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Esse e-book foi especialmente

elaborado para proporcionar

formas práticas e organizadas de

manter uma alimentação

saudável, seja lá qual for a sua

rotina. 

Lembre-se sempre que o seu

melhor aliado é você mesmo! 

Vamos colocar a mão na massa? 

Inspiração
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   SEGUNDA

 Planejamento & organização

Escondidinho de camarão

INGREDIENTES 

500g de camarão descascado e limpo;

1 cebola média picada;

4 dentes de alho ralados; 

1 xícara de pimentão picado (misturar vermelho,

verde e amarelo);

1 tomate picado;

1/2 unidade de pimenta picada (opcional);

1/2 xícara de cheiro verde picado;

2 chuchus médios descascados, picados e cozidos

no vapor;

500g de batata inglesa 

descascada e cozida;

Sal e pimenta preta moída;

Azeite extra virgem.
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MODO DE PREPARO

Em uma panela, forre o fundo com azeite extra

virgem e aqueça. Doura levemente os camarões

dos dois lados e tempere com uma pitada de sal e

pimenta. Reserve em uma vasilha. 

 

Na mesma panela em que foram dourados os

camarões, acrescente mais um pouco de azeite e

refogue o alho e a cebola até ficarem bem

dourados. Adicione os pimentões e refogue por 2-

3 minutos. 

 

Adicione ao refogado a pimenta, o tomate, o

chuchu e os camarões. Tempere com sal e

pimenta e misture bem. Acrescente o cheiro

verde, mexa bem, desligue o fogo e reserve. 

Em outro recipiente misture

a batata amassada, sal, pimenta e

 o azeite até obter um purê

firme. Reserve.

Monte as marmitas 

e congele por 30 - 60 dias.
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   TERÇA

 Planejamento & organização

Salada proteica de quinoa

INGREDIENTES 

1 xícara de quinoa cozida;

1 xícara de peito de frango cozido e desfiado;

1 cebola média picada;

4 dentes de alho ralados; 

1 xícara de pimentão picado (misturar vermelho,

verde e amarelo);

1 xícara de cenoura ralada;

1 xícara de ervilhas fervidas;

1/2 xícara de cheiro verde picado;

Noz moscada (opcional) 

Sal e pimenta preta moída;

Azeite extra virgem.
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MODO DE PREPARO

Em uma panela, forre o fundo com azeite extra

virgem e refogue o alho e a cebola até ficarem

bem dourados. Acrescente os pimentões e a

cenoura e deixe refogar por mais 5 minutos,

mexendo bem. 

 

Adicione as ervilhas e o peito de frango desfiado,

misture e acrescente a quinoa. 

Tempere com sal, noz moscada e pimenta à

gosto. 

 

Por último, acrescente o cheiro verde, misture

bem e desligue o fogo.

Monte as marmitas e

congele por 30 - 60 dias,
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   QUARTA

 Planejamento & organização

         Macarrão bolonhesa sem glúten

INGREDIENTES 

2 xícaras de macarrão sem glúten cozido;

1 xícara de carne moída temperada com vinagre;

1 cebola média picada;

4 dentes de alho ralados; 

1 xícara de pimentão verde picado;

1 xícara de berinjela picada;

1 tomate médio picado

1/2 xícara de extrato de tomate;

Orégano desidratado; 

Sal e pimenta preta moída;

Azeite extra virgem.
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MODO DE PREPARO

Em uma panela, forre o fundo com azeite extra

virgem e doure a carne moída até ela ficar

soltinha e não soltar água. Acrescente o alho e a

cebola até ficarem bem dourados. Acrescente os

pimentões e a berinjela e deixe refogar até

ficarem bem macios.

 

Adicione os tomates, tempere com sal, orégano e

pimenta à gosto. Junte o extrato de tomate, mexa

bem e coloque água filtrada até obter o ponto do

molho que deseja (mais ralo ou encorpado).

 

Adicione o macarrão cozido e desligue o fogo.

Monte as marmitas e

congele por 30 - 60 dias,
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   QUINTA

 Planejamento & organização

                     Sopa de mandioca, cenoura e gengibre

INGREDIENTES 

1 xícaras de carne bovina (patinho) em cubos;

1 xícara de cenoura picada;

1 cebola média picada;

4 dentes de alho ralados; 

1 xícara de pimentão vermelho picado;

1 xícara de mandioca descascada;

1 rodela de gengibre;

Orégano desidratado; 

Sal e pimenta preta moída;

Azeite extra virgem.
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MODO DE PREPARO

Em uma panela, forre o fundo com azeite extra

virgem e doure a carne. Quando estiver dourada,

retire da panela e reserve. Na panela em que foi

dourada a carne acrescente o alho e a cebola e

deixe refogar até ficarem bem dourados. Una os

pimentões, a cenoura e a mandioca e mexa

durante aproximadamente 5 minutos.

 

Adicione o gengibre, tempere com sal, orégano e

pimenta à gosto. Cubra com água filtrada e deixe

cozinhar até a mandioca estar macia. 

Bata no liquidificador ou com mixer até obter

uma sopa cremosa. Adicione a carne em

cubinhos que estava reservada e mexa bem.

 

Monte as marmitas e

congele por 30 - 60 dias,
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   SEXTA

 Planejamento & organização

Macarrão ao molho pesto

INGREDIENTES 

2 xícaras de macarrão integral cozido;

1 xícara de frango cozido desfiado;

1 dente de alho; 

1 xícara de folhas de manjericão ;

1 xícara de azeite extra virgem;

1/2 xícara de amêndoas laminadas;

 

Sal à gosto; 

Pimenta preta moída.
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MODO DE PREPARO

No liquidificador, adicione o azeite, as folhas de

manjericão, as amêndoas, o dente de alho, uma

pitada de sal e pimenta. Bata tudo até obter uma

mistura homogênea. Reserve o pesto.

 

Em uma vasilha, misture o macarrão cozido, o

frango desfiado e o pesto (à gosto). Tempere com

pitada sal e pimenta.

Monte as marmitas e

congele por 30 - 60 dias,
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  Bom apetite!
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