 10 a 12 dias até que fiquem bem secas. Virar de 

vez em quando para melhor exposição ao sol. Depois da 

banana seca, fazer a embalagem em papel celofane ou papel 

manteiga ou plástico fino. Armazenar em pequenas 

quantidades. 

 

Bolinho de Casca de Abóbora______________________ 
 

Ingredientes 

2 xícaras (chá) de batata cortadas em cubos pequenos 

1/3 xícara (chá) de pimentão verde 

2 xícaras (chá) casca de abóbora (descasque a abóbora ralando 

com o ralador) 

½ xícara (chá) de cebola ralada 

½ xícara (chá) de farinha de rosca 

1 ovo 

1 xícara (chá) de óleo para fritar 

1 dente de alho e sal  

 

Modo de Preparo 

Cozinhe a batata, esprema e reserve. Corte o pimentão em 

tiras finas e rale a casca de abóbora. Leve ao fogo uma panela 

com 2 colheres de sopa de óleo, doure o alho e a cebola. 
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Acrescente o pimentão, a casca de abóbora e refogue. Se 

necessário, coloque um pouco de água para cozinhar e deixe 

até secar. Acrescente a batata, verifique o sal e cozinhe bem 

até desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar. Modele a 

massa em formato de bolinhas, passe no ovo, na farinha de 

rosca e frite em óleo quente. Escorra os bolinhos usando papel 

toalha. 
 

Bolo de Abóbora com Aveia_______________________ 
 

Ingredientes 

3 ovos  

2 xícaras (chá) de farinha de trigo  

1 xícara (chá) de leite desnatado  

2 xícaras (chá) de açúcar  

1 colher (sopa) de fermento em pó  

5 colheres (sopa) de achocolatado 

3 colheres de (sopa) de margarina light sem sal  

1 xícara (chá) de aveia em flocos grandes  

2 xícaras (chá) de abóbora japonesa picada  

 

Modo de Preparo 

Bata no liquidificador a abóbora, as gemas, a margarina, o leite 

e o açúcar até formar um creme. Passe para uma tigela e 

adicione a farinha de trigo, a aveia e o fermento. Misture bem. 

Bata as claras em neve, incorpore delicadamente à massa e 

coloque em uma forma redonda untada e enfarinhada. Leve ao 

forno pré-aquecido em temperatura média por 

aproximadamente 40 minutos. Espere amornar. Em uma 

panela, coloque o achocolatado e 1/3 de xícara (chá) de água. 

Leve ao fogo até encorpar. Deixe esfriar um pouco e despeje 

sobre o bolo. Corte em pedaços e sirva frio. 

 

Bolo de Banana e Aveia__________________________ 

Ingredientes 

4 unidades de banana amassadas  

100 g de margarina   

 

http://www.clickgratis.com.br/
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3 unidades de ovo   

1 1/2 xícara (chá) de açúcar   

1 xícara (chá) de farinha de trigo   

1 xícara (chá) de aveia  

1 colher (sobremesa) de canela em pó 

1 colher (sopa) de fermento químico em pó 

 

Modo de Preparo 

Bata no liquidificador as bananas, os ovos, a margarina e o 

açúcar. Passe a mistura do liquidificador para uma tigela e 

misture a farinha, a aveia, a canela e por último o fermento. 

Coloque em uma fôrma untada e leve ao forno médio (180ºC) 

por aproximadamente 40 minutos ou até que esteja pronto. Se 

quiser, com o bolo ainda morno, polvilhe açúcar e canela. 

 

Bolo de Café___________________________________ 

Ingredientes da Massa 

2 unidades de ovos  

2 xícaras (chá) de farinha de trigo  

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

1 ¾ xícara (chá) de açúcar  

1 xícara (chá) de margarina 

½ xícara (chá) de achocolatado em pó  

1 ½ xícara (chá) de café bem forte (já coado) 

 

Calda 

1 unidade de laranja 

½ xícara (chá) de água  

2 colheres de (sopa) de açúcar 

 

Modo de Preparo 

Bata as claras e reserve. Peneire juntos a farinha, o 

bicarbonato e o açúcar, reserve. Bata bem a margarina e as 

gemas e acrescente o achocolatado e o café. Junte todos os 

ingredientes e, por último, as claras em neve. Mexa 

delicadamente. Asse em forma untada e enfarinhada por 30 
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minutos. Para a calda, esprema a laranja e peneire. Acrescente 

a água e o açúcar e leve ao fogo até que levante fervura. Corte 

a massa do bolo em fatias grossas. Monte, em um pirex, uma 

camada de fatias. Molhe com a calda. Em seguida, mais uma 

camada, e assim por diante, até terminar. Servir gelado. 

 

 

Brigadeiro de Mandioca__________________________ 

 

Ingredientes 

1 ½ xícara (chá) de mandioca (cozida) 

2 colheres (sopa) de margarina 

10 colheres (sopa) de açúcar 

1 xícara (chá) de leite em pó 

3 colheres (sopa) de chocolate em pó 

5 colheres (sopa) de chocolate granulado 

 

Modo de Preparo 

Cozinhe a mandioca até desmanchar. Escorra e amasse. 

Reserve. À parte, coloque a margarina, acrescente a mandioca 

e misture bem. Junte os demais ingredientes e cozinhe até 

desprender do fundo da panela. Modele os docinhos e passe no 

chocolate granulado. 

 

 

Empadão de Vegetais____________________________ 

 

Ingredientes 

½ xícara (chá) de arroz cozido 

¼ xícara (chá) de talos de vegetais 

¼ xícara (chá) de cenoura cozida 

1 xícara (chá) de leite 

2 colheres (sopa) de óleo 

2 colheres (sopa) de farinha de trigo 

1 gema de ovo 

Sal o suficiente 
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Modo de Preparo 

Misture o óleo, o leite, a farinha e a gema, acrescente o arroz e 

os vegetais cozidos. Leve ao forno em banho-maria para 

dourar. 

 

 

Farofa de Maracujá______________________________ 

 

Ingredientes 

1 colher (sopa) de manteiga 

2 colheres (sopa) de azeite 

1 colher (sopa) de fubá 

2 xícaras de farinha de milho 

Sal e pimenta do reino a gosto 

1 dente de alho e salsinha batidinhos a gosto 

2 maracujás 

 

Modo de Preparo 

Em uma frigideira grande, colocar o azeite, e, em seguida, a 

manteiga deixando derreter. Dourar o alho, acrescentar o fubá 

mexendo bem. Acrescentar a farinha de milho e misturar bem. 

Colocar a salsinha e misturar. Colocar as sementes e o caldo 

dos maracujás e incorporar a farinha. Deixar no fogo até 

esquentar bem, acertar o sal, a pimenta e servir. 

 

 

Feijão Tropeiro Light____________________________ 

 

Ingredientes 

1 ½ xícara (chá) de feijão cozido 

1 xícara (chá) de farinha de mandioca 

2 ovos 

1 cebola picada 

2 dentes de alho 

1 maço de couve (picada fininha) 

3 colheres (sopa) de óleo 

Sal o suficiente 

 

 

 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 
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Modo de Preparo 

Refogue a cebola e o alho, acrescente o feijão, a couve e a 

farinha de mandioca até obter uma farofa solta. Para finalizar, 

decore com ovos cozidos fatiados. 

 

 

Geleia de Acerola_______________________________ 

 

Ingredientes 

2 kg de acerolas bem maduras 

½ kg de açúcar 

 

Modo de Preparo 

Esprema as acerolas numa peneira para soltar das sementes e 

despreze-as. Coloque numa panela o açúcar e a polpa e deixe 

cozinhar até a consistência de grudar na colher. Depois de frio, 

guarde em pote bem fechado e conserve na geladeira. Sirva 

com torradas, pães, bolos... 

 

Geleia de Frutas Cítricas__________________________ 

 

Ingredientes  

500 g de mamão tropical descascado 

02 unidades de maçã descascadas 

3 unidades de kiwi descascado 

½ copo de suco de maracujá (industrializado) 

1 envelope de gelatina em pó sem sabor vermelha 

4 xícaras (chá) de adoçante em pó para forno e fogão 

 

Modo de Preparo 

Pique as frutas e dissolva a gelatina em ½ xícara de (café) de 

água e depois aqueça, sem deixar ferver. Junte a gelatina, o 

suco e o adoçante, mexa e leve ao fogo brando por 20 a 30 

minutos ou até que seque o caldo. 

 

 

 

 

 

Dica: se quiser pode fazer uma compota de fruta é só não apurar tanto 

a geléia. Pode servir com queijo branco, biscoitos, torradas, entre 
outros. 

Receita indicada 

para DIABÉTICOS 
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Geleia de Jabuticaba_____________________________ 

 

 

Ingredientes 

1 litro de jabuticaba 

½ Kg de açúcar refinado 

 

Modo de Preparo 

Lavar bem as jabuticabas e batê-las (inteiras) no liquidificador. 

Em seguida, coar.  

Misturar a calda obtida com o açúcar e levar ao fogo, mexendo 

sempre. Retirar do fogo quando engrossar e grudar na colher. 

Colocar em recipiente de vidro (preferencialmente), escaldado 

em água quente e livre de umidade (seco). 

 

 

Mandioqueijo__________________________________ 

 

Ingredientes 

2 xícaras (chá) de mandioca cozida 

1 ovo  

4 colheres (sopa) de farinha de trigo 

2 colheres (sopa) de margarina 

Usar pouco sal 
 

Para empanar 

1 clara de ovo 

70 g de queijo ralado 

 

Modo de Preparo 

Cozinhe a mandioca até desmanchar. Amasse com um garfo e 

acrescente o ovo, a margarina e a farinha de trigo. Verifique o 

sal. Com as mãos umedecidas, faça bolinhas, passe na clara de 

ovo e no queijo. Leve ao forno para assar em forma untada por 

20 minutos. 

 

 

 

 

Dica: substitui o pão de queijo com custo muito mais baixo. 
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Nhoque de Mandioca____________________________ 

 

Ingredientes 

1 kg de mandioca cozida  

2 unidades de gema de ovo  

2 colheres (sopa) de manteiga  

Quanto baste de molho à bolonhesa  

Quanto baste de queijo ralado e sal 

 

Modo de Preparo 

Cozinhe a mandioca na água com uma pitada de sal e passe 

em um espremedor. Junte as gemas, a manteiga e amasse 

bem. Faça os nhoques e cozinhe em bastante água fervente, 

até que subam à superfície. Coloque em uma travessa, cubra 

com molho a bolonhesa e polvilhe queijo. 

 

 

Polenta Nutritiva_______________________________ 
 

Ingredientes 

1 xícara de talos picados 

1 xícara de folhas picadas 

1 xícara de legumes picados 

1 cebola picadinha 

2 dentes de alho amassados 

100 g de margarina ou óleo 

500 g de fubá 

Sal o necessário 

2 litros de água 

Modo de Preparo 

Lavar as folhas e os legumes muito bem e picá-los. Em uma 

panela, colocar a margarina ou o óleo, aquecer, juntar a cebola 

e o alho para refogar um pouco. Acrescentar as folhas e os 

talos e mexer bem. Depois de refogar, coloque água, o 

suficiente para cozinhar. Quando estiver cozido, temperar com 

sal e pimenta, acrescentar o restante da água e colocar o fubá, 

 

 

Dica: para fazer os nhoques, faça rolinhos e corte em cubos pequenos. 
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sempre mexendo para não empelotar. Deixe cozinhar bem, 

mexendo até soltar do fundo da panela. Colocar em uma 

assadeira ou refratário. Pode ser servida com molho.  

 

Refrigerante Caseiro_____________________________ 

 

Ingredientes 

4 cenouras grandes 

1 copo de suco de limão 

Casca de 1 laranja 

3 litros de água 

Açúcar e gelo a gosto 

 

Modo de Preparo 

Bater a cenoura no liquidificador com 2 copos de água. Coar 

em um guardanapo e reservar o resíduo. À parte bater o suco 

de cenoura, o suco de limão e a casca de laranja, coar em 

peneira e acrescentar o restante da água, o açúcar e o gelo. 
 

 
Obs.: Aproveite o resíduo para fazer docinhos. 

 
 

 

Rosquinha de Mandioca__________________________ 
 

Ingredientes 

1 copo de leite morno  

50 g de fermento biológico fresco  

1 pitada de sal 

12 colheres (sopa) de açúcar  

4 unidades de ovo  

2 colheres (sopa) de margarina  

2 colheres (sopa) de óleo de soja  

500 g de mandioca cozida  

Quanto baste de farinha de trigo 

 

Modo de Preparo 

Bater tudo no liquidificador, menos a farinha de trigo. Despejar 

em uma vasilha. Acrescentar a farinha de trigo aos poucos até 

Dica: Deixar a casca da laranja de 

molho em água durante 5 horas, 
sempre trocando a água. 
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a massa soltar. Colocar a massa para descansar e aguardar 

crescer. Depois, enrolar e assar em forno brando.  

 

 

Salada Natural_________________________________ 
 

Ingredientes 

½ xícara de trigo para quibe 

2 colheres (sopa) de suco de limão 

1 colher sopa) de azeite de oliva extra virgem 

½ colher (café) de sal 

2 colheres (sopa) de salsa picada 

1 pé de alface 

1 maço de agrião 

1 xícara (chá) de ricota esfarelada (200g) 

1 cenoura grande ralada 

1 beterraba média ralada 

 

Modo de Preparo 

Deixe o trigo para quibe de molho na água por 2 horas. 

Escorra, tempere com suco de limão, azeite, sal, salsa e 

reserve. Arrume em uma saladeira a alface, o agrião, o trigo 

para quibe temperado, a ricota, a cenoura e a beterraba. Se 

desejar, sirva com iogurte desnatado e hortelã fresca. 

 

 

Suco da Beleza_________________________________ 

 

Ingredientes 

150 ml de suco de laranja ou acerola 

15 uvas roxas ou outra fruta de cor vermelha 

1 xícara de chá verde ou branco 

2 colheres de sopa de cenoura  crua ralada 

2 colheres de sopa de beterraba crua ralada 

8 gotas de adoçante 

 

Modo de Preparo 

Bata todos os ingredientes no liquidificador e coe. Beba gelado. 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 
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Suco da Horta__________________________________ 

 

Ingredientes 

2 xícaras (chá) de couve manteiga 

1 litro de água 

1 xícara (chá) de polpa de maracujá 

½ xícara (chá) de suco de limão 

Adoçante (6 gotas p/ 160 ml – 01 copo pequeno) 

 
Modo de Preparo 

Lave bem as folhas de couve, pique-as, coloque no 

liquidificador e bata com água. Acrescente a polpa de maracujá 

e bata rapidamente. Coe e junte os demais ingredientes, sirva 

bem gelado. 

 

 

Suco de Abacaxi com Hortelã______________________ 

 

Ingredientes  

1 abacaxi 

Folhas de hortelã a gosto 

1 litro de água 

Adoçante (4 gotas para cada copo pequeno) 

 

Modo de Preparo 

Bata os ingredientes no liquidificador. Sirva gelado. 

   

 
 

Suco de Beterraba______________________________ 

 

Ingredientes 

1 beterraba 

1 limão com casca sem caroço 

1 litro de água 

6 colheres de sopa de açúcar 

 

 

 

 

 

Dica: substituir o abacaxi por duas goiabas maduras. 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 
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Modo de Preparo 

Bater primeiro a beterraba e coar. 

Adicionar o restante dos ingredientes e bater bem. 

Coar, bater novamente e servir gelado. 

 
 

Suco de Cenoura com Salsa_______________________ 

 

Ingredientes 

2 colheres de (sopa) de mel ou 

4 colheres de açúcar 

12 ramos de salsa 

3 cenouras picadas 

1 litro de água 
 

Modo de Preparo 

Passar a cenoura e a salsa na centrífuga ou no liquidificador. 

Coar, adoçar, acrescentar a água e servir gelado. 

 

 

Suco de Couve com Limão________________________ 

 

Ingredientes  

5 limões 

50 gramas de couve 

1 litro de água 

Açúcar ou adoçante a gosto 

 

Modo de Preparo 

Espremer os limões e coar. Bater no liquidificador junto com a 

couve e a água, coar novamente. Adoçar a gosto e servir 

gelado. 

 

Suco de Inhame com Leite________________________ 

 

Ingredientes 

200 gramas de inhame cozido (1 copo) 

1 litro de leite 

Açúcar a gosto 

 

 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 
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Modo de Preparo 

Cozinhar o inhame, bater no liquidificador com leite gelado e 

açúcar. Servir gelado. 

 

Suco de Laranja com Abóbora_____________________ 

 

Ingredientes 

200 gramas de abóbora cozida (1 copo) 

Suco de 15 laranjas 

Açúcar ou adoçante a gosto 

Gelo a gosto 

 

Modo de Preparo 

Cozinhar a abóbora, bater no liquidificador com o suco de 

laranja, açúcar e gelo. Servir. 

 

Suco de Mandioca_______________________________ 

 

Ingredientes 

2 xícaras (chá) de mandioca cortada em pequenos cubos 

½ xícara (chá) de leite em pó 

4 xícaras (chá) de água 

1 xícara (chá) de açúcar 

 

Modo de Preparo 

Cozinhe a mandioca, bata no liquidificador com os demais 

ingredientes e leve para gelar. 

 

Torta de Umbigo de Banana_______________________ 

 

Ingredientes 

1 kg de umbigo de banana cortadinho 

1 dúzia de ovos 

½ copo de azeite 

3 cebolas médias 

Carne ou peixe desfiado para o recheio 

Azeitona e sal o suficiente 

3 dentes de alho grandes 

 

 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 
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Temperos (cebolinha, salsa, coentro...) 

 

Pré-preparo do Umbigo de Banana 

Extrair o miolo do umbigo, picar e aferventar trocando a água 

até que fique clara (para eliminar o amargo). 

 

Modo de Preparo 

Escorra o umbigo de banana e refogue com bastante alho. Bata 

os ovos e junte com o restante dos ingredientes. Unte a forma, 

polvilhe com trigo e despeje a massa. Coloque sobre a massa 3 

claras batidas em neve e ponha para assar. 

 

Bolo de Banana Verde___________________________ 

 

Ingredientes 

01 xícara de farinha de banana verde 

03 bananas nanicas maduras 

½ xícara de açúcar 

02 ovos inteiros 

½ colher de sopa de fermento em pó 

01 colher de sopa de margarina 

½ xícara de leite (ou suco de laranja) 

 

Modo de Preparo 

Bata no liquidificador os ovos e as bananas, depois junte os 

outros ingredientes e bata novamente. Unte a assadeira com 

margarina, despeje a massa e asse em forno pré-aquecido por 

aproximadamente 30 minutos. Depois de assado, polvilhe 

canela e açúcar a gosto. 

 

 

Escondidinho de Banana Verde com Carne Seca_______ 

 

Ingredientes 

06 bananas verdes (sem granar) 

01 colher de sopa de margarina 

03 dentes de alho 

400 ml de leite 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 

 

Esta receita pode ser 
indicada para 

DIABÉTICOS.  

Substituindo o açúcar 
por adoçante dietético 

para forno e fogão. 
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200 g de catupiry 

Óleo para dourar o alho 

500 g de carne seca 

Cebolinha, salsa, cebola e sal o suficiente 

 

Modo de Preparo do Recheio 

Corte a carne seca em fatias bem fininhas e deixe de molho em 

água quente. Troque esta água até o dessalgue. Passe esse 

picadinho na frigideira com pouco óleo e vá pingando água até 

ficar macio. Junte a cebola, a cebolinha e reserve.  

 

Modo de Preparo da Massa 

Cozinhe as bananas até abrirem a casca. Retire a polpa e bata 

no liquidificador com alho dourado, margarina e leite, até 

formar um creme. Numa vasilha (refratário), coloque uma 

camada do creme, uma camada do recheio, uma camada de 

catupiry e finalize com uma camada de creme.  Salpique 

cebolinha e cebola picadinhas, leve ao forno para aquecer. 

 

 

Farinha de Banana Verde_________________________ 

 

Ingredientes 

Banana nanica verde  
 

Modo de Preparo 

Escalde as bananas em água fervente por dois minutos. 

Descasque e corte em tiras, coloque em um tabuleiro, 

dispostas lado a lado. Leve ao forno e deixe torrar até ficarem 

esturricadas, quebradiças e esfarinhando na mão. Passe em 

uma máquina de moer ou liquidificador e depois passe em uma 

peneira fina. 

 

 

 

 

 

 

Dica: Esta farinha pode ser utilizada para substituir a farinha de 

mandioca, fazer bolos, biscoitos, purês, macarrão, nhoque, etc. 
 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 

http://www.muitomaisreceitas.com.br/receitas/acompanhamentos/farinha_de_banana.html
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Macarrão de Banana Verde_______________________ 

 

Ingredientes 

02 xícaras de farinha de banana verde 

01 xícara de farinha de trigo integral 

03 ovos 

Água quente 

 

Modo de Preparo 

Misture bem os ingredientes e adicione água quente aos 

poucos até ficar na consistência ideal para abrir a massa. Corte 

a massa no formato desejado. Em seguida, deixe secar em um 

lugar arejado coberto por um tecido fino por pelo menos dois 

dias. Servir com o molho de sua preferência. 

 
 

Mingau de Banana Verde_________________________ 

 

 

 
 

Ingredientes 

6 unidades de banana nanica verde sem casca 

 5 copos de água 

4 copos de leite 

50g de coco ralado 

1 ½ xícara (chá) de açúcar 

 

Modo de Preparo 

Descascar as bananas, cozinhá-las e batê-las no liquidificador. 

Colocar numa panela juntamente com o leite, o açúcar e o coco 

ralado. Levar ao fogo até engrossar. Servir quente. 

 

Nhoque de Banana Verde_________________________ 

 

Ingredientes 

12 bananas verdes (sem granar) 

01 ovo 

01 xícara de farinha de trigo integral 

 

 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 

Esta receita pode ser indicada para DIABÉTICOS.  Substituindo o açúcar 

por adoçante dietético para forno e fogão. 
 

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 
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250 g de extrato de tomate 

Sal, alho, tempero verde, cebola e cominho a gosto 

Queijo para polvilhar 

 
Modo de Preparo 

Leve as bananas descascadas ao fogo para cozinhar até 

ficarem macias, amasse-as, adicione o sal e o trigo aos poucos, 

até o ponto de enrolar. Corte em pequenos cubos e reserve. 

Prepare o molho juntando o extrato de tomate, o alho dourado, 

a cebola picada, o cominho e o tempero verde. Junte ao molho 

os cubinhos e mexa levemente para não desmanchar os 

cubinhos. Deixe ferver por cinco minutos e sirva a seguir, 

polvilhando queijo ralado. 

Para descascar com mais facilidade, faça uma rápida 

aferventada das bananas antes de iniciar o cozimento. 

 

 

Purê de Banana Verde___________________________ 

 
Ingredientes 

06 bananas verdes (sem granar) 

Leite (o suficiente para bater no liquidificador) 

Alho dourado, azeite, cebola e sal o suficiente 

Queijo parmesão (opcional) 

 
Modo de Preparo 

Ponha água para ferver, o suficiente para cobrir 6 bananas 

verdes. Com a água fervendo, ponha as bananas com casca 

para cozinhar. 

Quando a casca da banana abrir, retire a polpa e bata no 

liquidificador com leite o suficiente. Acrescente alho dourado, 

cebola, azeite e queijo parmesão. Conferir o sal. 

 

 

 

 

 

 

  

Receita indicada 
para DIABÉTICOS 
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Temperos e Principais Utilizações__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açafrão: na sopa de peixe ou frango, na coloração do 
arroz e do risoto, paella e vitela, bacalhau à espanhola e 
bolos. 

Aipo: nas saladas, canapés, ensopados. 

Alcaparra: em saladas, pratos de carnes diversas, 
peixes e frutos do mar, molhos e pizzas. 

 

 

Alecrim: berinjela, patês, coquetel de marisco, 
minestrone e sopa de tomate, batatas, couve-flor ou 
tomates, omeletes, ovos recheados, cozido de carne, 
assado de porco, frango, peixes grelhados e cozidos, 
marinadas, molho branco para legumes, molho à 
bolonhesa, suco ou salada de frutas e biscoitos. 
 

Alfavaca: tempero para peixes, carnes e arroz.  
 

Alho: pode ser usado em carnes, aves, peixe, ensopados, 
leguminosas, molhos de tomate e como tempero de 
praticamente tudo o que se faz salgado. O segredo é 
utilizá-lo na medida correta.  
 

 

 

Canela: pode ser usada no chocolate quente, a casca no 
quentão e vinho quente, em sopas de carne e canja, 
batata doce e espinafre, cozidos, carne assada. Em casca 
no cozimento do frango, nos molhos para carnes e aves, 
bolos, biscoitos, bananas cozidas, pudins e mingaus. Em 

pó para polvilhar bolos, biscoitos, bananas cozidas ou 
assadas, no arroz-doce e em rama no vinho quente e em 

compotas e caldas. 

 

 

Cebola: em comida crua, em saladas, frita, assada, na 
composição de inúmeros pratos simples ou sofisticados, 

como tempero ou mesmo como ingrediente principal. 
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Cebolinha: em patês, minestrone e macarrão, salada de 
batata, omeletes, carnes e frango, peixes, molhos em 

geral. 

Coentro: pode ser usado em picles e conservas, sopas 
de lentilha, legumes, feijão, ervilha, torta de cenoura, 
frango grelhado, assado de carneiro e porco, peixe 
grelhado e marinadas, molhos para carnes, pão de 
gengibre e torta de maçã. 
 

Colorau: em patês, sopas em geral, na coloração do 
arroz, farofa, pastas de queijo, picadinho de carne, 

molho cremoso para peixes.  

Cominho: na maionese, em sopa de legumes ou galinha, 
no feijão, arroz, repolho, cenoura, batatas, queijos, 
cozidos de carne e aves, chilli com carne, peixes cozidos, 
marinadas, molho de tomate.  
 

 

 

Cravo: use inteiro em doces e caldas, no quentão, vinho 
quente, picles, suco de tomate, sopas, no cozimento de 
arroz e verduras frescas, carne assada, pato à Califórnia, 
frango cozido, peixes, molhos doces, molho de tomate, em 
pó em geleias, bolos, biscoitos. Inteiro em doces e caldas. 

Erva-Doce: em biscoitos, bolos, pães, torta de frutas, 
maças assadas, caldas de doces e canapés.  
 

 

Estragão: em maionese, picles e peixe, salada de atum e 
saladas verdes, creme de ovos, na preparação de vitela, 
carneiro, frango grelhado, limão e recheio de peixes e 
moluscos, vinagrete e molho tártaro.  
 

Gengibre: picles, conservas, massas doces, arroz, 

batata doce e cenouras, carne de porco e aves, no 
tempero de peixes, molhos em geral, molho para vitela, 
pão de gengibre, bolos, biscoitos e torradas.  
 

Hortelã: tempero de molhos para salada, sopas, carnes, 
peixes. Em refrescos e complemento de drinques. Faz licor 
e é utilizada em geléias também.  
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Hortelã da folha grossa (ou hortelã-pimenta): em 

carne bovina, quibe, salada. 

Louro: no feijão e em algumas verduras, em molhos (de 

tomate, inclusive), assados, ensopados e conservas.  

Manjericão: temperar berinjela e pimentão, sopa de 
tomate, pizza (no lugar do orégano), arroz, saladas, 
vagem, omeletes com tomate, recheio para frango, peru, 
vitela, carne de porco, pão de carne, com manteiga para 
cobrir peixes e lagosta, molho de tomate e vinagrete. 
 
 

Melissa: sempre se usou a água de melissa para acalmar 
os nervos. Mas é também um tempero aromatizante. Um 
pouquinho em caldos e carnes dá certo. 

Mostarda: pode ser usada para temperar pepino, 
conservas, salgados em geral, sopa de cebola, aspargos, 
broto de bruxelas, batatas e brócolis, porco e vitela, 
ostra e camarão, use em pó para molhos cremosos. 
 

Noz-moscada: usada em coquetéis de leite, bebidas com 
chocolate, sopa com queijo, canja, creme de galinha, bolo 

de batata, cenoura e repolho, queijo, na torrada e fondue. 
Na maioria das receitas com frango, peixes fritos, molhos 
de queijo, para salada doce, de tomate, biscoitos ingleses, 
panquecas, gemadas, leite, vinho, pudins.  
 

Orégano: pode temperar molho de tomate, patês, 
torradas, pizzas, batata cozida ou ao forno, ovos mexidos 
com tomate, omeletes, cozidos de carne de porco, 
costelas e aves, peixes assados e frutos do mar, vinagrete 
e molhos em geral. 

Páprica: salpicar em canapés, em coquetel de camarão e 
em patês, minestrone, sopa de legumes cremosa, sopa de 
galinha e lasanha, na coloração do arroz, salpicar na 
batata sauté, ovos gratinados, maioneses com ovos, 
frango assado ou ensopado, carne de porco, caldeirada, 
peixe grelhado, camarão e frutos do mar, molhos em 
geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Receitas Saudáveis com Produtos da Terra – 2ª Edição 
 

26  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
   
 

 
 
                   

 
 
 

 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Pimenta-do-reino: pode ser usada em grãos nas 
conservas. Já em molho de tomate, em saladas de 

hortaliças e em legumes, recomenda-se que a pimenta-
do-reino seja moída. Dê preferência à moagem grossa 
para utilização em pasta de queijo, recheio, linguiça, 
carne de panela, frango assado, peixes e em molhos. 
 

Salsa ou salsinha: usada em tempero de carnes de 
toda espécie, em sopas, refogados, pratos de forno, 
farofas, pastas de queijo, verduras, molhos. Tanto no 
preparo, como picadinha e salpicada por cima depois. 
Pode ser guardada e usada seca.  

Sálvia: em patês de fígado e de queijo, sopa de tomate, 
lentilha e macarrão, tomates, purê de batata, espinafre, 
saladas verdes, queijos e omeletes, carnes gordurosas, 
linguiça, carne de porco, pato, ensopado de peixes, use 
com alecrim e tomilho para molho de churrasco, pão de 
ervas. 
 

 

 

 

Sal (NaCl): usado na cozinha para conferir sabor aos 
alimentos. Tem em sua composição 1,7 gramas de sódio 
em 5 gramas de sal, quantidade esta recomendada por dia  
para adultos sadios.  
A quantidade de sódio não deve ultrapassar 400 mg em 
100 gramas de alimentos para que seja considerado 
saudável.  
O sódio é um nutriente essencial para nosso organismo: 
contribui para a regulação osmótica dos fluidos e atua na 
condução de estímulos nervosos e na contração muscular. 
Entretanto, seu consumo excessivo está associado ao 
desenvolvimento da hipertensão arterial, doenças 
cardiovasculares, renais e outras doenças que estão entre 
as primeiras causas de internações e óbitos no Brasil e no 
mundo. 

A consumo de sal (NaCl) não deve ultrapassar 5g por dia. 
Isso equivale à aproximadamente uma colher de chá de 
sal. É importante lembrarmos que os alimentos que 
consumimos possuem o sódio intrínseco, ou seja, presente 
nos alimentos sem ser adicionado. 
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Importante: as informações contidas neste livreto não devem ser 
usadas para substituir ou alterar qualquer tratamento sem 
aconselhamento prévio do seu médico. Para cada problema de 
saúde específico, consulte um especialista da área (médico ou 
nutricionista). 
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