




Nas receitas é possível 

substituir por leite de 

coco

Receitinha rápida: 

Bata no liquidificador

2 xícaras de coco fresco 

ralado com 2 xícara de 

água quente por 4 

minutos. Coe

Troque por farinha de 

aveia sem glúten, 

farinha de arroz, 

farinha de amaranto, 

linhaça ou chia

Substitua 1 ovo por 1 

colher de sopa de chia 

hidratada

Receitinha rápida:

2 colheres de sopa em 10 

colheres de sopa de água 

filtrada por pelo menos 

30 minutos ou até 

formar um gel 

ç

Não é recomendado 

oferecer açúcar para 

menores de 2 anos. Nas 

receitas é possível 

substituir por frutas 

secas como tâmaras ou 

uva passa. Use com 

moderação



ç

ç

ç

Arroz

Empadão de grão 

de bico com 

legumes

Arroz integral/

feijão

Picadinho de frango 

com abóbora

Salada de agrião 

com tomate

Macarrão de forno 

com molho 

nutritivo, frango 

desfiado e legumes

Dia sem carne

Torrada com 

guacamole

Suco de limão 

com erva 

cidreira 

Bolo de banana

Melão picado

Panqueca de 

banana

Leite batido 

com cacau

Torta de 

frango

Arroz 

integral/feijão

Omelete de forno 

com tomate 

cereja e 

manjericão

Queijo coalho 

grelhado

Suco de laranja

Lanche da família!

Hamburguer caseiro 

grelhado, no pão 

com gergelim, 

alface, queijo e 

tomate
Salada mix de 

folhas

Arroz 

colorido/feijão

Peixe com crosta de 

aveia assado com 

tomatinhos

Couve refogada Batata assadaSalada de alface

Arroz/lentilha

Panqueca integral 

recheada com carne 

moída

Palitos de cenoura 

refogados

Focaccia de 

alecrim

Suco de 

maracujá

Crepioca com 

queijo

Melancia 

picada

Iogurte batido 

com mel

Salada de 

beterraba
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Deixe o grão de 

bico de molho

Higienize todas 

as verduras de 

uma só vez
Cozinhe o feijão 

em maior 

quantidade para 

congelar uma 

parte e utilizar 

em outros dias 

da semana 

Aproveite o 

frango e cozinhe 

uma parte na 

panela de 

pressão. Após o 

cozimento, retire 

a água, feche a 

panela e balance 

para desfiar o 

frango. Guarde 

para utilizar na 

torta

Tempere os filé 

de peixe 

seguindo a 

receita e depois 

mantenha em 

geladeira

Prepare o molho 

nutritivo e 

depois mantenha 

em geladeira 

Retire a carne 

moída do 

congelador e deixe 

descongelando 

dentro da 

geladeira

Planeje as 

preparações da 

semana e faça a 

lista de compras



Pratos principais e 

acompanhamentos



1 colher de sobremesa de azeite 

1 dente de alho amassado

1 xícara de chá de arroz integral

3 xícaras de água

Sal a gosto 

Aqueça o azeite e refogue levemente o alho, adicione o arroz e mexa bem. Adicione a água e tempere com sal (prove a

água para ver se tem sal suficiente) e mexa mais um pouco. Aumente o fogo e não mexa mais. Deixe a panela com a

tampa pela metade (não tampe completamente para a água não derramar). Assim que a água começar a secar, abaixe o

Dica 2: Caso deseje facilitar ainda mais o seu dia a dia, assim que o

arroz ficar pronto, coloque porções individuais, ou o suficiente

para 1 refeição de sua família em potes (preferencialmente de vidro) e

congele.

Dica 1: muitas pessoas não gostam de arroz integral porque não

cozinham bem o grão. Se você sentir que o arroz ainda está “al

dente” e a água já está acabando, adicione mais um pouco e deixe

cozinhando até que fique bem gordinho e macio.

fogo e tampe a panela. Deixe cozinhar até que o arroz absorva toda a água. Desligue o fogo e espere 5 minutos

com a panela tampada. Solte os grãos com a ajuda de um garfo e sirva em seguida.



1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 xícara de arroz integral

2 e 1/2 xícaras de chá de água 

Sal a gosto 

Dica: Caso deseje facilitar ainda mais o seu dia a dia, assim que o

arroz ficar pronto, coloque porções individuais, ou o suficiente

para 1 refeição de sua família em potes (preferencialmente de vidro)

e congele.

Em uma panela de pressão aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho, até que a cebola fique transparente. Adicione a

água e o sal e tampe a panela de pressão. Assim que a panela começar a apitar abaixe o fogo e cozinhe por 14 minutos.

Retire a pressão, abra a panela, deixe descansar por 5 minutos e sirva em seguida



200g de legumes cortados em cubos e refogados

200g de grão de bico

Cheiro verde picado

Sal a gosto

Alho a gosto

Azeite de oliva a gosto

Deixe o grão de bico de molho por 2 horas. Cozinhe com um pouco de sal até ficar macio. Escorra e passe na peneira,

amasse com amassador de batata ou no processador. Acrescente um pouco de azeite e forre uma assadeira, deixando

um pouco de massa para cobrir o empadão. Faça um refogado com o azeite e alho, adicione os legumes cortados em

cubos e refogue, em seguida tempere com o sal e com o cheiro verde. Recheie a massa que está na assadeira e cubra com

o restante da massa de grão de bico. Pincele com azeite e leve ao forno para dourar.



Corte as batatas em formato de palito, tempere-as com sal a gosto e azeite. Coloque em uma assadeira antiaderente ou

sobre um papel especifico para frituras (Dover assa fácil) e leve ao forno até que as batatas fiquem cozidas por

dentro e crocantes por fora.

Batata

Sal

Azeite

Dica: Para variar faça um mix de batata doce e mandioquinha



500g de patinho moído

1 cenoura ralada 

1 abobrinha ralada

Cebola ralada a gosto

Cheiro verde a gosto

2 colheres de farelo de aveia

Temperos naturais e sal a gosto

Misture a carne moída crua com os demais ingredientes até que fique uma massa bem homogênea. Molde os

hambúrgueres do tamanho desejado. Unte uma frigideira com azeite e grelhe até que o meio esteja cozido. Se desejar

você pode congelar os hambúrgueres.

Dica 1: Você pode enriquecer seu hambúrguer utilizando

farinhas (aveia, amaranto, chia, linhaça) e verduras como o

espinafre ou couve

Dica 2: A receita é bem versátil, é você pode trocar os

legumes pelos o da sua preferência.



8 ovos

1 xícara de chá de salsinha picadinha

1/2 cebola picadinha

2 xícaras de tomate cereja picado

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sobremesa de fermento 

Temperos de sua preferência (orégano, curry, açafrão, manjericão 

seco)

1 ramo de manjericão

Sal a gosto 

Azeite ou óleo para untar

Pré-aqueça o forno a 200 graus. Unte um refratário grande com azeite e reserve. Em uma tigela coloque os ovos, a

salsinha, o manjericão, a cebola e o tomate e tempere com sal e temperos a gosto. Mexa bem. Adicione a farinha de aveia

e o fermento e misture mais um pouco. Transfira para o refratário untado. Leve ao forno por aproximadamente 20

minutos até estar bem assado.



2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picadinha

3 dentes de alho picadinhos

6 tomates para molho

3 cenouras descascadas e picadas

1/2 beterraba grande descascada e picada

1 colher de sobremesa de vinagre de maçã

1 L de água

1 colher (sopa) de orégano seco

1 folha de louro

Sal a gosto

1/2 xícara de chá de manjericão fresco

1/2 xícara de chá de manjericão fresco para finalizar

Em uma panela grande aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até a cebola ficar transparente. Adicione o resto dos

ingredientes menos o manjericão que será usado para finalizar. Tampe a panela e deixe ferver. Abaixe o fogo e cozinhe

por 30 minutos ou até que os vegetais estejam bem macios. Espere esfriar um pouco e transfira para o liquidificador.

Bata até formar um molho liso e uniforme. Volte o molho a panela, adicione o restante do manjericão e cozinhe

por mais 5 minutos. Caso o molho tenha ficado muito grosso adicione um pouco mais de água. Acerte o sal e

sirva em seguida.

Dica: Esse molho pode ser congelado por até 3 meses e rende

cerca de 1 litro.



Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Adicione a cenoura ralada e deixe murchar. Acrescente a carne moída e refogue

até que fique dourada. Acrescente o sal e os temperos a gosto. Reserve. Bata todos os ingredientes da massa no

liquidificador por 2 minutos. Utilize uma frigideira para fritar as panquecas, unte com um fio de óleo e leve ao fogo até

aquecer. Pegue uma porção de massa e coloque na frigideira. Deixe dourar por baixo em seguida vire do outro lado e deixe

dourar. Monte as panquecas adicionando um pouco de carne moída no disco de massa e enrole. Coloque todas as

panquecas em uma assadeira, cubra com um pouco de molho nutritivo e polvilhe queijo ralado. Leve ao forno

apenas para derreter o queijo.

Massa

1 xícara de farinha integral

1 xícara de leite

1 ovo

1 pitada de sal

1 colher de óleo

Recheio

500g de carne moída (patinho, acém, peixinho)

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picadinha

2 dentes de alho amassados

1 cenoura ralada em ralo fino

Sal e temperos a gosto (cominho, ervas desidratadas)

Cobertura

Molho nutritivo

Queijo ralado



Corte o frango e tempere com sal e temperos a gosto. Numa panela, aqueça o azeite e doure o frango. Reserve. Na mesma

panela, adicione a abóbora e a cebola. Refogue. Acrescente um pouco de cebolinha e o alho. Quando a abóbora estiver

macia, junte o frango. Acerte o sal, tampe a panela e deixe o frango terminar de cozinhar. Antes de servir, junte a

salsinha ou coentro e cebolinha.

1kg de filé de frango em cubos médios

500gr de abóbora moranga em cubos médios

2 unidades de cebola em rodelas

4 colheres de sopa de azeite

Salsinha ou coentro a gosto

Cebolinha verde a gosto

1 dente de alho amassado

Sal e temperos (açafrão, curry, ervas desidratadas) a gosto



Processe no liquidificador ou processador a castanha ou semente de sua escolha, o alho e o sal até virar uma farofa

grossa. Adicione a aveia e pulse algumas vezes. Transfira essa farofa para uma tigela, adicione a clara e a salsinha,

mexa bem e reserve. Tempere os filés de peixe com o suco de limão e o sal. Coloque os filés em uma assadeira untada com

azeite. Cubra os peixes com a farofa, pressionando bem a farofa contra o peixe para grudar e reserve. Tempere os

tomatinhos com azeite e sal, coloque na mesma assadeira do peixe e leve para assar no forno médio por 25 minutos

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de castanhas de caju ou Pará ou semente de girassol

1 dente de alho

2 colheres de sopa de salsinha fresca ou 1 colher de sopa de 

salsinha desidratada

1 clara

4 filés ou postas de peixe (sugestões: robalo, pescada ou tilápia) 

Suco de meio limão

200g de tomatinhos cereja cortados na

metade ou 2 tomates maduros cortados em

cubos sem as sementes

Sal a gosto

Azeite para untar



1 pacote de macarrão 

1 receita do molho nutritivo

1 kg de peito de frango

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola grande picadinha

3 dentes de alho amassados

1/2 brócolis

1 cenoura ralada

1 lata de milho

1 tomate picado

cheiro-verde a gosto

sal a gosto

Dica 1: Se desejar, acrescente fatias de queijo

muçarela antes de levar ao forno.

Cozinhe o peito de frango e desfie. Numa panela, refogue a cebola no azeite até que ela fique transparente. Em seguida

adicione o alho e deixe dourar tudo. Depois que estiver douradinho, acrescente o tomate picado, o brócolis e o frango. Se

ficar muito seco, adicione um pouco de água para auxiliar no cozimento dos legumes. Misture bem e deixe cozinhar.

Depois adicione o milho verde, o cheiro verde, a cenoura ralada e o sal a gosto. Mexa bem, desligue o fogo e reserve.

Aqueça bem o molho nutritivo e acrescente a mistura do frango com legumes.

Cozinhe o macarrão. Em uma tigela disponha o macarrão e por cima o molho. Leve ao forno por alguns minutos.

Se acrescentar o queijo, deixe no forno até derreter.



Molhos



1 cebola branca ou roxa cortada em cubinhos

2 tomates maduros sem sementes cortados em 

cubinhos

1 colher de sopa de vinagre

3 colheres de sopa de azeite

Salsinha picadinha a gosto 

Sal a gosto 

Misture todos os ingredientes, acerte o sal e deixe

marinando por 30 minutos. Sirva em seguida.

1/2 maço de folhas de manjericão 

4 dentes de alho picados grosseiramente

6 metades de noz ou 3 castanhas do Pará

1/2 xícara de chá de azeite

Sal a gosto

Bata no liquidificador ou processador o

manjericão, alho e o azeite. Quando tiver uma

mistura bem homogênea acrescente as nozes ou

castanhas e bata mais um pouco até obter um

creme homogêneo.



1 colher de sopa de molho de soja (shoyo)

1 colher de sopa de suco de limão

1/2 colher de chá de óleo de gergelim (opcional)

5 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de semente de gergelim

1 colher de chá de gengibre ralado 

Misture todos os ingredientes.

Dica: para deixar o molho mais leve,

substitua o molho de soja por suco de

laranja.

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de suco de limão

1/2 xícara de chá de azeite

1 pitada de sal

Raspas de casca de limão siciliano (opcional)

Num pote de vidro com tampa (tipo de geleia), junte

todos os ingredientes e agite bem até que fique tudo

bem misturado.

Atenção: Crianças menores de 1 ano não podem

consumir mel..



2 avocados ou 1 abacate médio 

1/2 xícara de chá de salsinha grosseiramente picada

2 talos de cebolinha grosseiramente picados (opcional)

1/2 dente de alho grosseiramente picado

2 colheres de mostarda Dijon ou molho de mostarda amarela

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de azeite

Sal a gosto

Bata bem no liquidificador todos os ingredientes menos o azeite. Adicione o azeite aos poucos até obter a textura de 

maionese.

Dica 1: essa maionese pode ser usada como

base de patês, em sanduíches ou para dar

um tempero diferente para sua salada.

Dica 2: varie os temperos, substitua a

salsinha e a cebolinha por outra erva de

sua preferência.



Lanches



1 ovo

2 colheres de goma de tapioca

Pitada de sal

2 fatias de queijo muçarela ou outro de sua preferência

Folhas de manjericão

Em um bowl misture bem o ovo, a goma de tapioca e o sal. Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje o conteúdo do 

pote. Deixe dourar de um lado e vire para dourar o outro lado. Diminua o fogo e coloque as fatias de muçarela e as 

folhas de manjericão em cima da crepioca, dobre um dos lados e deixe mais uns segundos apenas para o queijo derreter. 

Dica: Varie o recheio. Utilize queijo branco,

tomate, requeijão, milho ou qualquer

outro recheio de sua preferência



1 abacate comum ou 2 avocados

2 tomates

1 cebola média

1/2 maço de coentro

suco de 1 limão

1 colher (sopa) azeite a gosto

sal a gosto

Corte os tomates ao meios, retire a poupa e corte em cubinhos. Retire a casca da cebola e corte-a em cubinhos. Pique 

o coentro, bem picadinho. Corte o abacate ao meio, retire o caroço e retire a polpa. Em uma tigela amasse o abacate e

adicione os tomates, a cebola, o coentro, a pimenta, o suco do limão, o azeite e o sal a gosto. Misture bem. Em 

seguida sirva.

Dica 1: Não amasse muito o abacate, o

ideal é que ele fique ligeiramente grosso e

com pedaços.

Dica 2: Utilize abacate maduro



3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 1/2 de xícaras (chá) de água morna aquecida por 1 minuto no micro-ondas 

1 colher de sopa (chá) de manteiga derretida por 5 segundos no micro-ondas 

2 colheres (sopa) de açúcar

10g de fermento biológico seco

1 colher (chá) de sal

Azeite para untar e regar a massa

Cobertura:

Alecrim fresco e sal grosso

Em um bowl misture todos os ingredientes. Em um outro bowl untado com azeite, coloque a massa e deixe crescer, por 1

hora. Com a massa já crescida, unte com azeite uma assadeira grande média. Coloque a massa, sobre o azeite. Unte a

mão com azeite e com as pontas dos dedos e muito cuidado para não rasgar a massa e não atrapalhar a fermentação,

vá espalhando delicadamente a massa sobre a assadeira. Estique cuidadosamente para que pegue a forma da fôrma.

Aperte a massa com o dedo indicador em vários pontos da superfície, para fazer buraquinhos. Deixe crescer por

aproximadamente mais 30 minutos.

MONTAGEM: Depois de passados 30 minutos com a massa crescida na forma, coloque sobre ela folhas frescas de

alecrim a gosto e sal grosso. Finalize regando azeite sobre tudo. Asse em forno preaquecido a 200 graus, por

aproximadamente 15 minutos. Depois de esfriar, corte em fatias.



Massa 

3 ovos

2 xícaras de chá de leite 

1/2 xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de amido de milho

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento em pó 

1 colher de chá de sal 

2 colheres de sopa de queijo ralado 

Recheio

1 fio de azeite

1 xícara de chá de cebola picada

1 colher de chá de alho picado

3 tomates sem semente picados 

300g de frango cozido e desfiado

1 lata de milho verde escorrido

Requeijão cremoso

Sal e temperos a gosto

Cheiro verde picadinho a gosto

Coloque numa panela 1 fio de azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o frango e refogue. Tempere com o sal

e temperos a gosto. Apague o fogo, acrescente os tomates picados, o milho e o cheiro verde. Misture e por fim acrescente um

pouco de requeijão para deixar o recheio cremoso. Reserve. Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até

que fique bem homogêneo. Coloque metade da massa em uma forma untada e polvilhada. Reserve. Coloque o

recheio, em seguida, a outra metade da massa. Leve ao forno aquecido, deixando de 35 a 40 minutos.



1 Pacote de queijo coalho

Ao abrir a embalagem, corte o queijo coalho e retire os palitos. Aqueça uma frigideira e coloque os queijos coalhos,

vá virando para que todos os lados fiquem dourados. Dê leve apertadas com o garfos para que amoleça na parte do

meio.

Dica: Sirva com um pouco de geleia sem

açúcar para dar um sabor agridoce



1 banana madura

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de canela em pó

Em uma tigela misture todos os ingredientes. Aqueça uma frigideira antiaderente. Com o auxílio de uma concha

coloque pequenas porções da massa. Deixe dourar e delicadamente vire para dourar o outro lado.

Dica: Sirva com geleia sem açúcar ou pasta

de amendoim.



Bater no liquidificador as bananas, os ovos, o óleo e o açúcar até obter uma massa bem homogênea. Numa vasilha

misturar as farinhas de trigo e de aveia. 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.

3 bananas nanicas bem maduras

2 ovos

1/2 de xícara de óleo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de farelo de aveia

1 colher de sopa de fermento





Procure sempre congelar os alimentos em porções

que atendam a refeição de sua família, assim você

descongela apenas a quantidade que irão

consumir

Utilize, sempre que possível, recipientes de

vidro e que possam ir direto do congelador

ao micro-ondas
Congele frutas, polpas de frutas, legumes crus e

temperos frescos, assim você sempre terá uma

opção nas horas mais corridas

Para famílias que consomem pouco feijão, o

mesmo pode ser congelado em forminhas de

gelo e depois de congelados acondicionados em

sacos plásticos tipo zip lock ou recipiente de

vidro. Na hora de consumir retire apenas

quantidade de cubinhos para a refeição



Retire o alimento do congelador com antecedência e deixe descongelando dentro

da geladeira, isso evita que o seu alimento corra algum risco de contaminação.

Após descongelado siga com o preparo ou aqueça seu alimento que já está

pronto. Legumes e temperos congelados podem ir diretamente para panela do

cozimento

Outra opção de descongelamento é em forno micro-ondas. Se o alimento já

estiver pronto pode ir direto do congelador ao micro-ondas (em

embalagem apropriada) e se estiver cru, você pode colocar no micro-ondas

e assim que descongelar leve a panela para realizar o cozimento



Duração de alimentos sob refrigeração:

Peixes e seus produtos cozidos = 1 dia

Alimentos cozidos = 3 dias

Carnes (suína, bovina, aves, peixe entre outras) e seus produtos 

manipulados crus = 3 dias

Antes de abrir latas, sachês e

demais embalagens impermeáveis

lave com água e detergente neutro,

para evitar contaminação

Ao abrir uma embalagem e não

consumir todo o alimento, transfira

para um pote plástico ou de vidro

para conservar melhor

Sempre observe a data de validade,

pois a validade após aberto é

diferente de um produto aberto e

um produto fechado



ç

Enxaguar em água corrente vegetais folhosos folha a folha, e frutas e legumes um a um

Todas as frutas, legumes e verduras que serão consumidas cruas, deverão passar pelo processo de

higienização para garantir a eliminação de transmissores de doenças.

Selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas

Lave em água corrente vegetais folhosos (alface, escarola, rúcula, agrião, etc.) folha a folha, e frutas e

legumes um a um

Colocar os alimentos em solução clorada, utilizando produto adequado para este fim (verificar a

diluição na embalagem)



E-mail

Instagram

Telefone

contato@cmnutri.com

@cm_nutri

(11)96360-6333

(11)98256-7438


