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          As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) seguem sendo o principal desafio de Saúde
Pública em nível mundial. No Brasil, as doenças cardiovasculares, a obesidade, a hipertensão arterial
sistêmica e o diabetes mellitus tipo 2, são responsáveis por mais de 70% da mortalidade na
população.
         Evidências científicas reforçam sobre a necessidade urgente de ações preventivas iniciadas nos
primeiros anos e mantidas ao longo da vida. A adoção de um estilo de vida saudável, livre de
tabagismo, com reduzido consumo de álcool, associado a uma rotina de exercícios físicos tem sido os
pilares de todas as políticas públicas voltadas à manutenção da saúde, prevenção e manejo das
DCNT.
            O Departamento de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo apoia a
alimentação saudável, rica em alimentos in natura, com reduzido conteúdo de sódio, gorduras
saturadas, colesterol e aditivos alimentares, reforçando as diretrizes nacionais e internacionais sobre o
papel da alimentação e nutrição na prevenção das DCNT.
        A alimentação saudável pode ser saborosa e por isso o Departamento de Nutrição da SOCESP,
em parceria com seus associados e convidados, preparou a primeira edição do e-book "Nutrindo
Corações - Um Resgate Culinário com Sabor e Saúde".

Desejamos que cada receita deste e-book seja o convite para uma viagem de sabores, aromas, cores
e muita saúde!

ABRAÇOS,
VALÉRIA MACHADO E DIRETORES DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO – SOCESP 
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Receita especial

Este e-book contou com a participação dos associados do
Departamento de Nutrição da SOCESP e convidados
especiais como o Chef João Alcantara. Para nós, é uma
honra compartilhar a experiência do Chef Alcantara no
resgate culinário com sabor e saúde.

Convidado especial

João Alcantara
Chef de Cozinha
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GASPACHO DE TOMATE COM FRUTAS VERMELHAS

02 tomates italianos sem pele e sem sementes
04 morangos (aproximadamente 150 gramas)
04 framboesas (aproximadamente 150 gramas)
08 amoras (aproximadamente 300 gramas)
01 pepino 
Manjericão ou hortelã
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
02 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto
Meio copo de água de coco
01 pedaço de queijo de cabra congelado

Descasque os tomates e coloque em água fervendo,

depois coloque na água fria. Este processo ajuda a

soltar a pele e as sementes com facilidade.

Junte todos os ingredientes e processe no 

 liquidificador ou no mixer.

Bata por cerca de 1 minuto até que vire uma sopa.

Coe com ajuda de uma peneira.

Emprate: rale o pedaço de queijo de cabra congelado

e, se preferir, coloque alguns pedaços de amora e

morango picados ou brotinhos verdes, como pimentão.

Despeje a sopa por cima para servir.

Ingredientes

2 porções

Preparo



Ingredientes

ANTEPASTO DE CEBOLA
E FEIJÃO FRADINHO

Misture o feijão fradinho, previamente cozido por 20 minutos na panela de pressão, com as

cebolas cortadas.

Acrescente o óleo e o vinagre e tempere com sal e pimenta.

Misture bem e prove o tempero. 

Acrescente a água, até adquirir um gosto suave e não muito ácido do vinagre. 

Leve a geladeira por pelo menos meia hora.

01 xícara de chá de feijão fradinho cozido sem tempero 
04 cebolas médias cortadas em anéis
½ xícara de chá de salsinha e cebolinha picadas 
¼ xícara de chá de óleo de soja
¼ xícara de chá de vinagre
01 xícara de chá de água filtrada
01 pitada de sal
01 pitada de pimenta

Pode ser usado como antepasto, recheio para brusquetas ou saladinha complementar ao prato
principal. Conserve em geladeira. 

06-08 pessoas

Preparo

Dica
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Médica pela UAM, Clínica Geral pela SMS- SBC, especialista
em Cardiologia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo,
fisioterapeuta pela Universidade São Marcos.

Fabiana Marie Ellen Campos Führer



Ingredientes

02 batatas doces de tamanho médio

400 gramas de shimeji

04 colheres de sopa rasas de azeite de oliva

02 colheres de sopa de cebola picada

04 colheres de sopa de molho shoyu

01 xícara de chá de cheiro verde picado

01 xícara de chá de abobrinha picada em pequenos cubinhos

Sal a gosto 

BAKED SWEET POTATO
VEGETARIANA

 02 pessoas

Preparo

Lave a batata doce com casca e faça diversos furos com um garfo em toda a sua superfície.

Enrole uma a uma com papel alumínio e leve ao forno a 180ºC por 60 minutos.

À parte, refogue a cebola, a abobrinha e o shimeji no azeite de oliva até ficar tudo cozido (não

exagere no cozimento – o ideal é ficar ‘al dente’). Adicione o cheiro verde no final e reserve.

Retire o papel alumínio da batata doce e faça um corte longitudinal, como se fosse uma concha.

Coloque metade do recheio em cada batata e sirva com uma salada mista.
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Diretora Científica do Departamento de Nutrição
da SOCESP - Biênio 2020 -2021

Regina Helena Marques Pereira



Ingredientes

Massa
04 unidades de banana nanica
04 ovos
04 colheres de sopa de açúcar mascavo 
01 xícara de chá de farinha de aveia 
½ xícara de chá de óleo (soja ou canola)
01 colher de sopa de fermento em pó 
02 colheres de sopa de canela em pó
¾ de xícara de chá de nozes picadas

Cobertura
01 xícara de chá de açúcar mascavo 
¼ de xícara de chá de canela 
01 xícara de chá de água filtrada

BOLO DE BANANA COM
NOZES E CANELA

01 bolo médio
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Continua...



BOLO DE BANANA COM
NOZES E CANELA

Preparo

Dica

Pré-aqueça o forno a 180ºC. 
Polvilhe a assadeira com farinha de trigo.
Bata no liquidificador as bananas, os ovos, o açúcar e o óleo, até formar uma mistura
homogênea. 
Em um recipiente, acrescente a mistura, a farinha de aveia, as nozes, o fermento, a
canela e reserve.
Despeje todo conteúdo na assadeira e asse (aproximadamente 20 minutos) em
temperatura média.

Ferva a água com o açúcar e a canela até virar uma calda. Deixe esfriar e despeje sobre
o bolo quente.

Massa

Cobertura

Sirva o bolo quentinho, enquanto o aroma da canela se espalha pelo ar.
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Nutricionista graduada pelo Centro Universitário São Camilo,
Especialista em Terapia Nutricional e Nutrição Clínica pelo Ganep,
Capacitada em Nutrição Hospitalar em Cardiologia pelo InCor e
Especialista em Cardiopneumologia pelo programa de residência
da FMUSP. Trabalho como Nutricionista clínica em UTI Cardiológica
no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, em pesquisa
clínica e em consultório.

Mariana Volante Gengo



Ingredientes

03 xícaras de chá de purê de cará bem amassado e
frio
02 colheres de sopa de azeite extravirgem
½ xícara de chá de farinha de trigo
Sal marinho e pimenta do reino a gosto
Molho de tomate caseiro a gosto
Orégano a gosto

NHOQUE DE CARÁ AO
SUGO

 04 pessoas

Preparo

Lave bem o cará, corte em rodelas não muito grossas e coloque imediatamente em
uma vasilha com água e vinagre para não escurecer.
Cozinhe em uma panela com água e uma pitada de sal até que ele fique macio. Não
tampe a panela.
Espere esfriar um pouco, descasque e amasse bem com um garfo ou use o 
 espremedor de batatas.

Purê
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NHOQUE DE CARÁ AO
SUGO

Preparo

Em uma tigela, adicione o azeite e os temperos ao purê já frio e misture bem.

Coloque aos poucos a farinha até que a mistura fique homogênea e reserve.

Em uma panela grande, ferva três litros de água com uma colher de sopa de sal.

Em uma superfície lisa e limpa (tábua de vidro ou pia), polvilhe farinha e forme rolinhos

com a massa. Corte-os com o auxílio de uma faca e reserve em uma assadeira

grande.

Coloque os nhoques, aos poucos, para cozinhar na panela com água fervente. Retire-

os com uma escumadeira, assim que subirem a superfície da água.

Coloque em um refratário e cubra imediatamente com o molho de tomate. Adicione

orégano ao molho.

Gratine se desejar e sirva quente.

Massa do Nhoque
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Graduanda do último ano do curso de Nutrição na
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo

Kamila de Freitas Alencar



Em uma tigela pequena, misture o fermento biológico seco com o açúcar e 100 ml de
água morna. Dissolva bem e deixe descansar por cerca de cinco minutos ou até
espumar.
Em uma tigela grande, coloque a farinha e abra um buraco no meio. Coloque, aos
poucos, a mistura do fermento dissolvido.
Mexa bem e acrescente o restante de água morna, conforme a necessidade da massa.
Assim que a massa absorver toda a água, misture a margarina e as ervas. 
Sove a massa até ficar com textura homogênea, macia e úmida.
Enrole a massa em um plástico filme e deixe descansar por cerca de quarenta minutos
ou até que dobre de tamanho.

*Antes de começar a preparar a receita, certifique-se que a margarina está em temperatura
ambiente. Caso não esteja, use o microondas para atingir o ponto pomada, ou seja, o ponto “macio”
da margarina. Esse procedimento ajuda a massa a ficar homogênea.
**A pimenta síria não tem aspecto/sabor picante, ela irá contribuir para dar sabor e aroma.

Ingredientes

PÃO CASEIRO COM
ERVAS FINAS

10 fatias

Preparo

04 xícaras de chá de farinha de trigo integral
01 colher de sobremesa de fermento biológico seco para
pães e massas ou 01 envelope de 10 gramas
½ xícara de chá de açúcar
01 copo americano de água morna
03 colheres de sopa de margarina sem sal em ponto de
pomada*
Ervas finas (alecrim, salsa, manjericão, tomilho, orégano)
a gosto
01 colher de chá de pimenta** síria em pó

Continua...
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PÃO CASEIRO COM
ERVAS FINAS

Preparo

Dica
A escolha das de ervas finas é opcional. Como o sal não é adicionado a massa, o mix
de ervas para acrescentará sabor e aroma.
Caso o pão não seja consumido em até três dias reaproveite-o. Corte-os em
pequenos cubos, regue com azeite de ervas e  leve ao forno pré-aquecido a 180ºC.

Divida a massa em duas partes iguais, em formato redondo. Se preferir, corte
levemente a massa por cima para ficar com uma aparência mais bonita.
Coloque as massas na assadeira untada com azeite, cubra com um pano e deixe
descansar por cerca de vinte minutos.
Pré-aqueça o forno a 180ºC (temperatura média) e leve a massa para assar por cerca
de quarenta minutos ou até que os pães cresçam e fiquem dourados.
Desenforme sobre uma grelha, pois isso ajudará o pão a manter sua textura.
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Aluna concluinte do 8º semestre de Nutrição, do
projeto de Iniciação Científica sobre Síndrome
Metabólica e do Programa de extensão da
Universidade Cidade de São Paulo.

Ana Paula Silva Pereira



02 litros e meio de água filtrada
01 polvo limpo (aproximadamente 1 kg)
02 cebolas médias
01 tomate grande
04 colheres de sopa de azeite de oliva
01 limão siciliano (meio suco e meio em gomos) 
01 xícara de chá de vinho branco 
03 colheres de sopa de salsinha fresca
Temperos naturais de sua preferência
01 pitada de sal

Ingredientes

POLVO GRELHADO 

 03 pessoas

Preparo

Em uma panela, ferva a água com a cebola descascada e cortada em 4 pedaços.
Acrescente o tomate, o sal e os temperos. 
Coloque o polvo limpo e cozinhe por aproximadamente quarenta minutos.
A cada dez minutos, espete o polvo com um garfo até que não haja resistência e a
carne esteja macia.
Em uma frigideira, aqueça o azeite e acrescente o polvo. 
Grelhe dos dois lados por aproximadamente um minuto e trinta segundos. 
Adicione o vinho branco e o suco do limão siciliano. Deixe por mais dois minutos e
retire do fogo.
Em uma travessa, coloque o polvo e decore com salsinha picada e pedaços de limão
siciliano.
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Nutricionista com especialização em Nutrição Clínica
e MBA em Gestão de Saúde.

Cibele Regina Laureano Gonsalves



QUIBE VEGETARIANO
ASSADO RECHEADO COM
CENOURA E ABOBRINHA

Massa
01 xícara de chá de trigo para quibe

01 dente de alho

½ cebola média

½ tomate médio

01 limão Tahiti em suco

Zattar* a gosto

Páprica defumada a gosto

Sal a gosto

Recheio
01 cebola média em fatias finas de meia lua

02 cenouras médias raladas

01 abobrinha média ralada

02 dentes de alho picados

Cebolinha verde a gosto

Lemon pepper** a gosto

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

* tempero árabe
** tempero à base de cúrcuma com aroma de limão

Ingredientes

08 pessoas

Continua...
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QUIBE VEGETARIANO
ASSADO RECHEADO COM
CENOURA E ABOBRINHA

Preparo

Coloque o trigo de molho na água em temperatura ambiente, até hidratar.

Bata no liquidificador o restante dos ingredientes.

Escorra o trigo hidratado e misture com o tempero da massa. Reserve.

Refogue rapidamente os temperos do recheio até que a consistência esteja “al dente”.

Em um refratário, coloque metade da massa.
Coloque todo o recheio.
Acrescente o restante da massa por cima e acerte a altura com uma espátula, até que
fique uniforme.
Com uma faca, faça riscos quadriculados na parte de cima do quibe e regue com
azeite extravirgem.
Asse em forno pré-aquecido a 200ºC, por cerca de vinte e cinco minutos ou até que
esteja dourado e sequinho.

Massa

Recheio

Montagem
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Nutricionista Clínica graduada pela USP e com
Especialização em Nutrição Clínica e Hospitalar pelo
GANEP

Barbara Izabel Moraes Salles



Ingredientes

QUICHE DE AVEIA COM
RECHEIO DE RICOTA E
BRÓCOLIS

 08 fatias médias

Continua...

Massa
02 xícaras de chá de farelo de aveia

½ xícara de chá de farinha de trigo

01 copo de iogurte natural desnatado

01 colher de café de sal

02 colheres de sopa de manteiga sem sal (temperatura ambiente)

Recheio
½ unidade de brócolis grande (previamente higienizado)

02 colheres de sopa de azeite extravirgem

½ cebola picada

02 dentes de alho picados

01 peça pequena de ricota fresca

½ copo de iogurte natural desnatado

03 colheres de sopa de leite desnatado

01 ovo

01 colher de café (rasa) de sal

01 pitada de pimenta do reino (opcional)

½ xícara de chá de queijo parmesão (ralado grosso)
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Preparo

QUICHE DE AVEIA COM
RECHEIO DE RICOTA E
BRÓCOLIS

Continua...

Junte todos os ingredientes em uma tigela e misture-os até que fiquem

homogêneos.

Quando a massa não grudar nas mãos, leve à geladeira em um recipiente com

tampa para descansar, por aproximadamente dez minutos.

Abra a massa com um rolo, forre o fundo e as laterais de uma assadeira

redonda (aproximadamente 25 cm de diâmetro x 4,5 cm de altura). Não é

necessário untar.

Leve ao forno preaquecido a 180ºC (cerca de vinte minutos).

Retire a massa do forno e reserve-a.

Cozinhe o brócolis até a consistência “al dente” e escorra a água. Corte em

pequenos pedaços e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite, coloque o alho, a cebola e deixe dourar.

Acrescente o brócolis e reserve.

Amasse metade da ricota e reserve. Bata o restante no liquidificador com o

iogurte, o leite, o ovo, o sal e a pimenta do reino.

Quando estiver homogêneo, retire do liquidificador e transfira para um

recipiente. Acrescente  o restante da ricota e o brócolis refogado.

Massa

Recheio
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Preparo

QUICHE DE AVEIA COM
RECHEIO DE RICOTA E
BRÓCOLIS

Espalhe o recheio sobre a massa pré-assada.

Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC até gratinar.

Montagem

Dica
É possível variar o recheio com outros legumes, verduras, frango desfiado ou
carne moída.
Aproveite os talos dos vegetais para agregar mais nutrientes e evitar o
desperdício de alimentos.
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Nutricionista (CUSC). Especializada em Cardiologia
(Residência Multiprofissional – UNIFESP). Aprimorada em
Nutrição em Cardiologia (IDPC). Educadora em Diabetes
pela IDF/SBD/ADJ.

Camila Cristina da Silva Santos



Pincele o fundo de um refratário com azeite.

Coloque a posta de salmão com a pele para baixo, cubra-a com as cebolas raladas. 

Regue a posta com o suco do limão, acrescente sal e pimenta do reino a gosto.

Salpique a cebola picada por cima.

Cubra com papel alumínio e leve ao forno a 200ºC, por quinze minutos.

Retire o papel alumínio e deixe mais cinco minutos ou até dourar.

Ingredientes

01 posta de salmão (600 gramas)
02 cebolas médias raladas
01 cebola média picada
01 limão em suco
01 colher de sopa (cheia) de salsinha picada
Sal e pimenta do reino a gosto

SALMÃO VAPT VUPT

 03 pessoas

Preparo

pág. 19

Diretora do Departamento de Nutrição da SOCESP
Biênio 2010 -2011

Monica Beyruti



Ingredientes

STROGONOFF
VEGETARIANO

 04 pessoas

Continua...

300 gramas de palmito em rodelas (tamanho médio)

300 gramas de cogumelos frescos em fatias

02 xícaras de chá de creme de leite

01 cenoura grande cortada em cubos pequenos

01 cebola grande ralada

02 dentes de alho fresco picados

01 colher de sopa de extrato de tomate

01 colher de chá de mostarda 

Sal a gosto

Pimenta do reino moída a gosto

Azeite de oliva extravirgem a gosto

Endro fresco a gosto para decorar
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Preparo

STROGONOFF
VEGETARIANO

Aqueça uma frigideira com azeite e doure o palmito em ambos os lados. Em

seguida, doure os cogumelos fatiados e reserve-os em uma travessa. 

Na mesma frigideira, acrescente um pouco mais de azeite, adicione a cebola e

deixe dourar levemente. Em seguida, adicione o alho e a cenoura. 

Reduza o fogo para chama média, acrescente o extrato de tomate, a mostarda

e refogue bem. 

Quando a cenoura estiver "al dente", acrescente o creme de leite e deixe

reduzir por cerca de 5 minutos. 

Em seguida, acrescente o palmito e os cogumelos dourados. Tempere com sal

e pimenta a gosto. 

Transfira para a travessa e decore com o endro fresco picado.

Dica
O creme de leite utilizado pode ser sem lactose, desnatado ou substituído por
bebidas vegetais de sua preferência. O extrato de tomate pode ser substituído
por tomate sem pele fresco picado.
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Diretora Científica do Departamento de Nutrição
da SOCESP
Biênio 2020-2021

Nagila Raquel Teixeira Damasceno



Bata no liquidificador a abobrinha, os ovos, o açúcar e o óleo. 
Despeje a mistura em uma tigela e acrescente a canela em pó, a baunilha, as farinhas
e o fermento em pó. Misture bem e adicione o chocolate picado. 
Coloque em uma fôrma redonda com buraco no meio (24 cm de diâmetro) untada com
óleo. 
Asse em forno médio 180ºC, pré-aquecido, até dourar.

Ingredientes

02 xícaras de chá de abobrinha italiana com casca e
picada
03 ovos
01 xícara e meia de chá de açúcar
01 xícara de chá de óleo
½ colher de sopa de canela em pó
01 colher de sopa de essência de baunilha
02 xícaras de chá de farinha de trigo
01 xícara de farelo de aveia
01 colher de sopa de fermento em pó
150 gramas de chocolate amargo

BOLO DE ABOBRINHA

 15 porções

Preparo
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Diretora Científica do Departamento de Nutrição
da SOCESP
Biênio 2020 -2021

Marcia Maria Godoy Gowdak

Dica
Para variar a receita, substitua o chocolate por meia xícara de uva passa ou castanha
picada.



Ingredientes

TORTA DE FRANGO COM
LEGUMES

 08 pessoas

Continua...

Massa
01 xícara de chá de farinha de trigo

01 xícara de chá de farinha de aveia

01 colher de sopa de amido de milho

01 colher de chá de sal

03 colheres de sopa de manteiga (gelada)

02 ovos ligeiramente batidos

¼ de xícara de chá de leite semidesnatado ou desnatado

1 gema (para pincelar)

Recheio
½ kg de peito de frango

01 colher de sopa de azeite

½ cebola média picada em cubos

02 dentes de alho picados

01 abobrinha italiana média ralada

01 cenoura média ralada

01 colher de sopa de extrato de tomate

½ pote (125gramas) de creme de ricota

Sal e pimenta do reino a gosto

pág. 23



Preparo

TORTA DE FRANGO COM
LEGUMES

Continua...

Em uma vasilha, misture as farinhas, o amido de milho e o sal. 

Acrescente a manteiga e amasse com as pontas dos dedos, até que fique com

o aspecto de areia úmida.

Adicione os ovos, o leite e sove a massa.

Envolva a massa em um plástico filme e deixe descansar na geladeira por

trinta minutos.

Em uma panela de pressão, coloque o frango e cubra-o com água. Deixe

cozinhar por quinze minutos na pressão. Desfie o frango.  

Refogue a cebola e o alho com o azeite. Acrescente a cenoura, a abobrinha e

mexa bem. Depois de cinco minutos, coloque o frango já desfiado e o extrato

de tomate.

Tempere com sal e pimenta ou com os temperos de sua preferência.

Coloque o creme de ricota e misture bem para incorporar.

Após cinco minutos, desligue o fogo e reserve o recheio. Deixe esfriar antes de

montar a torta.

Massa

Recheio
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Montagem

TORTA DE FRANGO COM
LEGUMES

Pré-aqueça o forno a 180ºC.
Retire a massa da geladeira e divida-a em duas partes (uma com 1/3 e a outra
com 2/3 da quantidade total). 
Abra os 2/3 da massa (com o auxílio de um rolo) em uma bancada polvilhada
com farinha. A espessura deverá ser de até 0,5 cm.
Forre o fundo e as laterais de uma fôrma redonda com a massa (diâmetro de
20 a 24 cm). Acrescente o recheio.
Cubra a torta com o restante da massa, aberta na mesma espessura.
Faça um pequeno corte no centro da torta para que o vapor possa sair. 
Pincele a torta com uma gema e leve ao forno.
Deixe dourar e sirva.
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Nutricionista especializada em Atenção Cardiovascular
pelo Hospital do Coração (HCor) através de Residência
Multiprofissional (2021). Formada pela Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (2018).

Fernanda Jafet El Khouri

Dica
Os temperos utilizados na receita podem ser outros de sua preferência.
Você poderá variar o recheio, conforme sua preferência.
Não trabalhe muito a massa para não perder o aspecto crocante.



Coloque as cebolas no processador e corte em cubos pequenos.
Forre a assadeira com a cebola e regue com azeite. Acrescente uma colher de café de
sal.
Coloque as batatas no processador e corte em cubos semelhantes a cebola.
Coloque as batatas na assadeira, em cima da camada de cebola. Salpique uma colher
de café de sal e adicione manjericão, salsão, noz moscada e tomilho em pó.
Coloque os filés em cima da camada de batata e regue com azeite.
Regue com azeite.
Asse por cerca de quarenta a sessenta minutos ou até que as batatas comecem a
dourar.

Ingredientes

05 filés de bacalhau (600 gramas)
04 batatas
03 cebolas
Azeite
Sal
Ervas desidratadas
Pimenta (opcional)

BACALHAU COM BATATA

 04 pessoas

Preparo
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Diretora Científica do Departamento de Nutrição
da SOCESP
Biênio 2020 -2021

Marcia Maria Godoy Gowdak

Dica
O bacalhau pode ser substituído por linguado ou pescada



06 filés de Saint Peter (700 gramas)

08 unidades de tomate cereja

02 colheres de sopa de gengibre (lascas ou cubos)

½ cebola roxa 

½ banana da terra e ou manga (opcional)

04 unidades de limão Tahiti

01 unidade de limão siciliano

02 colheres de sopa de azeite de oliva

02 colheres de chá de sal

02 colheres de sopa de cebolinha

02 colheres de chá de folhas de manjericão (fresco)

01 pimenta dedo de moça sem semente (opcional)

01 colher de chá de pimenta do reino 

Ingredientes

CEVICHE DE  DOIS  
 LIMÕES

 04 pessoas

Continua...
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CEVICHE DE  DOIS 
 LIMÕES 
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Assessor do Departamento de Nutrição da SOCESP
Biênio 2020 - 2021

João Henrique Fabiano Motarelli

Corte os filés de Saint Peter em cubos (0,5 cm por 0,5 cm em média) e reserve.

Corte ao meio ou em quatro partes os tomates cereja.

Descasque e corte o gengibre em pequenos cubos ou em tiras finas.

Corte a cebola roxa em rodelas finas. 

Corte a banana da terra e/ou a manga em cubos.

Junte todos os ingredientes em um refratário e esprema os limões. Em seguida,

acrescente o sal, a cebolinha, a pimenta do reino e o manjericão. 

Deixe descansar na geladeira por trinta minutos antes de servir. 

Preparo

Dica
O filé de Saint Peter pode ser substituído por salmão ou tilápia.
Caso fique muito ácido, acrescente mais azeite de oliva.



Lave bem a casca do maracujá e corte-a em pedaços.

Acrescente em 400 ml de água as sementes e a casca do maracujá.

Ferva por dez minutos.

Desligue o fogo e acrescente as ervas.

Tampe e deixe descansar por dez minutos.

Coe a mistura.

Ingredientes

01 maracujá
01 colher de sopa de camomila
01 colher de sopa de melissa
01 colher de sopa de passiflora
Mel (opcional)

CHÁ DE MARACUJÁ

 02 pessoas

Preparo
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Secretária do Departamento de Nutrição da SOCESP
Biênio 2020-2021

Juliana Tieko Kato

Dica
O chá pode ser consumido quente ou frio. Tome antes de dormir para auxiliar
no seu sono.



01 litro de leite integral ou semidesnatado

01 unidade (170 gramas) de iogurte natural integral

10 colheres de sopa de aveia em flocos

10 colheres de sopa de semente de chia

Ingredientes

IOGURTE NATURAL
CASEIRO COM AVEIA E
CHIA

 01 litro

Continua...
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IOGURTE NATURAL
CASEIRO COM AVEIA E
CHIA
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Ferva o leite em uma panela, espere esfriar até que chegue a temperatura adequada
(45º C). Para saber se está na temperatura correta, coloque o dedo no leite por dez
segundos. Se você suportar, sem se queimar, adicione o iogurte e misture até
homogeneizar os ingredientes.
Transfira a mistura para um recipiente de vidro ou cerâmica, envolva com um pano 
 para manter o iogurte aquecido.
Deixe descansar em um local fechado (forno, microondas ou armário) por quatorze a
dezoito horas.
Após esse período, leve a geladeira por duas horas.

Nutricionista do ambulatório de Nutrição do setor de
Lípides da UNIFESP e nutricionista da clínica Nutrir Corphus
das áreas: clínica e esportiva.

Murilo Lanes

Dica
A aveia em flocos e a semente de chia podem ser adicionadas no momento de
servir o iogurte ou no término da preparação.

Preparo



Massa
02 xícaras de chá de farinha de trigo integral

02 colheres de sopa de farinha de aveia

01 colher sopa manteiga sem sal 

01 xícara de chá de água (morna)

10 a 15 gramas de fermento biológico seco

Sal a gosto

Recheio

08 colheres de sopa de molho de tomate

01 abobrinha fatiada

Muçarela de búfala

Queijo parmesão

Ingredientes

PIZZA DE ABOBRINHA

 04 pessoas
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Dissolva o fermento e o sal na água morna e deixe descansar por cinco minutos.

Coloque a manteiga por quinze segundos no microondas. 

Acrescente a manteiga junto a mistura do fermento.

Adicione aos poucos a farinha de trigo integral, misture com as mãos, até a massa não

grudar mais. Se necessário, acrescente mais farinha. Adicione aveia.

Amasse bem a massa, faça duas bolinhas do mesmo tamanho e deixe descansar por

pelo menos trinta minutos. 

Abra a massa com a ajuda de um rolo de macarrão.

Asse a massa por aproximadamente dez minutos em forno pré-aquecido a 180ºC.

Acrescente o molho de tomate. Este pode ser feito no liquidificador (04 tomates + ½

cebola roxa).

Acrescente a muçarela de búfala e as rodelas de abobrinha.

Salpique o queijo parmesão.
Leve ao forno até gratinar.

Preparo
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Secretária do Departamento de Nutrição da SOCESP
Biênio 2020-2021

Juliana Tieko Kato

Dica
 A abobrinha pode ser substituída por outros recheios

PIZZA DE ABOBRINHA



Corte os filés de salmão em tiras (2-3 cm de largura). Tempere com limão, sal e
pimenta. 
Deixe marinar por vinte minutos na geladeira.
Em seguida, passe os filés no mix de gergelim.
Distribua os filés em uma assadeira e regue com azeite de oliva extravirgem.
Leve ao forno a 180°C por vinte minutos.

Ingredientes

03 filés de salmão (500 gramas)
01 limão siciliano
Sal a gosto
Pimenta branca a gosto 
Azeite de oliva extravirgem
Mix de gergelim (preto e branco)

SALMÃO COM GERGELIM
COLORIDO AO FORNO

 02 pessoas ou 03 pessoas

Preparo

Dica
O salmão pode ser substituído por linguado ou Saint Petter.
Este prato pode ser acompanhado por legumes ao vapor, ervilha torta na manteiga e
batata com especiarias ao forno ou tomates confitados ao forno. 

Diretora científica do Departamento de Nutrição
da SOCESP
Biênio 2020-2021

Nagila Raquel Teixeira Damasceno

pág. 34



Em uma panela, adicione o azeite, doure a cebola e o alho. Acrescente as ervas finas.
Adicione o frango, o tomate picado e o molho de tomate.
Deixe cozinhar por alguns minutos.
Adicione o creme de ricota aos demais ingredientes e misture.
Adicione ketchup, a mostarda e sirva.

Ingredientes

500g frango em cubos
01 colher de sopa de azeite 
1\2 cebola
01 dente de alho 
02 tomates picados
Ervas finas a gosto
100ml de molho de tomate natural 
02 colheres de sopa de creme de ricota
01 colher de sobremesa de ketchup
01 colher de sobremesa de mostarda

STROGONOFF DE FRANGO
COM CREME DE RICOTA

 04 pessoas

Preparo

Dica
Arroz, batata palha caseira e abobrinha grelhada são bem-vindas e
complementam bem esta receita. 

Diretora Executiva do Departamento de Nutrição
da SOCESP
Biênio 2020 - 2021

Valéria Arruda Machado
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Processe a abóbora e o suco de laranja no liquidificador. Acrescente água e gelo.
Adoce conforme a sua preferência

Ingredientes

01 xícara de chá de abóbora seca
01 laranja em suco
½ xícara de chá de água
Gelo
Mel ou xilitol
Canela em pau

SUCO DE ABÓBORA

 01 pessoa

Preparo

Dica
Para garantir maior teor de fibras, consuma sem coar.
Use o pau de canela como colher para mexer o suco.
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Diretora Científica do Departamento de Nutrição
da SOCESP
Biênio 2020 - 2021

Regina Helena Marques Pereira



Muito obrigado!


