
REFEIÇÕES PRINCIPAIS 
ALMOÇO E JANTAR



Peixe em farofa de nozes

    4 filés de pescada
    2 unidades de limões

    2 dentes de alho
    1 xícara de nozes

    4 colheres de sopa de farinha de linhaça

Modo de preparo: deixe os filés temperando no 
limão e alho por um tempo. Triture as nozes no 

liquidificador e misture a linhaça. Coloque os filés 
numa assadeira, lado a lado, e coloque a farofa de 
nozes por cima até que cubra todos os filés. Leve 

ao forno e deixe até dourar.

Observações: Para preparar a farinha de linhaça: 
triture a linhaça até que vire uma farinha fina, 

armazene em um pote de vidro escuro com tampa 
bem vedado.

Rendimento: 4 porções.



Frango ao molho curry

    500 g de peito de frango
    1 cebola picada

    2 dentes de alho picados
    1 colher de sopa de Curry ou Açafrão

    200ml Leite de coco
    1 colher de sobremesa de óleo de coco

    Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: com uma faca afiada, corte o 
peito de frango em cubinhos. Coloque o óleo numa 

panela e leve ao fogo médio para aquecer. Em 
seguida, junte a cebola e, depois, o alho. Refogue 

por 3 minutos, mexendo sempre, ou até que a 
cebola fique transparente. Aumente o fogo e 

acrescente os cubinhos de frango. Misture bem. 
Deixe cozinhar por 5 minutos, ou até ficar dourado. 
Acrescente o curry e misture bem. Adicione o leite 

de coco à panela, tempere com sal e deixe 
cozinhar em fogo baixo por 10 minutos, sem deixar 

ferver. Desligue o fogo e sirva bem quente.
Rendimento: 4 porções.



Hamburguer fit

    250g de Carne moída magra (ex: patinho)
    1 Cenoura pequena ralada finamente

    4 colheres de sopa bem cheia de Farelo de 
aveia

    Cebola a gosto
    Alho a gosto

    Pimenta do reino a gosto
    Tempero verde (salsinha e cebolinha) a gosto

    1 ovo batido

Modo de preparo: Misture bem todos os 
ingredientes e acerte os temperos. Molde os 

hambúrgueres e asse em forno pré-aquecido a 
200ºC ou faça grelhado em frigideira antiaderente 

sem óleo. Você também pode congelar e 
descongelar apenas na hora do preparo.



Omelete com tomate e manjericão

    ½ colher de sopa de azeite de oliva
    100g de tomates cereja cortados ao meio

    Folhas de manjericão picadas
    Pimenta do reino a gosto

    2 ovos
    1 colher de sopa de mostarda em grão

    Especiarias à gosto

Modo de preparo: aqueça o azeite em uma 
frigideira, coloque os tomates e refogue 

delicadamente de 2 a 3 minutos mexendo ate 
ficarem macios. Junte o manjericão e a pimenta, 

Passe para uma tigela e mantenha aquecido com o 
fogo moderado, bata os ovos a mostarda o sal e a 

pimenta em outra tigela, coloque junto com os 
tomates e tampe para que cozinhe por inteiro.



File ao pesto de rúcula

    1 colher (servir) de rúcula
    2 colheres (sopa) de azeite

    Sal a gosto
    2 filés mignon

    Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: Em um recipiente misture a 
rúcula, o azeite e o sal (com mixer ou liquidificador) 

ate que forme uma pasta e reserve. Em uma 
frigideira, grelhe os filés temperados com sal e 

pimenta-do-reino. Disponha os filés em um prato e 
por cima coloque o pesto de rúcula. Sirva.



Pizzalete

    3 ovos batidos
    2 colheres de molho de tomate

    3 fatias de mussarela de búfala (ou qualquer 
outro recheio de pizza da sua preferência)

    tomate fatiado em rodelas
    orégano e manjericão

Modo de preparo: Quebrar os ovos em um 
recipiente, acrescentar sal e bater com um garfo 

até que fique homogêneo. Jogar sobre uma 
frigideira ligada em fogo alto, e previamente 

untada. Tampar por 3 minutos. Passados esses 3 
minutos, desligar o fogo, abrir a tampar da frigideira 

e espalhar o molho. Distribuir a mussarela de 
búfala, cobrir com tomate, orégano e manjericão. 

Tampar a frigideira novamente para que tudo 
derreta (se necessário, ligue em fogo baixo). 

Retirar e servir.



Salada com croutons de bacon e frango 
desfiado

    folhas variadas de sua preferência (recomendo 
alface americana e agrião)

    1/2 de tomate picado em cubinhos
    1/4 de cebola finamente picada
    1 filé de frango grande (150g)

    150g de bacon em cubinhos frito em sua própria 
gordura, até ficarem crocantes

    30g de parmesão de búfala ralado grosso
    sal, azeite e vinagre (ou limão) à gosto

Modo de preparo: Grelhar o filé de frango, 
temperado apenas com sal. Rasgar bem as folhas 
e misturar com o tomate e a cebola, já previamente 

picados. Temperar tudo com azeite, limão e sal 
(sem esquecer que o bacon já é salgado). 

Adicionar os cubinhos de bacon artesanal frito, e o 
filé de frango grelhado por cima. Cobrir tudo com o 

parmesão e servir.



Sardinha escabeche na panela de pressão

    1kg de filé de sardinha fresca
    8 tomates maduros sem pele e sementes em 

cubos
    1pimentão verde em tiras, 2 cebolas fatiadas

    3 dentes de alho espremidos
    1/3xícara (chá) de azeite de oliva

    Suco de 1 limão
    Salsa picadinha

    Sal

Modo de preparo: Tempere as sardinhas com o 
limão e sal e deixe tomar gosto por ½ hora. 

Escorra bem. Na panela de pressão, arrume uma 
camada de tomate, cebola, alho, salsinha, 

pimentão e sardinha. Regue com um pouco de 
azeite e repita a operação até acabarem os 

ingredientes. Tampe, leve ao fogo e cozinhe por 10 
minutos depois que a panela começar a apitar. 

Desligue o fogo e espere sair a pressão 
naturalmente.



Peixe grelhado com crosta de castanhas

    file de peixe já temperado (limão, sal, alho, 
ervas…)

    1 punhado de castanhas trituradas

Modo de preparo: Triture as castanhas com um 
socador e leve para tostar na frigideira. Reserve. 
Grelhe o peixe na frigideira com um fio de azeite 
dos dois lados e, quando estiver quase pronto, 

coloque uma crosta de castanhas por cima, 
pressionando com as mãos e deixe finalizar. 

Reserve um pouco da castanha para servir junto.

…



Carne de panela

    1 kg de carne (acém, patinho ou lombo de 
porco)

    8 cebolas grandes cortadas em rodelas
    3 ou 4 cubos de caldo de carne caseiro

Modo de preparo: Forre o fundo de uma panela 
de pressão com metade das cebolas. Esfarele um 

cubo de caldo de carne por cima das cebolas, 
adicione a carne, adicione outro cubo de caldo de 

carne e cubra com o restante das cebolas. Feche a 
panela de pressão, sem adicionar água, e deixe 

cozinhar por 25 minutos.



Salmão com crosta de pistache

    1kg de salmão
    Sal e pimenta a gosto

    ¼ xícara de mostarda dijon
    1 colher de sopa de cebolinha cortada

    ½ xícara de pistache sem casca e triturados

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno em fogo 
médio e forre uma assadeira com papel manteiga. 

Tempere o lado com pele do salmão com sal e 
pimenta. Coloque o salmão na assadeira com o 

lado da pele para baixo. Misture a mostarda com a 
cebolinha e cobra o salmão com essa mistura. 

Delicadamente pressione os pistaches por toda a 
extensão do salmão. Asse por 15 a 20 minutos ou 
até o peixe lascar com o garfo.deixe cozinhar por 

25 minutos.



Peixe grelhado com crosta de coco

    1 file de peixe já temperado (limão, sal, alho, 
ervas…)

    3 colheres de coco ralado sem açúcar

Modo de preparo: Grelhe o peixe na frigideira com 
um fio de azeite dos dois lados e, quando estiver 
quase pronto, coloque uma crosta de coco por 

cima, pressionando com as mãos e deixe finalizar. 
Reserve um pouco do coco para servir junto.



Arroz carreteiro de couve-flor

    1 cabeça de couve-flor
    1kg de carne seca

    1 cebola finamente picada
    1 colher de cheiro-verde

    2 dentes de alho amassados
    6 colheres de sopa de azeite

    Sal a gosto

Modo de preparo: Passar a couve-flor crua pelo 
processador de alimentos (ou liquidificador), até 

atingir um tamanho próximo ao de grãos de arroz 
(cerca de 2 minutos processando). Depois de 

processado, refogar com 1 colher de azeite por 3 
minutos, desligar o fogo e reservar. Dessalgar a 

carne seca por 12 horas e depois cozinhar até que 
fique macia. Retirar a água da panela, desfiar a 
carne seca, acrescentar 5 colheres de azeite, a 

cebola e o alho. Refogar tudo até o alho e a cebola 
dourarem. Acrescentar o arroz de couve-flor já 

pronto, e o cheiro verde. Desligar o fogo e mexer 
bem, até ficar homogêneo e servir.



Bolinho de Atum com queijo de búfala

    3 latas de atum (no óleo) coados e espremidos
    6 col (sopa) queijo parmesão ou provolone de 

búfala
    2 ovos

    8 colheres (sopa) de farinha de amêndoas
    1/2 cebola ralada

    Salsinha picada a gosto
    Sal a gosto

    6 fatias de mussarela de Búfala

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes, 
faça bolinhos, recheie com mussarela e frite na 
banha de porco em fogo baixo. Saboreie com 

mostarda.exer bem, até ficar homogêneo e servir.



Nuggets de frango saudável

    1 kg de peito de frango
    2 colheres de sopa de azeite de oliva

    1 colher de café de sal
    1 dente de alho

    Salsinha, cebola, pimenta à gosto

Modo de preparo: Cozinhe o peito de frango na 
água com sal, até que fique bem macio. Leve para 
um liquidificador o peito de frango já cozido e triture 
por pouco tempo. Misture os demais ingredientes e 

monte os nuggets na mão. Para empanar pode 
usar a de farinha de linhaça ou farinha de aveia, 

após assar no forno por 25 minutos.



Frango com leite de coco e curry

    500 g de peito de frango
    1 cebola picada

    2 dentes de alho picados
    1 colher de sopa de curry ou açafrão

    200ml leite de coco
    1 colher de sobremesa de óleo de coco

    Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: corte o peito de frango em 
cubinhos. Coloque o óleo numa panela e leve ao 

fogo médio para aquecer. Em seguida, junte a 
cebola e, depois, o alho. Refogue por 3 minutos, 

mexendo sempre, ou até que a cebola fique 
transparente. Aumente o fogo e acrescente os 

cubinhos de frango. Misture bem. Deixe cozinhar 
por 5 minutos, ou até ficar dourado. Acrescente o 
curry e misture mais um pouco. Adicione o leite de 
coco à panela, tempere com sal e deixe cozinhar 
em fogo baixo por 10 minutos, sem deixar ferver. 

Desligue o fogo e sirva bem quente.

…



Almondega com aveia e cenoura ao molho de 
tomate rústico

    250g de carne moída
    1 xícara de farelo de aveia

    1 cenoura média ralada
    1/2 cebola pequena picada

    1 ovo
    Sal e salsinha a gosto

    Molho de tomate rustico

Modo de preparo: Misture bem a aveia, a cenoura 
ralada, o ovo, a salsinha, uma colher de café do 
sal. Amasse bem e faça bolinhos com 3 cm de 

diâmetro. Coloque em uma assadeira untada em 
forno médio de 190°C até que estejam sequinhas 
por fora. Cerca de 20 minutos. Faça porções de 3 

almôndegas (Aprox. 100g) e 50g de molho de 
tomate.



Berinjela recheada

    1 berinjela grande
    1 tomate picado

    2 cols. (sopa) de carne moída magra refogada
    1 cebola pequena picada

    1 col. (sopa) de molho de tomate
    salsinha, sal e pimenta do reino à gosto

Modo de preparo: Corte a berinjela ao meio, corte 
com uma faca a polpa, formato de cubos, mas sem 

retirar da casca. Passe um pouco de azeite de 
oliva. Leve para assar por 10 minutos. Refogue a 

carne moída com a cebola, sal e pimenta. 
Acrescente o miolo da berinjela cortadinho e 

assado e junte o molho. Deixe cozinhar 
rapidamente. Recheie as berinjelas e acrescente 
um pouco de tomate e queijo ralado. Coloque as 

berinjelas em uma forma e asse-as no forno baixo 
por cerca de 20 minutos.



Omelete de forno

    5 ovos inteiros
    1 colher de café de sal

    Abobrinha verde, pimentão, cenoura, cebola à 
gosto

    Temperos naturais: alho, orégano, salsa, páprica 
à gosto

Modo de preparo: Misture bem os ovos com os 
temperos, coloque em uma forma e faça camadas 
com os demais ingredientes. Coloque para assar 

no forno em torno de 20 a 30 min.



Peixe em crosta funcional

    4 filés de peixe branco
    2 limões

    2 dentes de alho
    1 xícara de castanha do Pará

    2 col. de sopa de chia
    2 ovos

    2 col. de sopa de farinha de linhaça dourada

Modo de preparo: Deixe os filés temperando no 
limão e alho por um tempo. Triture as castanhas 
com a chia e a linhaça no triturador por alguns 

segundos (não triture por muito tempo para que 
fiquem pedaços maiorzinhos). Passe os filés no 

ovo batido e depois passe na crosta. Leve ao forno 
e deixe até dourar.sar no forno em torno de 20 a 30 

min.



Peixe embrulhado

    6 unidades de filé de linguado fresco
    6 ramos de alecrim fresco

    1 colher de sopa de manjericão seco
    2 colheres de sopa de gergelim preto ou torrado

    Sal verde (mínimo) para temperar o peixe
    Pimenta do reino

    Suco de 1 limão pequeno
    1 xícara de azeite extravirgem

    1 unidade de cenoura
    ½ unidade de abobrinha

    Vagem enviesada
    Cebola roxa em rodelas

    Papel manteiga cortado em quadrados (tamanho suficiente para 
embrulhar o peixe)

Modo de preparo: Tempere os filés de peixe com sal verde. 
Esfregue entre os dedos a pimenta e o manjericão antes de passar 
nos filés, para que o aroma seja liberado. Todos os temperos devem 

ser delicadamente passados em cada filé. Regue com o limão e 
deixe descansar por três horas. Disponha a abobrinha, cenoura e 
vagem cortada no papel manteiga, formando uma cama. Por cima, 

acrescente cada filé com algumas rodelas de cebola roxa, a vagem, 
a abobrinha, o alho poro e os outros temperos.  Depois, regue com 
azeite temperado e salpique o gergelim preto e o sal temperado. 

Embrulhe o filé dobrando o papel ao meio e depois as pontas como 
um “presentinho” (sem deixar que o peixe dobre ao meio). Coloque 

em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido por cerca de 20 
minutos, pode demorar mais ou menos dependendo da espessura 
do peixe. Retire do forno, leve à mesa e abra os papelotes na hora 

de comer.

…



Ceviche

    1 tranche salmão (cerca de 400 g)
    1 ½ xícara (chá) de caldo de laranja-lima

    1 xícara (chá) de caldo de limão
    1 xícara (chá) de tomate

    1 cebola picada
    1 xícara (chá) de salsinha ou coentro

    ½ pimentão vermelho
    4 colheres (sopa) de azeite

    Orégano a gosto
    Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: Numa tábua, corte o peixe, no sentido do 
comprimento, em tiras de 1 cm de espessura. Coloque-as numa 

tigela e regue com metade do suco de laranja-lima e com o suco de 
limão. Cubra com filme e leve à geladeira por 1 hora e 30 minutos. 

Corte o tomate em cubinhos. Pique fino a cebola. Pré-aqueça o 
forno a 220ºC (temperatura alta). Prepare o pimentão: besunte com 

óleo e leve ao forno pré-aquecido. Deixe assar por 20 minutos. 
Retire do forno e deixe esfriar. Corte ao meio, descarte as sementes 
e corte-o em tiras finas. Após 1 hora e 30 minutos, retire o peixe da 

geladeira e acrescente a cebola, o tomate e o pimentão. Leve à 
geladeira por mais 30 minutos. Em seguida, retire e escorra todo o 
líquido que se formou. Tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino, 

orégano, salsinha e o restante do suco de laranja-lima. Misture 
delicadamente para não quebrar as tiras de peixe e sirva 

imediatamente.
DICA: Não encontrou salmão? Pode usar outro peixe branco como 
saint peter (tilápia), robalo, linguado ou prego.m torno de 20 a 30 

min.



RECEITAS BASE

    Molho de tomate caseiro: 
https://nutrianapaula.com.br/molho-de-tomate-caseiro/

    
Sal de Ervas: 

https://nutrianapaula.com.br/sal-de-ervas/
    

Caldo de carne/frango caseiro: 
https://nutrianapaula.com.br/caldo-de-carne-e-frango-caseiro/

    
Caldo de legumes caseiro: 

https://nutrianapaula.com.br/caldo-de-legumes/ 
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