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Arroz / feijão 

preto

Rocambole de 

carne recheado 

com queijo e 

brócolis

Macarrão 

gravatinha ao 

sugo

Coxinha de frango 

assada 

Arroz

Estrogonofe de 

frango 

Batata rústica 

assada

Dia sem carne

Arroz integral 

/ feijão

Abobrinha 

recheada com 

carne moída

Muffin de 

laranja

Caldo verde 

saudável

Arroz / feijão com 

abóbora
Risoto de limão 

siciliano

Peixe assado com 

crosta de 

castanhas

Ervilhas frescas 

refogadas 

PipocaCookies de 

maçã

Salada de alface 

e cenoura

ç

Pão na frigideira 

com requeijão

Suco da horta Banana Suco de limão Melancia Suco de goiabaKiwi

Salada de 

frutas com 

calda de 

iogurte e mel

Falafel assado

Berinjela grelhada

Salada de pepino 

ao iogurte e alho
Salada de rúcula e 

tomate cereja
Salada de tomate 

com manjericão

Salada de repolho 

bicolor

Wrap com 

atum e alface

Pãozinho de 

batata doce e 

alecrim

Torradinhas 

com azeite e 

orégano



Pratos principais e 

acompanhamentos



2 abobrinhas grandes

250g de carne moída 

1 cebola

2 dentes de alho

Azeite a gosto

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento (se preferir pode cortar em rodelas bem grossas). Com uma

colher de sobremesa retire o miolo das abobrinhas, deixando uma borda de cerca de 0,5 cm da casca - assim as

abobrinhas ficam no formato de uma canoa para rechear. Transfira as abobrinhas para uma assadeira, com a cavidade

voltada para cima. Sobre a tábua, pique fino o miolo das abobrinhas - será usado no recheio. Em uma panela, acrescente

o azeite e refogue a cebola e o alho, adicione a carne moída e refogue bem. Acrescente os temperos e o miolo das

abobrinhas. Tempere o interior das abobrinhas com sal e pimenta do reino moída na hora a gosto. Com uma colher,

distribua o recheio de carne nas cavidades de cada abobrinha, polvilhe o queijo ralado e regue com um fio de

azeite. Deixe assar por cerca de 30 minutos, até dourar

Dica : Use outros recheios como: frango desfiado e

ricota temperada



600g de coxinha da asa de frango

1 dente de alho amassado

1 pitada de cominho em pó

Caldo de 1 laranja-baía ou 2 laranjas pera 

Sal e pimenta do reino a gosto

Prepare a marinada: descasque o dente de alho e bata num pilão com o cominho e uma pitada de sal, até formar uma

pastinha; transfira para uma tigela e misture com o caldo de laranja. Acrescente as coxinhas de frango e misture bem para

envolver a carne e a pele com a marinada. Deixe, tampado, na geladeira durante 2 horas. Pré-aqueça o forno a temperatura

média. Assim que o forno estiver aquecido, distribua as coxinhas (com o líquido da marinada) numa assadeira pequena.

Regue com azeite e tempere com mais um pouquinho de sal e pimenta do reino. Leve ao forno para assar até que fiquem

bem douradas



4 tomates 

1 cebola

3 dentes de alho

1 cenoura

Folhas de manjericão a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Bata os tomates no liquidificador ou processador, acrescente cebola, 2 dentes de alho, a cenoura picada e bata novamente.

Em uma panela, refogue o alho e o restante da cebola. Adicione o molho, assim que ferver abaixe o fogo e deixe cozinhar

até o ponto que desejar. Para finalizar, acrescente o manjericão

Dica : Você pode fazer a receita em maior quantidade e

congelar porções do molho para usar em outras

ocasiões



500g de carne moída

1 cenoura ralada em ralador fino 

1/2 xícara de chá de cebola triturada

2 dentes de alho amassados

Sal a gosto

1 xícara de chá de cheiro verde bem picadinho

1 brócolis 

200g de queijo fatiado

Cozinhe o brócolis no vapor, mas deixe “al dente”. Pique em pedaços menores e reserve. Em um recipiente, misture todos

os ingredientes, exceto o queijo e o brócolis. Em uma folha de papel manteiga ou filme plástico, abra a carne até obter

uma camada de 2cm de altura. Cubra com as fatias de queijo e com o brócolis picadinho, enrole a carne formando um

rocambole. Vá enrolando e puxando papel ou plástico para dar o formato. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por

40 minutos ou até dourar

Dica : Você pode variar nos recheios e usar o que sua

imaginação mandar !



2 cenouras

2 talos de salsão (as folhas de 1)

1 cebola grande

2 litros de água

2 folhas de louro

3 cravos da índia

5 grãos de pimenta do reino

Lave bem todos os legumes, especialmente as folhas de salsão. Descasque a cebola e corte em quatro partes. Corte a

cenoura em fatias grossas e o salsão, em pedaços de cerca de 5 cm. Numa panela, junte os legumes, as folhas de salsão e

os temperos. Adicione a água e leve ao fogo alto. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30

minutos. Desligue o fogo e, com uma peneira fina, coe o caldo

Dica : Transfira o caldo para potes de vidro com fechamento

hermético e mantenha na geladeira por até 5 dias. Se preferir,

distribua em forminhas de gelo e leve para o congelador.

Quando firmar, coloque em sacos plásticos e conserve

congelado por até 3 meses



1 colher de azeite de oliva

1/2 cebola picada

250g de arroz arbóreo 

1 limão siciliano 

200ml de vinho branco seco

Em uma panela aqueça o azeite com um pouco de manteiga, refogue bem a cebola, até que ela fique bem murcha.

Acrescente o arroz e mexa para dar uma selada. Acrescente o vinho branco e deixe evaporar o álcool. Assim que começar

a secar adicione o caldo de legumes aos poucos (o suficiente para cobrir o arroz) e vá mexendo sempre até começar a

secar, então adicione mais caldo. Repita esse processo até que o arroz esteja cozido. Abaixe o fogo e adicione o caldo do

limão siciliano. Desligue o fogo. Para finalizar adicione manteiga e queijo parmesão. Adicione salsinha e sirva em

seguida. Opcional: colocar raspas de limão

100g de queijo parmesão ralado

50g de manteiga sem sal

4 colheres de sopa de salsinha picada

1 litro de caldo de legumes caseiro



500g de filé de peixe (pescada branca, Saint Peter)

1/2 xícara de farinha de mandioca flocada (tipo biju)

50g de manteiga gelada cortada em pequenos cubos

1/3 de xícara de castanha de caju crua

1/4 de xícara de mix de semente de girassol e abóbora

1 colher de sopa mix de linhaça e gergelim preto

1 limão

Azeite 

Ervas e sal a gosto

Tempere o peixe com o limão, azeite, ervas e sal. Reserve. Pique a castanha de caju e disponha em uma assadeira

antiaderente, junte a linhaça, o gergelim e as sementes de girassol e abóbora, leve ao forno para dourar levemente,

mexendo sempre para que não queime. Espere esfriar e misture com a manteiga. Adicione a farinha de mandioca flocada e

temperos a gosto. Vá misturando com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Coloque os filés de peixe

em uma assadeira antiaderente, e disponha um pouco da farofa sobre cada filé, pressionando levemente. Regue com

um pouco de azeite. Leve para assar em forno pré-aquecido por cerca de 30 minutos ou até a crosta ficar dourada

Dica 1 : Tempere o peixe um dia antes para que o

tempero apure mais

Dica 2 : Compre a banda de castanhas de caju.

Além de ser mais em conta, fica mais fácil

para picar



1 copo de grão de bico seco

2 dentes de alho picados

1/2 cebola média picada

1 colher de sopa de cominho em pó

1 copo de salsinha fresca picada

1 a 2 colheres de chá de sal

1 colher de sopa de suco de limão

4 colheres de sopa de azeite de oliva

3/4 xícara de chá de farinha de linhaça dourada 

Deixe o grão de bico de molho durante 8 horas. Escorra a água. No processador, bata o grão de bico com sal para pegar

sabor e na sequência acrescente os demais ingredientes. Faça pequenas bolinhas e achate-as, em seguida passe na farinha

de linhaça. Distribua em uma assadeira untada e asse por 30 minutos ou até ficar dourado



1 pepino japonês

1/2 pote de iogurte natural

1 dente de alho

Azeite 

Sal a gosto

Folhas de hortelã (opcional)

Fatie o pepino bem fininho, tempere com sal e deixe drenando, dentro de uma peneira, por cerca de 15 minutos. Enquanto

isso, amasse o alho com azeite, sal e algumas folhinhas de hortelã (se possível use um pilão, para formar uma

pastinha com esses ingredientes). Passados os 15 minutos, aperte bem o pepino contra a peneira para retirar o excesso de

água e coloque no recipiente onde irá servir. Misture o iogurte natural com a pastinha de alho e em seguida tempere os

pepinos com essa mistura

Dica 1 : Para obter uma consistência mais cremosa, deixe o

iogurte natural drenando em um filtro de papel durante

alguns minutos

Dica 2 : Caso a família não goste do sabor de alho mais

acentuado, diminua a quantidade e deixe mais suave



500 g de músculo bovino em pedaços

1 kg de batata 

1 maço de couve

Alho a gosto

Sal a gosto

1 cebola

Pimenta do reino a gosto

Cominho em pó a gosto

Tempere o músculo com alho, sal, cominho e pimenta do reino a gosto. Coloque a carne na panela de pressão e sele bem

todos os pedaços. Adicione um pouco de água e cozinhe por 30 minutos. Abra a panela de pressão e retire a carne.

Cozinhe as batatas no caldo de cozimento da carne. Deixe cozinhar bem até que a batata esteja desmanchando e bata no

liquidificador ou mixer. Volte o caldo para a panela e acrescente a carne e a couve picada bem fininha. Deixe apurar

um pouco e está pronto para servir

Dica : Acompanhe com torradinhas, croutons integrais,

pães caseiros, pão italiano ou queijos ralados



1 kg de peito de frango cortado em cubos

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

1 copo de iogurte natural

Cebola

Alho

Sal a gosto

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Junte o peito de frango em cubos e ajuste o sal.

Refogue até o frango ficar cozido. Acrescente o molho de tomate caseiro e refogue por mais 5 minutos. Desligue o fogo

e acrescente o iogurte natural, misturando até o molho formado ficar homogêneo



1 peito de frango sem pele e sem osso (cerca de 700g)

200 g de cogumelos de paris

1 cebola

2 dentes de alho

1 e 1/2 colher de sopa de extrato de tomate

1 e 1/2 colher de sopa de ketchup caseiro

Corte o peito de frango em cubos de 2,5 cm. Corte os cogumelos de paris em 3 fatias (os menores corte apenas ao meio).

Descasque e pique fino a cebola e os dentes de alho. Leve ao fogo médio uma panela. Quando aquecer, regue com um fio

de azeite e doure a cebola e alho, acrescente os cubos de frango e deixe dourar bem. Tempere com sal e pimenta do reino.

Acrescente o extrato de tomate, o ketchup e mexa bem. Junte o conhaque e mexa para evaporar o álcool. Junte o molho

inglês, o creme de leite e misture bem. Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 10 minutos,

mexendo de vez em quando, até engrossar. Acrescente os cogumelos e deixe cozinhar por mais 2 minutos até que

ficarem levemente macios

1 e 1/2 colher de sopa de molho inglês

1 e 1/2 colher de sopa de conhaque

1 e 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

Azeite a gosto

Sal e pimenta do reino a gosto



Lanches



25g de batata doce cozida e amassada

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

2/3 xícara de chá de polvilho doce

1 colher de sopa de chia

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de azeite

1/4 xícara de chá de água

Alecrim a gosto

Misture os ingredientes secos. Em uma panela, esquente a água e o óleo (não precisa ferver). Despeje aos poucos sobre

os secos, formando uma farofa. Adicione a batata doce e misture até obter uma massa homogênea. Faça bolinhas e leve

ao congelador por 30 minutos. Asse em forno pré-aquecido por 30 minutos ou até os pãezinhos racharem



1 maçã

1 pera

2 bananas

1 caixa de morango

1 manga

1 laranja

1 copo de iogurte natural (sem açúcar)

Mel a gosto

Lave todas as frutas. Esprema o suco da laranja e coloque no recipiente onde será feita a salada de frutas. Corte as frutas

em cubos/rodelas pequenos. Misture as frutas com o suco de laranja, para que não escureçam. Acrescente o iogurte

natural e o mel. Misture bem e já está pronto para servir

Atenção: Crianças menores de 1 ano não podem

consumir mel



1 fatia de pão (usar o de sua preferência)

1 ponta de faca de manteiga

1 ponta de faca de requeijão 

Passe uma camada fina de manteiga na fatia do pão. Leve para a frigideira quente colocando a parte com a manteiga

virada para baixo. Quando estiver douradinho, passe uma camada de requeijão e volte para a frigideira até que o

requeijão forme uma casquinha e fique dourado. Sirva a seguir



ç

1 maçã ralada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 ovo

1 colher de sopa de manteiga derretida

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Misture a maçã, o ovo e a manteiga. Acrescente o açúcar e misture bem, em seguida coloque a farinha de trigo e farelo

de aveia. Misture até que a massa fique bem homogênea. Por último coloque o fermento e mexa delicadamente. A massa

fica molinha, não dá para moldar com as mãos, por isso com o auxílio de duas colheres, forme bolinhas com a massa

e coloque em uma assadeira antiaderente ou untada e enfarinhada. Asse em forno pré-aquecido por cerca de 20 minutos,

ou até perceber que os cookies estão sequinhos por fora

Dica : Substitua a maçã ralada por 1 banana

amassada. A farinha de trigo pode ser substituída

por farinha de trigo integral ou farinha de arroz

integral; o farelo de aveia por aveia em flocos ou

farinha de aveia; o açúcar mascavo por açúcar

demerara ou açúcar branco



2 xícaras de chá de couve manteiga

1 litro de água

1 xícara de chá de polpa de maracujá

Suco de 1 limão

Açúcar a gosto (usar com moderação)

Bata todos os ingredientes no liquidificador e depois coe. Sirva a seguir 



1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/3 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de suco de laranja

3 colheres de óleo

1 colher de sobremesa de fermento em pó 

Misture todos os ingredientes secos, exceto o fermento. Em seguida, acrescente o suco de laranja e o óleo. Misture bem

até que a massa fique bem homogênea. Acrescente o fermento e misture. Coloque a massa em forminhas para muffin.

Tome cuidado para não encher muito as forminhas, pois os bolinhos irão crescer no forno. Leve ao forno até que os

muffins fiquem douradinhos

Dica : Para dar um toque especial aos bolinhos,

acrescente gotas de chocolate 70% cacau



1 lata de atum sólido em óleo

1/2 cenoura ralada em ralador fino

2 colheres de sopa de requeijão

3 wraps integrais

3 folhas de alface

Sal

Doure os wraps dos dois lados. Misture o atum escorrido com a cenoura ralada e adicione o requeijão para dar

cremosidade. Tempere com sal e gotinhas de limão. Recheie os wraps com a pastinha de atum, coloque as folhas de

alface, enrole e sirva





Alimentos alaranjados e amarelos 

Alimentos vermelhos

Alimentos roxos

Ricos em vitamina A e C, com alta ação antioxidante que protege as células e reforçam o sistema imunológico

e previnem os sinais do envelhecimento.

Abóbora, acerola, caqui, pimentão amarelo, cenoura, manga, mamão, pêssego, laranja, entre outros.

Ricos em licopeno, que confere a cor vermelha aos alimentos, possui ação antioxidante e anti-inflamatória

protegendo a saúde do coração, dos vasos sanguíneos e auxiliam na prevenção de alguns tipos de canceres.

Cereja, melancia, tomate, pimentão vermelho, beterraba, romã, pitanga, goiaba vermelha, entre outros. 

Açaí, amora, uva roxa, figo, jabuticaba, alcachofra, cebola roxa, azeitona preta, repolho roxo, entre outros.

Ricos em flavonoides, como resveratrol e antocianinas, esse último confere a coloração roxa aos alimentos.

Esses compostos contribuem para a manutenção da função cerebral adequada, previnem doenças

cardiovasculares, inflamações e alguns tipos canceres.



Alimentos brancos

Alimentos verdes

Abacate, abobrinha, vegetais folhosos, maçã verde, pepino, quiabo, pimentão verde, entre outros.  

Ricos em cálcio, fósforo e ferro. Promovem o crescimento e ajudam na coagulação do sangue, evitam a

fadiga mental, auxiliam na produção de glóbulos vermelhos do sangue, além de fortalecer ossos e dentes.

Mandioca, aipo, cará, couve flor, cogumelos, cebola, graviola, nabo, pera, banana, rabanete, entre outros.

Possuem vitaminas do complexo B e flavonoides, que atuam na proteção das células. Auxiliam na

produção de energia, no funcionamento do sistema nervoso e inibem o aparecimento de coágulos na

circulação sanguínea.



Alimentos perecíveis Alimentos não perecíveis 

Frutas variadas ex.:

▪ Banana

▪ Abacaxi

▪ Manga

▪ Melancia

▪ Abacate

▪ Uva

Vegetais folhosos ex.:

▪ Alface

▪ Agrião

▪ Escarola

▪ Couve

Legumes ex.:

▪ Tomate

▪ Pepino

▪ Cenoura

▪ Abobrinha

▪ Batata

Temperos ex.:

▪ Alho

▪ Cebola

▪ Salsinha

Arroz integral

Aveia em flocos

Amido de milho

Azeite

Feijão

Lentilha

Macarrão integral

Molho de tomate pelado

Farinha de trigo integral

Farinha de aveia

Fermento em pó

Fermento biológico

Pão integral

Ovo

Iogurte

Manteiga

Atum em lata

Óleo de girassol

Cacau em pó

Leite 

Sal

Açúcar mascavo

Açúcar demerara



E-mail

Instagram

Telefone

contato@cmnutri.com

@cm_nutri

(11)96360-6333

(11)98256-7438


