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As informações e sugestões 
contidas neste livro têm 
apenas finalidade educacional e 
informativa e traduzem o melhor 
entendimento dos conhecimentos 
disponíveis sobre o tema pelos 
colaboradores dessa obra. Elas não 
substituem, em qualquer hipótese, 
o diagnóstico, o tratamento ou as 
recomendações do seu médico ou 
nutricionista, nem devem servir de 
subsídio para automedicação.
Somente o médico está apto a 
prescrever a melhor conduta para  
o seu caso.
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PREFÁCIO No dia a dia do consultório médico, as ações de saúde necessitam de 
ferramentas eficazes, práticas e de baixo custo. Os pacientes precisam 
ser orientados, estimulados e educados, entendendo que o conjunto 
das medidas deve ser continuado por longo tempo.

Os pacientes com doenças metabólicas crônicas e que necessitam de 
cuidados clínicos rotineiros nos processos de prevenção de compli-
cações, além do uso regular de medicamentos, precisam aliar mu-
danças no modo e estilo de vida, precisam de orientações e apoio 
multiprofissional.

Na hipercolesterolemia familiar, em que a terapia farmacológica, com 
os recentes avanços em formulação, promove efetiva redução dos ní-
veis de lípides séricos, deve existir um cuidado muito grande em aliar 
à medicação, mudanças constantes no estilo de vida dos pacientes.

Nesse sentido, o estímulo à prática da atividade física de forma ro-
tineira e inserida no dia a dia de adultos e crianças é uma ação que 
deve ter uma meta certeira. O esporte, em todas as suas variedades de 
possibilidades (desde a simples caminhada aos esportes mais inten-
sos, direcionados a adultos, e com treinamentos mais rigorosos), deve 
fazer parte do cotidiano e precisa ser entendido não somente como 
medida auxiliar, mas como uma ação necessária. Por outro lado, os 
profissionais de saúde e educadores físicos precisam entender os pa-
cientes na relação com o esporte, identificar afinidades e promover a 
regularidade por muitos anos, tornando a atividade física uma meta 
de vida.

A alimentação e a nutrição ocupam lugar de destaque dentro das orien-
tações voltadas ao estilo de vida saudável.

É possível identificar ações de saúde em povos remotos. Nas cavernas 
e redutos escondidos e protegidos das tribos nômades e primatas afri-
canos, a alimentação preparada em torno de fogueiras e fornos impro-
visados  era cuidada por um indivíduo responsável pelo seu preparo e 
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conservação. Sem dúvida, o precursor do médico e/ou do profissional 
de nutrição.

Nessa época, a alimentação nutria e tentava curar feridas e processos 
infecciosos, somente utilizando sucos, caldos e infusões.

Na atualidade, os alimentos, além de nutrir e saciar a fome, podem ser 
fortificados e mesclados com maiores doses de nutrientes, que promo-
vem prevenção e cura de inúmeras doenças. Estamos na era da terapia 
nutricional, das receitas e ingredientes que fazem bem à saúde e que 
fazem bem ao coração.

A alimentação correta, muitas vezes delegada a uma escolha saudável 
em um restaurante por quilo ou a uma compra rápida em um super-
mercado express, precisa fazer parte do  controle metabólico diário. 
A simples atitude de baixar níveis séricos de glicemia e lípides dentro 
das diretrizes e guias de tratamento não é a solução final. 

Pacientes e familiares devem ser conscientizados sobre as medidas 
gerais a serem adotadas. Sugestões de receitas, mesmo as mais sim-
ples, devem ser ensinadas e estimuladas, promovendo a fidelização 
ao processo clínico instituído.

No grupo de crianças com hipercolesterolemia familiar, no qual os cui-
dados clínicos são rigorosos desde os primeiros anos, conhecer o gran-
de universo de possibilidades coadjuvantes aos medicamentos, como 
esporte rotineiro, integração social e alimentação saudável, saborosa e 
fácil de preparar, pode fazer a grande diferença.

Este livro, que será um sucesso editorial como ferramenta de saúde, in-
sere conceitos em estilo de vida, fornecendo aos profissionais de saúde 
e pacientes, receitas clássicas adaptadas e novos insights em alimen-
tação. Por meio de dicas práticas de culinária, torna o cardápio diário 
mais efetivo, saboroso e aliado dos processos de prevenção e controle 
dos níveis dos lípides séricos.

Dr. carlos Daniel magnoni 
Cardiologista e Nutrólogo

Diretor de Nutrição do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia

Diretor do Serviço de Nutrologia 
e Nutrição Clínica do Hospital do 

Coração – Hcor

Presidente do Instituto de 
Metabolismo e Nutrição - IMeN
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Tenho hipercolesterolemia familiar. E agora? 
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A hipercolesterolemia familiar é uma condição genética que leva à 
doença cardiovascular agressiva e prematura. Sabe-se que, além do 
acompanhamento médico com medicamentos adequados, a dieta e 
o estilo de vida do paciente são extremamente importantes e fazem 
toda diferença para encarar a doença de frente! ¹

Pensando nisso e em como ajudar você a ter uma vida mais saudável 
e com qualidade, a Sanofi se inspirou e lança o livro comida que 
cuida 4!

O quarto livro da coleção Comida que Cuida* está recheado de ilus-
trações, dicas que farão a diferença no seu dia a dia e receitas de-
liciosas, nutritivas e cardioprotetoras, com um cardápio variado, 
gostoso e sem rotina. O livro Comida que Cuida 4 traduz o com-
promisso da Sanofi de ir além da abordagem terapêutica, de ouvir 
o paciente e de apresentar alternativas que proporcionem o resgate 
do prazer de viver em sua plenitude, mesmo diante das dificuldades 
da doença.

*Comida que Cuida – Dicas de alimentação 
durante o tratamento do câncer; Comida que 

Cuida 2 – O prazer na mesa e na vida de quem 
tem diabetes, e Comida que Cuida 3 – Receitas e 

histórias para você fazer as pazes com o  
seu coração!

1 Referência: The FH Foundation (https://thefh-
foundation.org/about-fh/what-is-fh/). Acesso em 

Novembro de 2016

Agora é com você: 
arregace as mangas, 
leia as dicas, teste as 
receitas e compartilhe 
com a família e seus 
amigos!
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HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR 

O nome é estranho, mas o termo hipercolesterolemia significa, lite-
ralmente, colesterol muito alto. No entanto, a chamada hipercoles-
terolemia familiar (também conhecida pela sigla HF) é uma doença 
hereditária, responsável por 5% a 10% dos casos de eventos cardio-
vasculares em pessoas abaixo de 50 anos2. 

A hipercolesterolemia familiar é causada por mutações em um gene 
chamado LDLR. Essas mutações provocam defeitos nos receptores 
do colesterol LDL que impedem que o LDL-C seja levado ao fígado, 
mantendo-o, consequentemente, abundante no sangue. Um em cada 
dois indivíduos em uma mesma família pode apresentar hipercoles-
terolemia. A herança genética é autossômica dominante3 e se apre-
senta na forma homozigótica e heterozigótica4. 

É preciso que o tratamento medicamentoso seja realizado desde jo-
vem, já que a expectativa de vida do paciente, dependendo do nível 
de colesterol nas formas mais graves, pode não chegar aos 20 anos. 
Nas formas mais comuns da doença, o infarto pode acontecer por 
volta dos 50 anos.

Segundo o Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, estima-se que haja 10 milhões de pessoas portadoras 
de hipercolesterolemia familiar no mundo. Mas estudos internacio-
nais já apontam a existência de número maior  – 14 a 34 milhões de 
pessoas. Destas, menos de 10% tiveram o diagnóstico conhecido, e 
menos de 25% recebem tratamento para baixar o colesterol. 



11 Comida que cuida 4

herança genética autossômica dominante3 – É uma das várias 
maneiras pela qual uma desordem ou traço genético pode ser 
herdado entre familiares. Quando se fala em uma doença ge-
nética autossômica dominante, significa que o filho/filha que 
herdar o gene alterado de pelo menos um dos pais pode desen-
volver o problema.

forma homozigótica4 – Os seres humanos têm duas cópias 
de cada gene, um herdado do pai e outro da mãe. Se ambas 
as cópias forem idênticas, diz-se que o gene está presente na 
forma homozigótica. No caso da hipercolesterolemia familiar, 
significa que o indivíduo possui os dois genes com a mutação, 
herdados tanto de pai como de mãe.

forma heterozigótica4 – Na forma heterozigótica da hiperco-
lesterolemia familiar, o indivíduo possui um gene com muta-
ção e outro normal. Ou seja, recebeu o gene com mutação de 
um dos pais e, do outro, o gene saudável. No entanto, como se 
trata de uma doença autossômica dominante, a pessoa também 
manifestará a doença.

fique por 
dentro!
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COLESTEROL

Falar em colesterol alto leva muitas pessoas a, automatica-
mente, pensar em (e a culpar) alimentos fritos. É verdade que 
a relação do colesterol “ruim” alto com comidas gordurosas 
é direta, porém não exclusiva. Há muitas outras questões que 
influenciam a variação dos índices de colesterol – seja ele o 
“bom”, seja o “ruim” –, incluindo fatores hereditários, diabe-
tes, obesidade, tabagismo e sedentarismo.

O colesterol possui um papel fundamental no corpo, como 
formação de membranas celulares, produção de hormônios, 
de vitamina D e de ácidos para digerir gorduras.

Para essas funções, o corpo necessita de apenas uma peque-
na quantidade de colesterol, cuja produção é realizada no fí-
gado. O excedente dele, que pode ser proveniente de uma 
alimentação rica em gorduras aliada a um estilo de vida se-
dentário ou de fatores hereditários, acumula-se nas paredes 
das artérias. Por esse motivo, o colesterol alto é o principal 
fator de risco para aterosclerose (entupimento das artérias) e, 
consequentemente, para doenças cardiovasculares. Por isso, 

o LDL, o colesterol ruim, é bastante conhecido dos espe-
cialistas em doenças cardiovasculares.
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referências:
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UMA HISTóRIA QUE PODERIA SER A SUA

Vamos conhecer a história do ricardo ayub, o advogado que des-
cobriu ainda jovem, aos 21 anos, que possuía o colesterol muito alto. 
Na família, o pai de Ricardo passou duas vezes por intervenções 
cirúrgicas, aos 42 e 52 anos. Hoje, aos 81 anos, ele está bem, conta 
Ricardo muito satisfeito. O alerta sempre o acompanhou, já que seus 
avós por parte de pai faleceram por problemas cardíacos, e sua avó 
materna também tinha o colesterol muito alto. Ricardo nos conta 
como mantém a saúde em dia e como a caminhada passou a ser sua 
melhor aliada. 

como você descobriu que tinha problemas de colesterol alto? 
Quando foi?

Eu descobri aos 21 anos que meu colesterol era muito alto. Em uma 
ocasião, eu, que nunca havia tido problemas de saúde, estava dirigin-
do e, de repente, me senti mal. Embora fosse novo, estava passando 
por um período estressante por conta dos problemas cardíacos do 
meu pai. Na mesma semana, procurei um médico que solicitou uma 
série de exames. Nos resultados, tudo deu rigorosamente dentro do 
normal, com exceção do meu colesterol que estava muito acima do 
limite. Foi aí que descobri sofrer de hipercolesterolemia familiar e 
passei a me tratar. 

Quais foram as “consequências” em sua vida?

Procurei um cardiologista, que solicitou que eu fizesse mais exercí-
cios físicos, mudasse a minha alimentação, e passei a tomar medica-
mento para controlar a HF. 
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você realizou alguma mudança em seu estilo de vida?

Quando eu descobri que possuía a doença, era bem ativo, jogava 
futebol e, para complementar, passei a fazer caminhada e andar de 
bicicleta. O engraçado é que os níveis baixaram pouco.  Mesmo se-
guindo todas as orientações, elas não surtiram tanto efeito, e eu até 
levava bronca do médico. E assim foi por muitos e muitos anos, até 
que troquei o medicamento, passando a ingerir o limite máximo per-
mitido da dosagem.  E, hoje, tanto o colesterol bom quanto o ruim 
estão rigorosamente dentro dos limites. 

você mudou sua alimentação depois que descobriu? 

Eu não sou uma pessoa com nível elevado de peso e gosto muito de 
comer! Mas, sabendo da importância da alimentação, procurei redu-
zir mesmo as carnes gordurosas.   

você pratica esportes?

Parei de jogar futebol aos 46 anos. Mais por conta dos joelhos. Atual-
mente, gosto muito de caminhada.  Caminho três vezes por semana 
por, mais ou menos, duas horas. Além disso, faço tudo que posso a 
pé. Se tenho de ir ao médico, por exemplo, que fica a três estações de 
Metrô do meu escritório, vou andando numa boa.  

Que conselho/dica você daria para pessoas cardiopatas?

Que façam atividades físicas, não parem e que encontrem um esporte 
de que gostem. A caminhada é uma ótima alternativa, principalmen-
te, quando a idade chega e nem todos os exercícios são viáveis.  Eu 
acredito que o cuidado precoce e o acompanhamento médico são os 
segredos. As doenças do coração e o colesterol são doenças silenciosas 
e, para saber se há algum problema, só por meio de diagnóstico.
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DE BEM COM VIDA E COM O CORAÇÃO

COMO DIAGNOSTICAR A HF

A HF é geralmente reconhecida pela primeira vez por níveis elevados 
de LDL-C identificados em um teste de colesterol. Deve-se pensar na 
possibilidade de diagnóstico de HF sempre que o LDL-C for acima de 
190 mg/ dL. 

Para a população em geral, as diretrizes recomendam que o colesterol 
LDL seja mantido abaixo de 130 miligramas por decilitro (mg/dL) e 
que o colesterol HDL, acima de 40 mg/dL para homens e acima de 
50 mg/dL para mulheres. Fora desses padrões, já pode haver risco 
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares6, porém cada 
caso deve ser analisado individualmente, já que nem sempre o uso de 
medicamentos é recomendado.

No Brasil, os valores de referência são similares aos da Europa e dos 
Estados Unidos. Os médicos brasileiros seguem a Diretriz Brasileira de 
Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose ao avaliar seus pacientes.

As recomendações das diretrizes são de que o 
colesterol LDL se mantenha abaixo de
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As recomendações das diretrizes são de que o 
colesterol LDL se mantenha abaixo de e o colesterol HDL

acima de

40 mg/dL 
para homens 

130 miligramas por 
decilitro (mg/dL)

acima de 

50 mg/dL 
para mulheres

Valores de referência nos níveis de 
colesterol para adultos maiores  
de 20 anos5.5

Valores 
(mg/dL) Categoria

Colesterol total < 200 Desejável

200-239 Limítrofe

≥ 240 Alto

LDL < 100 Ótimo

100-129 Desejável

130-159 Limítrofe

160-189 Alto

≥ 190 Muito alto

HDL > 60 Desejável

< 40 Baixo

Triglicérides < 150 Desejável

150-200 Limítrofe

200-499 Alto

≥ 500 Muito alto

referências:
5.5 ilustração – V Diretriz Brasileira 

de Dislipidemias e Prevenção da 
Aterosclerose.

 2013. Disponível em http://publicações.
cardiol.br/consenso/2013/V_Diretriz_
Brasileira_de_Dislipidemias.pdf Acesso 
em abril de 2016.

6  Jacobson TA, Ito MK, Maki KC, 
et al. National Lipid Association 
recommendations for patient-centered 
management of dyslipidemia:Part 
1-executive summary. J Clin Lipidol. 
2014;8:473-488.

 Perk J, De backer G, Gohlke H, et al. 
European Guidelines on cardiovascular 
disease prevention in clinical practice 
(version 2012). The Fifth Joint Task Force 
of the European Society of Cardiology 
and Other Societies on Cardiovascular 
Disease Prevention in Clinical Practice 
(constituted by representatives of nine 
societies and by invited experts). Eur 
Heart J. 2012;33(13):1635-701.
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colesterol total – O colesterol total é a soma de todas as suas 
frações: LDL, HDL, VLDL (Very Low-Density Lipoprotein) e 
outras. A avaliação do colesterol total é recomendada pelos 
programas de rastreamento populacional, para avaliar o risco 
de doenças cardiovasculares, mas seu resultado isolado não diz 
muita coisa. Isso porque ele pode ser alto simplesmente porque 
o índice de HDL é elevado – o que é positivo. Por isso, é essen-
cial medir as frações e verificar a quantidade de HDL e LDL 
separadamente.

vlDl – É uma partícula responsável pelo transporte de tri-
glicérides na corrente sanguínea, levando-os para as células. 
Quando presente em grande quantidade no sangue, significa 
que há muita gordura e carboidrato em excesso. Assim como o 
LDL, também está associada à formação de aterosclerose, que 
é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela formação 
de ateromas dentro dos vasos sanguíneos.

triglicérides – Representam a maior parte das gorduras inge-
ridas pela alimentação. Acima de 500 mg/dL, é preciso um cui-
dado especial para reduzir o risco de pancreatite (inflamação 
do pâncreas). Valores no exame de sangue entre 150 mg/dL e 
400 mg/dL precisam de atenção também.

Quando chegam os exames, geralmente encontramos várias siglas e 
não entendemos o que de fato elas querem dizer, cabendo, claro, ao 
médico explicá-las durante a consulta. Mas é bacana ter em mente a 
importância do que elas realmente significam para o nosso corpo e, 
principalmente, para o coração.

Confira no quadro abaixo a diferença entre Colesterol Total, o VLDL 
e os Triglicérides:
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Você sabia? 

o nível de colesterol lDl muda ao longo da vida? 

Sim. O estilo de vida, medicamentos e a alimentação têm influência 
direta no colesterol LDL, e esse é um dos motivos pelo qual o co-
lesterol pode aumentar ao longo da vida. No entanto, pessoas com 
hipercolesterolemia familiar já podem nascer com o LDL alto. Nos 
bebês, o colesterol tende a aumentar, o que pode ser verificado por 
meio da comparação com os exames feitos na primeira semana de 
vida, quando começa o aleitamento materno e aos seis meses. Em 
média, nos bebês, o colesterol total passa de 70 mg/dL para 150 mg/
dL, o colesterol LDL vai de 30 mg/dL para 100 mg/dL e o nível de 
triglicérides muda de 32 mg/dL para 58 mg/dL7.

Para evitar complicações futuras, as pessoas não deveriam pesqui-
sar a hipercolesterolemia familiar já na juventude?

Por ser uma doença autossômica dominante, geralmente, há casos já 
diagnosticados na família, portanto, os filhos também devem medir 
seus níveis de colesterol. Outro sinal de alerta é ter na família morte 
de adultos jovens por infarto ou derrame – esses eventos podem ter 
sido causados por colesterol altíssimo devido à hipercolesterolemia 
familiar não diagnosticada.

o que faço para aumentar o meu colesterol bom, o hDl? 

Atualmente a melhor forma de aumentar o HDL-C é mediante ali-
mentação saudável e atividade física regular. É importante conver-
sar com um médico e procurar manter o LDL dentro da meta.

referência:
7 DONEGA, Sirlei; OBA, Jane; MARANHAO, 

Raul C.. Concentração sérica de lípides e 
apolipoproteina B em recém-nascidos. Arq. 
Bras. Cardiol. São Paulo, v. 86, n. 6, p. 419-424, 
June 2006. Disponível em http://www.scielo.
br/scielo.php. Acesso em maio de 2016.

 GINSBURG, B.–E.; ZETTERSTRÖM, R. 
Serum cholesterol concentrations in newborn 
infants with gestational ages of 28–42 weeks. 
Acta Pædiatrica, v. 69, n. 5, p. 587-592, 1980. 
Disponível em http://onlinelibrary.wiley.
com/ doi/10.1111/j.1651-2227.1980.tb07326.x/
epdf. Acesso em maio de 2016.
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E COMO TRATAR O COLESTEROL ALTO? 

O tratamento é mais simples do que muitos pacientes imaginam e dá 
para conviver normalmente com a doença. Segundo a Associação de 
Hipercolesterolemia Familiar, há duas etapas que ajudam a reduzir 
o colesterol:

 ♥ etapa 1: Mudanças na alimentação

 ♥ etapa 2: Medicamentos

A primeira etapa para o tratamento é a mudança na alimentação, 
mas, se isso não reduzir o colesterol de forma suficiente, será neces-
sário o uso de medicamentos. Desta forma, a medicação adequada 
também deve ser iniciada e se aplica a todas as pessoas com HF. O 
objetivo do tratamento (alimentação e medicação) é reduzir o nível 
de colesterol abaixo da média da população. Para indivíduos com 
alto risco ou portadores de doença cardiovascular, a meta pode ser 
maior redução do colesterol. 

Porém, quando os indivíduos herdam um gene de HF alterado de 
ambos os pais, os receptores de LDL funcionais estarão comple-
tamente ausentes nas células. Nem medicamentos nem tratamen-
to dietético, isoladamente ou combinados, podem ser suficientes 
para reduzir níveis de colesterol extremamente altos. Esses pacien-
tes devem conversar com seus médicos sobre as possibilidades de 
tratamento.
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UMA HISTóRIA QUE PODERIA SER A SUA 

A Patrícia Vieira sabe bem como é conviver com a doença, já que, 
além dela, seu pai, avô, tia-avó e seus dois filhos possuem a do-
ença.  Como profissional de Educação Física, ela sabe lidar muito 
bem com a doença em seu dia a dia, assim como dar apoio à sua 
família. Ela é atualmente presidente da Associação de Hipercoles-
terolemia Familiar (AHF), que tem como objetivo conscientizar a 
sociedade sobre a HF e promover o acesso igualitário ao diagnós-
tico e tratamento. 

Confira abaixo nosso bate-papo com a Patrícia, que traz dicas para 
você manter qualidade de vida convivendo com a HF, além de in-
formar como funciona a Associação:

como você descobriu a doença? Quais foram os sintomas? 

Eu realizei alguns exames de rotina e foi diagnosticada a HF. Eu 
também tenho histórico familiar, sendo que meu pai e toda a mi-
nha parte paterna, como avô e tia-avó, também possuem a doença. 
Na verdade, não há sintomas, e sim sinais que podem aparecer 
quando o colesterol está muito alto e, embora eu não os tenha sen-
tido, geralmente, aparecem como acúmulo de gordura nos tendões, 
mãos, cotovelos, etc.

o que mais a preocupou sobre a doença?

O desfecho dela, que também pode ocasionar infarto, AVC. Como 
venho de uma família de infartados, todos que tiveram a doença 
acabaram sofrendo infarto. 
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O que você teve de modificar no seu dia a dia após descobrir a 
doença? 

Como eu venho da área da saúde, além de profissional de Educa-
ção Física, também fiz mestrado de Nutrição e Metabolismo, sempre 
controlei minha alimentação e a da minha família, principalmente 
no que se refere à qualidade, mas diria que o mais difícil é controlar 
a quantidade. Sempre tirei a gordura da minha alimentação.  Agora 
mais ainda. Vale destacar ainda que mudar a dieta e praticar exercí-
cios físicos são ações complementares, pois quem sofre de HF tem a 
necessidade de tomar medicação para a eficácia do tratamento.

conte para gente a história da criação da associação de Pacientes: 
Por quê? Quando foi fundada? como? Quais as metas? como atua?

A AHF – Associação de Hipercolesterolemia Familiar foi fundada 
em 21 de maio de 2014. Formada por pacientes e familiares, a asso-
ciação conta com o apoio de médicos especialistas em seu Conselho 
Científico.

O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a HF e promover o aces-
so igualitário ao diagnóstico e tratamento, realizando aliança com 
todos os envolvidos para a melhoria dos índices da doença. A AHF 
trabalha para que o paciente com HF não chegue ao desfecho final, 
tenha qualidade de vida, possa criar conhecimento e saber como se 
tratar, principalmente, empoderando-o para que tenha acesso aos 
medicamentos. Neste caso, estamos em contato com a indústria e 
órgãos responsáveis para gerar acessibilidade por meio de políticas 
públicas de saúde, já que se trata de medicamentos caros.  

Como metas, temos atualmente três prioridades: a divulgação do 
diagnóstico precoce, o acesso a medicamentos por políticas públicas 
e, por fim, a educação do paciente.
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Nossa atuação se dá, principalmente, por meio das informações con-
tidas em nosso site (www.aahscolesterol.org), encontros e eventos 
dirigidos aos nossos pacientes, além de parcerias com órgãos de re-
ferência como Incor, Unifesp, IHHUB - uma rede internacional de 
pacientes com insuficiência cardíaca-, entre outros. 

Que conselho/dica você daria para o paciente com hipercolestero-
lemia?

A principal dica é trocar a gordura consumida (dar preferência para 
as gorduras boas), afastar-se de produtos industrializados e fazer a 
leitura de rótulos: se tem gordura trans não consumir, por exemplo: 
salgadinhos, bolachas recheadas, bolos, etc. Neste caso, dar prefe-
rência a preparar os alimentos em casa e utilizar ingredientes mais 
saudáveis. No caso de doces, bala  de gelatina pode ser uma opção. 

A peça-chave é procurar conversar com um nutricionista para sa-
ber como se alimentar corretamente no dia a dia. Todo paciente tem 
direito a isso e, inclusive, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), há 
nutricionistas disponíveis. Aqui na AHF, orientamos os pacientes 
sobre isso empoderando-os também neste sentido. Além disso, é 
preciso praticar exercícios físicos regulares. No meu caso, tudo o 
que puder fazer a pé, eu faço. E essa é a dica: coloque na sua rotina 
momentos e pequenos gestos que proporcionam mudança dos há-
bitos, como subir escadas em vez de usar elevador, ir à padaria a 
pé ou uma caminhada até a farmácia. Além da medicação, que será 
primordial para o tratamento. 

Por fim, também aconselho apoio psicológico, pois, por ser uma do-
ença genética, há possibilidade de passar para seus filhos e é difícil 
aceitar isso, já que sempre queremos o melhor para nossos filhos.
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A importância de hábitos saudáveis e do 
acompanhamento médico para seu coração
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Todo mundo já ouviu a seguinte frase: “Somos aquilo que come-
mos”, não é mesmo? E não poderia ter uma sentença melhor, já que 
os alimentos que consumimos estão diretamente ligados à forma 
como nutrimos o nosso corpo. Dar preferência para os alimentos 
saudáveis é uma questão de manter todo o funcionamento do nosso 
corpo em dia e, principalmente, evitar problemas que atacam o nos-
so coração, entre elas o colesterol alto. 

Colesterol LDL alto nunca é bom sinal. E em alguns casos, ele pode 
ser ainda mais preocupante. É necessário o acompanhamento mé-
dico, e a terapia medicamentosa é obrigatória para os casos de alto 
risco, como a HF. Além disso, ter em mente que a prática de exercí-
cios e, principalmente, a adoção de uma alimentação saudável estão 
totalmente ligadas aos índices do bom colesterol necessário para a 
saúde do seu corpo e coração.
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Mexa-se!
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A prática de atividades físicas será uma grande aliada para os pacientes 
com HF já que, além de prazerosa, ela vai dar mais qualidade de vida e 
deixar a saúde em dia. As dicas são fazer o que mais você gosta, manter 
a regularidade e procurar ajuda profissional.

Sabemos que a alimentação inadequada somada ao sedentarismo pode 
gerar o acúmulo de gordura nas artérias, aumentando a chance de do-
ença cardíaca em geral. 

Quando uma pessoa apresenta colesterol total alto, frequentemente, é 
o excesso de “colesterol ruim” (o LDL).  A prática de atividade física 
pode auxiliar a baixar o colesterol ruim e, aumentar o bom. 

Existem dois tipos de atividades físicas:

 ♥ Aeróbicas (ex: caminhada, natação, pedalar): usam mais oxigena-
ção, causam a elevação da frequência cardíaca e, por isso, deman-
dam mais oxigênio para a troca de energia. Esse tipo de atividade 
faz o colesterol bom aumentar.

 ♥ Anaeróbicas (ex: musculação): normalmente, não eleva tanto a 
frequência cardíaca, mas trabalha mais com a execução de força; 
esse tipo de atividade faz o colesterol ruim diminuir. Mas vale res-
saltar que, de certa forma, este ponto é o mais difícil de se alcançar, 
uma vez que apenas cerca de 5% do LDL total pode ser diminuído.

A caminhada pode ser um ótimo começo para a prática de atividades 
físicas e, segundo a Associação Americana do Coração9, a prática di-
minui em 9,3% o risco de desenvolver uma doença cardíaca, reduz em 
4,3% a probabilidade de apresentar colesterol alto e em 7,2% o risco 
de sofrer de hipertensão. Isso porque, durante a caminhada, os vasos 
sanguíneos ficam mais relaxados e dilatados, o que facilita a circulação 
e diminui a pressão arterial, fazendo que o coração trabalhe com menos 
resistência. Por isso, a caminhada pode diminuir o risco de problemas, 
como infarto e AVC8. 
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Outro benefício da caminhada, ligado diretamente aos pacientes com 
HF, é a ajuda em controlar os níveis de colesterol no corpo. Ela dimi-
nui pouco a produção de gorduras ruins (LDL), e age, principalmente, 
elevando os níveis de HDL, o chamado colesterol bom, essencial para o 
funcionamento do organismo.

Além da caminhada, a prática de qualquer atividade física pode trazer 
estes e inúmeros benefícios para a saúde do nosso corpo.  Mas, para 
começar, independentemente do tipo de atividade, é fundamental que 
o médico seja consultado para uma avaliação e, em seguida, que profis-
sionais especializados sejam envolvidos para adaptar o treino às condi-
ções e necessidades de cada um8. 

Ter um treino adequado à condição física e objetivo individual é funda-
mental. Não é preciso terminar um treino se sentindo exausto para que 
ele tenha bom resultado.

cUiDaDos DesDe ceDo: Jovens e crianÇas  
com hf

A HF, por ser de origem genética, também acomete as crianças 
e adolescentes, que devem passar por consulta com um 
especialista para acompanhamento, além de adotar hábitos 
saudáveis.  

fiQUe liGaDo!

Aliar atividade física com uma boa alimentação é o segredo! 
“Você pode treinar todo dia, mas se não tiver uma alimentação 
balanceada não adianta. Nada muda no organismo. Sem 
os nutrientes para uma recuperação adequada do corpo 
e da musculatura, os resultados podem ser contrários aos 
desejados.” Raphael Fiorentino Costa, Educador Físico.

referência:
8 Instituto Lado a Lado pela Vida (http://

www.ladoaladopelavida.org.b r/portal/
noticia/sem-tempo-para-academia-melhore-
a-saude-do-seu-coracao-caminhando) 
(http://www.ladoaladopelavida.org.br/
portal/noticia/exercicios-fisicos-auxiliam-
na-prevencao-e-reabilitacao-de-doencas-
cardiovasculares)
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Você sabia?

De acordo com a Associação 
Americana do Coração (American 
Heart Association – AHA)9, 
30 minutos de exercícios 
aeróbicos diários de moderada 
intensidade ou 25 minutos de 
exercícios aeróbicos de vigorosa 
intensidade três vezes por 
semana, combinados a exercícios 
de musculação duas vezes por 
semana, são suficientes para 
garantir a saúde cardíaca. Treinos 
curtos são ideais para quem tem 
uma rotina corrida e podem 
ser adaptados conforme as 
necessidades e limitações de cada 
indivíduo.  
Ainda, para baixar a pressão 
sanguínea e o colesterol, a 
AHA recomenda, em média, 40 
minutos de exercícios aeróbicos 
de moderada à vigorosa 
intensidade, três ou quatro vezes 
por semana.

referência:
9 American Heart Association – AHA http://

www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/
PhysicalActivity/FitnessBasics/American-
Heart-Association-Recommendations-for-
Physical-Activity-in-Adults_UCM_307976_
Article.jsp#.WCuEntKrTnE)

 Acesso em dezembro de 2016

Para Dar aQUela enerGia! 
Dica Da nUtricionista

Uma alimentação equilibrada deixa sua rotina mais ativa no dia a dia:

 ♥ Lembre-se de que o carboidrato deve fazer parte de pelo menos 
60% das refeições do dia, pois é fonte de energia;

 ♥ As frutas, verduras e legumes também devem estar presentes 
na maioria das refeições, para a oferta de vitaminas e minerais 
perdidos com facilidade durante o exercício;

 ♥ Procure se alimentar bem antes do exercício.  De manhã, tome 
um copo de leite desnatado ou um iogurte desnatado batido com 
1 fruta + 1 colher de sopa de farelo de aveia; coma um sanduíche 
de queijo branco ou queijo cottage e pão integral. Não esqueça 
de comer uma fruta nos intervalos. Almoce peixe ou frango gre-
lhado. Tudo isso vai deixar você leve e bem-disposto.
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UMA HISTóRIA QUE PODERIA SER A SUA 

a mágica é não desistir!
E esta dica vem de uma pessoa que sabe o quanto praticar atividade 
física pode trazer benefícios para qualquer pessoa.  Ela é conheci-
da por suas mágicas em quadra, enquanto ainda jogava basquete. 
Já sabem de quem estamos falando? Ela mesma: Magic Paula, que 
conversou com a gente exclusivamente para mostrar que os seus 54 
anos não pesam em nada! Ela ainda está voando e mantém uma vida 
saudável fora das quadras!

após atuar 28 anos dentro das quadras, como foi a mudança para 
a vida “fora” delas? como manteve o ritmo de prática esportiva?

Foi um processo construído ainda enquanto eu era jogadora, com 
muita terapia para digerir como seria o pós-quadra, já que o esporte 
é ingrato e apressa o processo de aposentadoria, que em outras pro-
fissões chega em um momento de desfrute, mas já com certa experi-
ência de vida. Na minha cabeça, eu estava aposentada, mas minha 
ociosidade durou seis meses: voltei a estudar, pois já tinha me for-
mado em Educação Física enquanto jogava e resolvi iniciar um curso 
de gestão esportiva na Fundação Getúlio Vargas. A prática esportiva 
muda muito a vida do atleta: o esporte de rendimento é desgastante 
e exige além do limite do corpo. Fui buscar a atividade com prazer 
e qualidade de vida. As sequelas físicas, como as de meu joelho, são 
limitadoras para várias atividades.

você acredita no esporte como fator determinante para manter 
uma boa saúde?

Não o esporte de alto rendimento que pratiquei por quase 30 anos, 
mas aquele esporte que deixa a gente feliz, que é realizado com certa 
frequência e que promove benefícios para sua vida. Quem faz esporte 
sabe como muda a nossa disposição, o sono, a busca por uma alimen-
tação saudável e com consequências incríveis para se ter boa saúde.
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em sua experiência como gestora no mundo do esporte, quais reco-
mendações você faz para as crianças que estão iniciando sua vida 
esportiva, para que estejam sempre saudáveis?

A criança tem de viver seu tempo de criança. O brincar é fundamen-
tal, assim como ter experiências com as modalidades de forma lúdi-
ca. Temos visto a profissionalização precoce, com pais ansiosos em 
ter seu filho ganhando dinheiro com o esporte. O melhor é deixar as 
coisas correrem de forma natural, prazerosa e, se o talento acontecer 
para o esporte, incentivar sempre. É preciso sempre ver o estudo 
caminhando junto com o esporte e vivenciar o esporte focado para 
uma vida saudável.  Vivemos uma epidemia mundial de inatividade 
física.  Hoje nossas crianças, que apresentam pouco interesse pela 
atividade física, precisarão ser seduzidas para que a prática de al-
guma atividade acompanhe a evolução das gerações e aconteça sem 
pressão por resultados.

em sua opinião, por que, para algumas pessoas, é tão difícil a ini-
ciação no esporte?

Pela falta de cultura esportiva no País. Ter o esporte como priorida-
de na escola, não aquela educação física arcaica, em que prevalecem 
os melhores, mas que ofereça a oportunidade de cuidado com o cor-
po, que faça que as crianças e os jovens sejam seduzidos para prati-
car esporte. Uma educação física em que o esporte deixe um legado 
na construção dos valores do indivíduo. É importante ter a experi-
ência de conviver com todas as nuances que o esporte proporciona 
e que vamos poder carregar por toda uma vida. É preciso respeitar 
os limites, conviver com regras, conviver em grupo, respeitar hie-
rarquias, ter aprendizados, saber conviver com vitórias e derrotas, 
saber buscar seus sonhos, não fugir das dificuldades... É isso tudo 
que carrego tatuado em mim.



32Comida que cuida 4

EI, APAGUE ESSE CIGARRO!

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia10, o tabaco causa inúme-
ros problemas de saúde tanto em homens quanto em mulheres. 

Alguns deles são bem conhecidos, como: enfisema, cânceres, bronquite 
crônica e doenças cardiovasculares, entre outros. Os efeitos negativos 
do cigarro parecem ser ainda maiores nas mulheres, principalmente 
naquelas que fazem uso de anticoncepcionais orais. 

Se você fuma, abandone este vício – procure seu médico e adote me-
didas para auxiliá-lo! Se você não fuma, mas algum amigo ou familiar 
sim, ajude-o para que se livre do tabaco! 

Para não acender o próximo cigarro, confira: 

 ♥ Mulheres fumantes que usam anticoncepcionais têm dez vezes 
mais chances de sofrer um infarto ou um derrame.

 ♥ Fumantes têm dez vezes mais risco de adoecer de câncer de pulmão 
e cinco vezes mais de sofrer um infarto.

 ♥ O tabagismo causa níveis mais altos de colesterol total, colesterol 
“ruim” e triglicerídeos, assim como níveis mais baixos de colesterol 
“bom”. 11

 ♥ Fumar causa aumento da acidez do estômago, irrigação e inflama-
ção dos olhos, garganta e vias aéreas.

 ♥ Existem cerca de 20 substâncias cancerígenas no cigarro que são 
associadas ao câncer mamário.

referências:
10 Sociedade Brasileira de Cardiologia. Portal 

Prevenção (http://prevencao.cardiol.br/
campanhas/tabagismo.asp). Acesso em 
dezembro de 2016.

11 Informativo Tabagismo e Doença 
Coronariana da Secretaria Municipal 
de Administração, Coordenadoria de 
Valorização do Servidor do Rio de Janeiro

 (http://www.rio.rj.gov.br/
dlstatic/10112/4713572/4132009/
diamundialdocoracao.pdf). Acesso em 
dezembro de 2016.

então, agora já sabe: apague este cigarro! será uma jornada 
que valerá pela sua saúde.
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referências:
12 FAMERP- Faculdade de Medicina de São 

José do Rio Preto (http://www.famerp.
br/projis/grp20/estresse.html) Acesso em 
dezembro de 2016.

13 SOCERJ – Sociedade de Cardiologia do 
Estado do Rio de Janeiro (http://socerj.
org.br/importancia-stress-e-seu-controle-
nas-doencas-cardiovasculares/) Acesso em 
dezembro de 2016.

ESTRESSE SERVE PARA QUE MESMO?

Só para fazer mal para nosso corpo... 

Isso porque o estresse, seja ele de natureza física, psicológica ou so-
cial, é composto de um conjunto de reações fisiológicas que, em alta 
intensidade ou de longa duração, podem desequilibrar nosso orga-
nismo. Segundo estudos, ele é tão perigoso para o coração quanto o 
sedentarismo, a obesidade, o fumo, entre outros fatores.12

Um dos mais completos estudos já realizados sobre o assunto13 in-
vestigou a relação entre os fatores psicossociais e ataques cardíacos,  
revelando que houve prevalência maior do estresse crônico entre 
vítimas de infarto. Parte delas possui grande índice de estresse em 
sua rotina, como no trabalho, no convívio familiar, entre outros. 

Estresse crônico pode aumentar o risco de doença cardíaca e induzir 
a hábitos nocivos como fumar, abusar de bebidas alcoólicas e ali-
mentação inadequada.

Para o tratamento, é fundamental identificar a causa. Exercícios fí-
sicos e atividades relaxantes tornam-se grandes aliados. Para obter 
bons resultados, procure seu médico e peça orientação para comba-
ter a tensão emocional!
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UMA HISTóRIA QUE PODERIA SER A SUA

Durvalina Dias, 55 anos, psicóloga, que atualmente trabalha na área 
de Gestão Empresarial, conversou com a gente e contou como des-
cobriu sofrer de hipercolesterolemia familiar.  Ela, que não é fã de 
exercício, diz que encontrou uma atividade de que gosta e de que 
forma ela leva uma vida tranquila, pensando no seu bem-estar e no 
de sua família. 

como você descobriu que tinha problemas de colesterol alto? 
Quando foi?

Meu irmão mais velho sofreu um infarto e, então, o médico solicitou 
que todos nós fizéssemos os exames necessários para avaliação do 
nosso estado de saúde. Somos seis irmãos, sendo que três possuem 
HF e os outros três não.  Sou casada, tenho três filhos, e todos eles 
também têm.

o que se passou – quais foram as “consequências” em sua vida?

Temos uma vida normal. As principais mudanças ocorreram para 
manter uma boa alimentação, não ter uma vida sedentária e manter-
nos ativos. Meus filhos são atletas e já praticam atividades físicas. 
No nosso caso, por termos HF, só a alimentação e exercícios não bas-
tam, então a medicação e o acompanhamento médico foram muito 
importantes.

você mudou sua alimentação depois que descobriu a hf?  você 
sentiu reflexo dessa mudança em outros aspectos da sua vida?

Houve uma conscientização da família, todos passaram a ter uma 
alimentação mais saudável a base de saladas, fibras e carnes bran-
cas. Claro que, às vezes, comemos algo fora da dieta rigorosa, mas 
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não é em abundância e há uma consciência de não ser todos os dias.  
Acredito que tomar o medicamento direitinho e abandonar o seden-
tarismo são grandes passos para conviver bem com a HF. 

você pratica esportes? se sim, qual atividade é de sua preferência? 

Eu não gosto muito de praticar exercícios, mas sei que é necessário 
e passei a me sentir muito melhor. No momento, pratico pilates e 
caminhada uma vez por semana. Para quem também não é muito fã, 
eu diria para fazer pequenas coisas no seu dia a dia, por exemplo, 
subir escadas ou caminhar. 

Que conselho/dica você daria para pessoas cardiopatas ou que 
possuem colesterol alto?

Primeiramente, procurar um médico, ter consciência de que tem 
problemas relacionados ao coração ou ao colesterol muito alto. Boa 
alimentação, acompanhamento médico, medicação, se necessário, 
ter uma vida saudável e praticar exercícios. 

Vale aqui uma observação para as mães: por prevenção, já que se 
trata de uma doença genética, elas também devem procurar um 
médico para seus filhos, independentemente, se a criança for gor-
dinha ou magra. Quanto antes tratada melhor. Eu tenho um sobri-
nho de 8 anos, que é magro, mas que já apresenta a HF. 
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De olho no seu prato 
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DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO  
SAUDÁVEL14

 ♥ Faça de alimentos naturais a base de sua alimentação;

 ♥ Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantida-
des ao preparar os alimentos;

 ♥ Limite o consumo de alimentos em conserva;

 ♥ Evite o consumo de biscoitos recheados, salgadinhos, refrige-
rantes, suco industrializado, macarrão instantâneo, temperos, 
molhos prontos, etc.;

 ♥ Prefira o consumo de alimentos integrais: pão, arroz, macar-
rão e torradas;

 ♥ Coma devagar, mastigando bem e saboreando os alimentos; 

 ♥ Faça pelo menos cinco refeições por dia (café da manhã, lan-
che de manhã, almoço, lanche da tarde e jantar). Não fique 
longos períodos de jejum! 

 ♥ Fora de casa, evite comer em redes de fast food , prefira res-
taurantes por quilo / self-service ou leve sua própria comida 
(quando possível);

 ♥ Atente-se ao rótulo dos alimentos, prefira aqueles com maior 
quantidade de fibras e menor quantidade de sódio, açúcar, 
gordura trans e saturada;

 ♥ Lembre-se de beber água, consumir frutas, verduras e legu-
mes diariamente.

Fica a dica

Fazer escolhas certas na 
hora da refeição é o grande 
segredo para comer bem, 
viver mais e melhor.

referências:
14 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica.

 Guia alimentar para a população 
brasileira. 2. ed. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2014.156 p.”
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substitutos do arroz
 ♥ Arroz integral / branco
 ♥ Macarrão integral / branco
 ♥ Mandioca / mandioquinha /

inhame / cará
 ♥ Batata / batata-doce / purê 

de batata
 ♥ Milho / polenta 

opções de legumes e verduras
 ♥ Alface, rúcula, agrião, escarola, 

catalonha, couve, almeirão, 
espinafre, repolho (roxo e verde), 
acelga, mostarda (folha)

 ♥ Brócolis, couve-flor
 ♥ Abobrinha, berinjela, chuchu, 

pimentão (verde, amarelo, vermelho)
 ♥ Pepino, maxixe
 ♥ Cenoura, beterraba, salsão (aipo)
 ♥ Cebola, alho, alho-poró
 ♥ Tomate, tomate-cereja 

substitutos do feijão
 ♥ Lentilha
 ♥ Grão-de- bico
 ♥ Soja
 ♥ Ervilha (fresca)

opções de carnes
 ♥ Peito de frango sem pele
 ♥ Coxa / sobrecoxa sem pele
 ♥ Carne bovina magra
 ♥ Peixe
 ♥ Ovo

DE OLHO NO PRATO

A quantidade a ser consumida 
deve ser prescrita de forma 
individualizada por um 
nutricionista
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A VOZ DA ESPECIALISTA

Para trazer algumas dicas sobre a importância da alimentação, con-
versamos com a nutricionista Valéria Arruda Machado, que é espe-
cialista em hipercolesterolemia e pacientes cardiopatas. 

como você se interessou por hipercolesterolemia? o que a fascina 
sobre esta doença? 

Quando comecei a trabalhar com esses pacientes, a doença era pou-
co diagnosticada e, confesso, fiquei bastante preocupada com a falta 
de diagnóstico. Então, começamos a buscar em pacientes com LDL
-C maior que 190 mg/dL e a investigar o histórico familiar de do-
ença cardiovascular, conforme o diagnóstico confirmado da doença, 
por meio de escores específicos e genotipagem, reunindo assim um 
grupo de pacientes. Hoje possuímos um ambulatório multidiscipli-
nar para o tratamento da doença. 

De que forma a nutrição adequada pode ajudar o paciente com 
colesterol elevado?

Medidas dietoterápicas e relacionadas a mudanças de estilo de vida 
devem ser sempre recomendadas para a prevenção da doença car-
diovascular. Entretanto, geralmente, em razão das elevadas con-
centrações de LDL-C decorrentes dos defeitos genéticos que carac-
terizam a hipercolesterolemia familiar, essas  medidas têm menor 
impacto sobre os lípides e, possivelmente, sobre a evolução da ate-
rosclerose do que ocorre na população em geral. No entanto, reco-
mendações dietéticas podem produzir benefícios sobre a colestero-
lemia, os triglicérides, o ajuste do peso, o controle de outras doenças 
concomitantes, como o diabetes mellitus e a hipertensão arterial, e 
devem ser estimuladas para adoção por todos os portadores de hi-
percolesterolemia, especialmente pelas crianças.

valéria arruda machado 
Nutricionista
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Por que é importante a manutenção da dieta?

Para que os pacientes não desenvolvam outras doenças concomi-
tantes.

há alguma diferença na dieta da mulher ou do homem, no caso de 
colesterol elevado?

Não há diferença no tipo de dieta entre homens e mulheres para 
tratar o colesterol, e sim na distribuição calórica. Não por causa do 
colesterol, e sim por suas necessidades serem diferentes.

Do que, de fato, o paciente com colesterol elevado deve passar longe?

De gorduras saturadas, presentes em: bolachas recheadas, folhados, 
sorvetes cremosos, fast food, entre outros.

Quais os alimentos-chave, amigos do coração?

Frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, peixes, entre outros.

o que mais preocupa pacientes com colesterol elevado? o que é 
mais difícil mudar na vida de um paciente com colesterol elevado?

Deixar de comer as coisas de que gosta. E o mais difícil é mudar 
seu hábito alimentar de anos. Porém, com calma e dedicação, aos 
poucos, conseguimos fazer a mudança necessária para que este pa-
ciente possa viver mais e melhor, além de mudar essa ideia de que 
irá deixar de comer o que gosta, já que, na verdade, iremos ensinar 
as quantidades adequadas.
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Que conselho/dica você daria para o paciente com 
hipercolesterolemia?

Procure um profissional nutricionista para que ele monte um pro-
grama de reeducação alimentar individualizado, respeitando sua 
fase no ciclo da vida. Nutrição é comer com prazer, na quantidade 
adequada, e não é uma restrição. Cuidado com as dietas da moda!

Quando falamos de crianças, é de extrema importância a prescrição 
da dieta: a criança ou o adolescente deve ser idealmente acompa-
nhado por um nutricionista, pelo risco de se ter o crescimento ou o 
desenvolvimento comprometido.

Gestantes também necessitam de um acompanhamento nutricional 
rigoroso, pois seu medicamento é suspenso durante a gestação. Por 
isso, seu acompanhamento deve ser monitorado durante todo esse 
período. 

Cada ciclo da vida exige uma necessidade diferente. Faça refeições 
completas e nutritivas para que você possa viver mais e melhor!
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Receitas que fazem bem ao coração
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Para se alimentar bem, nada de passar fome!  Afinal, a gente sabe 
que comer é uma maravilha e muito prazeroso. E por que não unir 
tudo isso em um belo, saudável e saboroso cardápio? A nutricionista 
Valéria Arruda Machado caprichou. Agora é com você!

Bom apetite!
Nota: o valor calórico contido nas tabelas nutricionais de cada receita 
foi calculado por porção. 

CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE

Panqueca de banana e aveia

Tempo:  10 minutos
Dificuldade: Fácil
Porção:  1 unidade
Rendimento: 1 porção

ingredientes

2 ovos
1 banana 
1 colher de sopa de farelo de aveia 
1 colher de chá de essência de baunilha (se preferir)

modo de preparo

Misture todos os ingredientes com uma colher e leve à frigideira 
antiaderente em fogo médio. Quando a parte de baixo criar uma 
casquinha e desgrudar da frigideira, vire a panqueca e deixe criar a 
casquinha do outro lado e está pronto.

tabela nutricional
Calorias: 250 kcal
Proteína:  17 g
Carboidrato:  30 g
Gordura Total:  10 g
Fibra:  17 g

Consulte índice 
de receitas na 

página 94
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bolo de abobrinha 

Tempo:  50 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 fatia média (50 g)
Rendimento:  15 porções

ingredientes

2 xícaras de chá de abobrinha italiana ralada com a casca
2 colheres de sopa de óleo de soja
½ xícara de chá de leite desnatado
5 claras em neve
1 xícara de chá de açúcar mascavo
1 colher de chá de canela em pó 
1 xícara de chá de farinha de trigo
1 xícara de chá de aveia em flocos finos
½ xícara de chá de castanhas-do-brasil picadas
1 colher de sopa rasa de fermento em pó

modo de preparo

Em uma tigela, misture os ingredientes na ordem acima, até 
formar uma massa homogênea e fofa. Despeje-a em forma untada e 
enfarinhada. Leve ao forno a 180 ºC por cerca de 35 minutos.

tabela nutricional
Calorias:  126 kcal
Proteína:  2,3 g
Carboidrato:  27,6 g
Gordura Total:  1,4 g
Fibra:  1,2 g
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tabela nutricional
Calorias:  109 kcal
Proteína:  3,5 g
Carboidrato:  27,56 g
Gordura Total:  1,4 g
Fibra:  1,1 g

bolo de maracujá 

Tempo:  40 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 fatia fina (50 g)
Rendimento:  10 porções

ingredientes

massa

½ xícara de chá de suco de maracujá
1 ovo
½ xícara de chá de açúcar refinado
1 colher de sopa de margarina sem sal
¾ de xícara de chá de farinha de trigo
¾ de xícara de chá de farinha de trigo integral
1 colher de sobremesa de fermento em pó
3 claras em neve

calda

Polpa de 1 maracujá
½ xícara de chá de água fria
½ xícara de chá de açúcar refinado

modo de Preparo

Para a massa: Bata o suco de 
maracujá, o ovo, ½ xícara de 
chá de açúcar e a margarina na 
batedeira. Adicione as farinhas 
e o fermento. Acrescente 
as claras à massa e misture 
delicadamente na batedeira 
desligada. Despeje a massa em 
uma forma untada e polvilhada 
e leve ao forno preaquecido a 
180 ºC durante 35 minutos ou 
até que, enfiando um palito na 
massa, ele saia limpo.
Para a calda: Misture a polpa 
de maracujá, a água e o açúcar. 
Leve ao fogo e deixe cozinhar 
por cerca de 10 minutos ou 
até o ponto de calda. Coloque 
sobre o bolo e sirva.
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bolo de banana com aveia 

Tempo:  40 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 fatia fina (50 g)
Rendimento:  7 porções

ingredientes

4 bananas bem maduras
3 ovos
1/3 xícara de óleo
1 colher (chá) de canela
2 xícaras de aveia
1 colher (sopa) cheia de fermento

modo de preparo

Preaqueça o forno à temperatura média de 180 ºC e unte bem uma 
forma de bolo pequena com buraco no meio.
Bata no liquidificador todos os ingredientes, deixando a aveia com 
o fermento por último.
Despeje a massa na forma e leve ao forno por 20 minutos ou até 
dourar. Deixe esfriar um pouco antes de servir.

tabela nutricional
Calorias:  185 kcal
Proteína:  8,0 g
Carboidrato:  17,4 g
Gordura Total:  9,4 g
Fibra:  4,6 g
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tabela nutricional
Calorias:  298 kcal
Proteína:  16,6 g
Carboidrato:  20,5 g
Gordura Total:  17,8 g
Fibra:  8,32 g

sanduíche de abacate com ovo 

Tempo:  10 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 unidade
Rendimento:  1 porção

ingredientes

1/4 de um abacate grande (100 g)
1 ovo cozido e picado
1 fatia de pão integral
1 colher de sopa de cottage
1 colher de chá de  mostarda
1 colher de chá de  suco de limão  
Sal e pimenta a gosto

modo de preparo

Misture o ovo picado, o abacate, a mostarda, limão e o cottage. 
Tempere a gosto. Coloque a mistura sobre a fatia de pão integral. 
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SUGESTÕES DE SUBSTITUTOS DE MANTEIGA 
OU MARGARINA

Pasta de grão-de-bico

Tempo:  30 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 colher de sopa
Rendimento:  18 porções

ingredientes

2 xícaras de grão-de-bico cru
2 dentes de alho
Suco de um limão
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto (opcional)
3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em água por, no mínimo, 6 horas. 
Isto tornará mais rápido seu cozimento. Coloque os grãos em 
uma panela grande e deixe cozinhar até ficarem macios. Em 
seguida, coloque os grãos no processador ou no liquidificador, 
com um pouco da água do cozimento para ajudar a triturar os 
grãos. Acrescente os demais ingredientes. Triture tudo até ficar 
homogêneo, isto poderá levar uns 5 minutos. Depois de pronto, 
transfira para um recipiente e deixe na geladeira. Sirva gelado.

tabela nutricional
Calorias:  37 kcal
Proteína:  1,3 g
Carboidrato:  4,2 g
Gordura Total:  1,8 g
Fibra:  1,4 g
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tabela nutricional
Calorias:  70,4 kcal
Proteína:  0,9 g
Carboidrato:  4,0 g
Gordura Total:  6,16 g
Fibra:  3,2 g

Guacamole

Tempo:  15 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 colher de sopa
Rendimento:  10 porções

ingredientes

2 tomates médios sem semente
1 pimenta-dedo-de-moça média
Folhas de ½ maço de coentro
1 abacate médio
Suco de 1 limão médio
1 cebola média picada
3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem 
Sal a gosto

modo de preparo

Pique o tomate em cubos bem pequenos. Abra a pimenta ao 
meio, elimine as sementes com os filamentos brancos e pique-a 
em pedaços bem pequenos. Pique finamente as folhas de coentro 
e reserve. Descasque o abacate, retire o caroço e coloque a polpa 
num prato fundo. Amasse com um garfo, deixando alguns pedaços 
e regue com o suco de limão. Adicione o tomate, a pimenta, o 
coentro, a cebola, o azeite de oliva e o sal e misture. Sirva em 
seguida. 
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Pasta de berinjela 

Tempo:  15 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  4 colheres de sopa (100 g)
Rendimento:  8 porções

ingredientes

2 colheres de sopa de óleo composto
2 dentes de alho amassados
1 cebola média picada
2 tomates médios picados
3 berinjelas médias cortadas em cubos pequenos
½ colher de chá de sal refinado
Manjericão picado a gosto
Salsinha picada a gosto

modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue os dentes de alho. 
Acrescente a cebola e deixe dourar, adicione os tomates e refogue 
por 1 minuto. Adicione as berinjelas, refogue até ficarem macias e 
tempere com sal. Acrescente as ervas e desligue o fogo. Consuma 
fresca ou gelada.

tabela nutricional
Calorias:  41,8 kcal
Proteína:  1,3 g
Carboidrato:  4,6 g
Gordura Total:  2,5 g
Fibra:  2,0 g
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tabela nutricional
Calorias:  103,8 kcal
Proteína:  9,2 g
Carboidrato:  6,9 g
Gordura Total:  4,6 g
Fibra:  1,5 g

charuto brasileiro 

Tempo:  29 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 charutos (160 g)
Rendimento:  6 porções

ingredientes

12 folhas de couve-manteiga
2 colheres de sopa de óleo de soja
½ cebola média picada
2 dentes de alho amassados
300 g de acém moído
1 colher de chá rasa de sal
1 xícara de chá de arroz cozido
1 colher de sopa cheia de salsa
1 xícara de chá cheia de molho de tomate caseiro

modo de preparo

Lave bem as folhas de couve-manteiga, escalde rapidamente em 
água quente, escorra e reserve. Para o recheio, em uma panela, 
aqueça o óleo e refogue a cebola e os dentes de alho, junte o acém 
moído, o sal e aguarde até a carne dourar, mexendo sempre. 
Acrescente o arroz cozido e a salsa até finalizar o cozimento 
(aproximadamente 10 minutos). Abra as folhas de couve, recheie, 
enrole e prenda com palito. Coloque os charutos em um refratário, 
cubra com o molho de tomate caseiro e sirva. 

ALMOÇO E JANTAR
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Penne com molho de cenoura 

Tempo:  20 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  Um pegador (110 g)
Rendimento:  11 porções

ingredientes

2 xícaras de chá cheias de macarrão cru tipo penne 
3 litros de água fervente
1 colher de chá rasa de sal
2 colheres de sopa de óleo de soja
3 xícaras de chá cheias de cenoura cortada em cubos pequenos
1 cebola grande picada
1 pote de iogurte natural desnatado
1 xícara de chá de queijo minas ralado
1 colher de chá de orégano

modo de preparo

Coloque o macarrão para cozinhar em água fervente com sal até 
ficar cozido e macio. Escorra e reserve.  Em uma panela, aqueça 
o óleo, refogue a cenoura com a cebola até ficarem macias. 
Acrescente o restante dos ingredientes, deixe aquecer e retire do 
fogo. Misture bem, salpique o orégano e sirva.

tabela nutricional
Calorias:  183,9 kcal
Proteína:  6,2 g
Carboidrato:  31,5 g
Gordura Total:  3,6 g
Fibra:  2,3 g
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tabela nutricional
Calorias:  68,0 kcal
Proteína:  5,9 g
Carboidrato:  3,5 g
Gordura Total:  3,5 g
Fibra: 1,1 g

omelete de espinafre 

Tempo:  20 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 unidade (120 g)
Rendimento:  2 porções

ingredientes

2 ovos
1 colher de café rasa de sal
Salsinha picada a gosto
½ cebola média cortada em cubinhos
½ xícara de chá cheia de tomate cortado em cubos pequenos
1 xícara de chá de espinafre cozido picado fino
óleo

modo de preparo

Bata os ovos e tempere com o sal e a salsinha. Unte uma frigideira 
com óleo, coloque essa mistura de ovos para cozinhar, acrescente a 
cebola, o tomate e o espinafre. Deixe cozinhar. Dobre o omelete até 
dourar por igual dos dois lados.
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almôndega de atum 

Tempo:  30 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 unidades (80 g)
Rendimento:  3 porções

ingredientes

1 lata de atum conservado em água
1 colher de sopa de salsa picada
1 cebola pequena ralada
1 xícara de chá de aveia
1 clara de ovo
1 colher de sopa de cebolinha picada
1 colher de café rasa de sal
1 colher de sopa de óleo

modo de preparo

Em uma travessa, misture todos os ingredientes, exceto o óleo, 
até obter uma massa firme. Se necessário, para ficar mais durinho, 
acrescente mais aveia. Faça bolinhas e coloque-as em uma 
assadeira untada com o óleo. Leve ao forno médio preaquecido a 
180 ºC por aproximadamente 20 minutos ou até dourar.

tabela nutricional
Calorias:  174,6 kcal
Proteína:  3,7 g
Carboidrato:  20,7 g
Gordura Total:  4,2 g
Fibra:  3,1 g
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tabela nutricional
Calorias:  130,7 kcal
Proteína:  0,8 g
Carboidrato:  26,3 g
Gordura Total:  2,7 g
Fibra:  1,9 g

farofa de banana 

Tempo:  20 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 colheres de sopa (60 g)
Rendimento:  15 porções

ingredientes

2 colheres de sopa de margarina sem sal
2 dentes de alhos amassados
1 cebola média picadinha
4 bananas-da-terra médias maduras cortadas em rodelas
1 xícara de chá de farinha de mandioca
½ colher de sobremesa de sal refinado
Orégano a gosto

modo de preparo

Em uma panela, aqueça a margarina, coloque o alho, a 
cebola e deixe dourar. Acrescente as bananas. Adicione 
aos poucos a farinha de mandioca e tempere com o sal e 
o orégano. Sirva em seguida.
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frango com quiabo 

Tempo:  45 minutos
Dificuldade:  Média
Porção:  1 colher de servir (120 g)
Rendimento:  15 porções

ingredientes

1 kg de frango em pedaços médios
Quanto baste de água
Suco de 1 limão
1 colher de sopa de óleo de soja
2 dentes de alhos picados
½ colher de sopa de sal refinado
½ maço de salsinha picado
½ maço de cebolinha verde picado
1 cebola média picada
1 folha de louro
500 g de quiabo cortado em rodelas

modo de preparo

Em uma panela, ferva os pedaços de frango com água e limão. 
Escorra-os e reserve. Em outra panela, aqueça o óleo, acrescente 
os dentes de alho, o sal e deixe dourar. Junte o frango e refogue. 
Pingue a água aos poucos para não grudar. Junte a salsinha, a 
cebolinha, a cebola e a folha de louro. Mantenha a panela tampada 
para cozinhar bem. Agregue o quiabo ao frango sem mexer. Tampe 
e cozinhe por alguns minutos. Verifique se o quiabo está macio. 
Retire do fogo e sirva.

tabela nutricional
Calorias:  84,5 kcal
Proteína:  12,2 g
Carboidrato:  3,1 g
Gordura Total:  2,6 g
Fibra:  1,5 g
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tabela nutricional
Calorias:  122,5 kcal
Proteína:  16,1 g
Carboidrato:  2,0 g
Gordura Total:  5,2 g
Fibra:  0,4 g

filé de frango ao molho de ervas 

Tempo:  30 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 filé médio (80 g)
Rendimento:  8 porções

ingredientes

8 filés de frango médios
1 colher de chá rasa de sal refinado
1 limão médio espremido
3 colheres de sopa de óleo de soja
1 dente de alho amassado
1 pote de iogurte natural desnatado
2 colheres de sopa de salsa picada
2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
1 colher de sopa de orégano 

modo de preparo

Tempere os filés de frango com o sal e o limão e 
deixe-os tomar gosto por cerca de 10 minutos. Em 
uma frigideira, coloque o óleo e frite o dente de alho e 
os filés de frango. Retire do fogo, misture o iogurte, a 
salsa, a cebolinha, o orégano e sirva.
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lombo recheado com palmito 

Tempo:  2 horas
Dificuldade:  Média
Porção:  1 fatia média (100 g)
Rendimento:  10 porções

ingredientes

1 kg de lombo aberto em manta
Suco de 1 limão
1 colher de sopa de gengibre ralado
3 dentes de alho amassados
½ xícara de chá de vinagre
½ colher de sobremesa de sal refinado
Pimenta-do-reino branca a gosto
3 ½ xícaras de chá de palmito fresco cozido e cortado em cubos 
pequenos
3 tomates médios picados
3 colheres de sopa de salsa picada

modo de preparo

Tempere o lombo com o suco de limão, o gengibre, os dentes 
de alho, o vinagre, o sal e a pimenta. Coloque em um refratário, 
tampe com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Misture 
o palmito, o tomate e a salsa. Distribua essa mistura sobre o lombo. 
Enrole e amarre com barbante. Coloque em uma assadeira, regue 
com a marinada, cubra com o papel-alumínio e leve para assar em 
forno preaquecido a 220 ºC durante 50 minutos. Retire o papel-
alumínio e volte ao forno até dourar, regando de vez em quando 
com o molho que se forma na assadeira.

tabela nutricional
Calorias:  190,5 kcal
Proteína:  22,9 g
Carboidrato:  7,4 g
Gordura Total:  3,7 g
Fibra:  1,4 g
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tabela nutricional
Calorias:  100,7 kcal
Proteína:  9,3 g
Carboidrato:  7,4 g
Gordura Total:  3,7 g
Fibra:  1,4 g

Picadinho à jardineira 

Tempo:  40 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 colher de servir (100 g)
Rendimento:  10 porções

ingredientes

1 colher de sopa de óleo de soja
300 g de carne bovina moída (sugestão: acém)
1 cebola média picada em cubos pequenos
1 dente de alho amassado
1 cenoura média picada em cubos pequenos
½ xícara de chá de água
1 xícara de chá de milho verde
1 colher de chá rasa de sal refinado
1 xícara de chá de molho de tomate caseiro
1 colher de sopa de salsa

modo de preparo

Em uma panela antiaderente, aqueça o óleo e acrescente o acém 
moído até que comece a dourar, mexendo sempre. Acrescente 
o restante dos ingredientes, menos a salsa e o molho de tomate, 
e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos. Adicione o molho de 
tomate na preparação, salpique a salsa e sirva.
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bolinho de arroz assado

Tempo:  1 hora e 10 minutos
Dificuldade:  Média
Porção:  4 unidades (60 g)
Rendimento:  11 porções

ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido
½ xícara de chá de leite desnatado
1 ovo
½ colher de chá cheia de sal refinado
Salsinha picada a gosto
Noz-moscada a gosto
1 colher de sopa de óleo de soja
1 xícara de chá de legumes picados
¾ xícara de chá de farinha de trigo

modo de preparo

Bata no liquidificador o arroz com um pouco de leite. Transfira 
para uma tigela e acrescente os ingrediente restantes, exceto a 
farinha de trigo que deve ser adicionada aos poucos até dar ponto 
para enrolar os bolinhos. Coloque os bolinhos em uma assadeira 
untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 15 
minutos ou até dourar.

tabela nutricional
Calorias:  162 kcal
Proteína:  4,5 g
Carboidrato:  26,9 g
Gordura Total:  3,9 g
Fibra:  1,6 g
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tabela nutricional
Calorias:  186 kcal
Proteína:  13,2 g
Carboidrato:  11,7 g
Gordura Total:  10,7 g
Fibra:  3,5 g

sardinha escabeche

Tempo:  60 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 posta média (200 g)
Rendimento:  5 porções

ingredientes

1 kg de sardinhas limpas, sem cabeças e escamas, 
temperadas com sal
2 ou 3 cebolas médias
4 tomates
Meio copo de vinagre de maçã ou suco de três limões
2 copos de água, aproximadamente

modo de preparo

Na panela de pressão, coloque em camadas as cebolas, 
sardinhas, tomates até terminarem os ingredientes. Com 
cuidado, adicione a água e o vinagre. Cozinhe por 40 
minutos, contados a partir do momento que começar a 
soltar a pressão. Retire da panela após esfriar, para que não 
desmanchem. Se deixar na pressão por mais 15 minutos, 
as espinhas ficarão bem molinhas e nem precisarão ser 
retiradas.
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creme de ervilha 

Tempo:  25 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 conchas pequenas (200 g)
Rendimento:  6 porções

ingredientes

3 colheres de chá de óleo de soja
3 dentes de alho amassados 
1 ½ xícara de chá de ervilha em grãos
900 ml de água
3 colheres de café rasas de sal refinado

modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e frite os dentes de alho até 
dourar. Depois acrescente a ervilha, a água e o sal e deixe cozinhar 
por 15 minutos ou até que a ervilha fique macia. Bata tudo no 
liquidificador até adquirir consistência de creme.

tabela nutricional
Calorias:  122,3 kcal
Proteína:  5,4 g
Carboidrato:  14,2 g
Gordura Total:  5,2 g
Fibra:  5,0 g
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tabela nutricional
Calorias:  123,6 kcal
Proteína:  4,6 g
Carboidrato:  18,8 g
Gordura Total:  4,4 g
Fibra: 3,9 g

sopa de abóbora com couve

Tempo:  25 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 conchas (200 g)
Rendimento:  3 porções

ingredientes

5 colheres de chá de óleo de soja
1 cebola média picadinha
1 dente de alho amassado
1 ½ xícara de abóbora cabotiá cortada em cubos médios
4 folhas de couve-manteiga picadas em tiras
700 ml de água
1 colher de café rasa de sal refinado

modo de preparo
Em uma panela, aqueça o óleo e frite a cebola e o alho até dourar. 
Depois, acrescente a abóbora e a couve e refogue. Coloque a água e 
o sal e deixe os legumes cozinharem por 20 minutos ou até ficarem 
macios. Sirva quente.
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arroz gratinado com abobrinha 

Tempo:  40 minutos
Dificuldade:  Média
Porção:  4 colheres de sopa (100 g)
Rendimento:  10 porções

ingredientes

2 colheres de sobremesa de óleo composto
500 g de abobrinha cortada em fatias horizontais
1 colher de café cheia de sal refinado
Pimenta-do-reino a gosto
3 dentes de alho picados
1 cebola média em fatias
½ xícara de chá de água fervente
1/3 xícara de chá de ricota amassada
1 colher de sopa de salsinha picada
2 claras batidas em neve

modo de preparo

Em uma panela, aqueça metade do óleo e acrescente a abobrinha, o 
sal e a pimenta. Cozinhe por 10 minutos. Mexa de vez em quando, 
durante o tempo do cozimento. Deixe esfriar e pique a abobrinha 
em cubinhos. Enquanto isso, em outra panela, aqueça o óleo 
restante e refogue os dentes de alho e a cebola. Acrescente o arroz, 
a água e deixe-o cozinhar até ficar macio. Misture o refogado de 
abobrinha com o arroz cozido, coloque a ricota e a salsinha. Em um 
refratário, coloque o arroz e regue com as claras batidas. Asse em 
forno médio preaquecido por cerca de 30 minutos.

tabela nutricional
Calorias:  88,3 kcal
Proteína:  3,1 g
Carboidrato:  13,9 g
Gordura Total:  2,2 g
Fibra:  1,9 g
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tabela nutricional
Calorias:  104,8 kcal
Proteína:  16,2 g
Carboidrato:  3,8 g
Gordura Total:  2,5 g
Fibra:  1,3 g

risoto de frango 

Tempo:  30 minutos
Dificuldade:  Média
Porção:  4 colheres de sopa (100 g)
Rendimento:  10 porções

ingredientes

1 colher de sopa de óleo de soja
6 dentes de alho picados
1 cebola média ralada
500 g de filé de frango temperado, cozido e desfiado em lascas
100 g de ervilha congelada
½ colher de sopa de sal refinado
2 tomates médios sem sementes picados
1 cenoura média ralada
1 xícara de chá de palmito fresco cozido picado
2 xícaras de chá de arroz cozido
Cheiro-verde picado a gosto

modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo, frite os dentes de alho e a cebola, 
junte o frango e deixe dourar. Acrescente a ervilha, o sal, os 
tomates, a cenoura e cubra com água. Cozinhe até ficar bem macio. 
Junte o palmito e o arroz. Deixe cozinhar por mais 5 minutos. 
Polvilhe o cheiro-verde e sirva.
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hambúrguer de lentilha com farelo de aveia 

Tempo:  30 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 unidade (150 g)
Rendimento:  3 porções

ingredientes 

1 xícara de lentilha crua
1 xícara de farelo de aveia
1 cebola grande
Sal a gosto
Salsa a gosto (opcional)
óleo vegetal

modo de preparo

Em uma panela grande, cozinhe a lentilha até ficar macia. Escorra 
a água e transfira para um prato grande. Amasse os grãos com a 
ajuda de um garfo.  A massa não precisa ficar homogênea, pode 
deixar alguns grãos inteiros para dar textura ao hambúrguer. Pique 
a cebola em cubinhos e doure no óleo vegetal. Para sujar menos 
louça, doure a cebola na mesma panela usada no cozimento da 
lentilha. Misture a lentilha amassada com a cebola dourada, salsa 
picada, sal a gosto e farinha de aveia (ou outra farinha). Modele 
os hambúrgueres no tamanho e espessura que quiser. Aqueça 
um fio de óleo vegetal e frite cada hambúrguer dos dois lados até 
dourarem. Os hambúrgueres que não forem utilizados, podem ser 
congelados para preparação futura.

tabela nutricional
Calorias:  273 kcal
Proteína:  17,4 g
Carboidrato:  40,5 g
Gordura Total:  4,6 g
Fibra:  13,7 g



67 Comida que cuida 4

tabela nutricional
Calorias:  34,7 kcal
Proteína:  0,6 g
Carboidrato:  7,6 g
Gordura Total:  0,6 g
Fibra:  0,5 g

salada de acelga ao molho de gengibre e mel 

Tempo:  10 minutos
Dificuldade:  Fácil 
Porções:  2 pegadores (60 g)
Rendimento:  5 porções

ingredientes

15 folhas de acelga crua cortada em tiras finas
5 colheres de sopa de molho de gengibre e mel

modo de preparo

Junte as folhas de acelga ao molho de gengibre e mel.

molho

7 colheres de sopa de mel
2 colheres de sopa de margarina sem sal
1 colher de sobremesa de gengibre ralado
Raspas da casca e suco de ½ limão

modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma panela pequena e misture 
bem. Aqueça em fogo brando, mexendo de vez em quando, até que 
o molho fique liso e líquido. Sirva quente ou frio.

SALADAS
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Salada de alface e tomate ao molho de ervas finas 

Tempo:  5 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 pegadores (60 g)
Rendimento:  5 porções

ingredientes
15 folhas de alface cortadas em tiras finas
2 tomates médios cortados em rodelas
5 colheres de sopa de molho de ervas

modo de preparo
Misture as folhas de alface, os tomates e o molho de ervas finas.

molho
3 colheres de sopa de vinagre
½ xícara de chá de óleo composto
1 pitada de pimenta-do-reino
1 colher de sopa de ervas finas (orégano, tomilho, manjericão)

modo de preparo
Em um recipiente, coloque o vinagre, o óleo composto e a pimenta. 
Corte as ervas finas grosseiramente e acrescente ao molho. Misture.

tabela nutricional
Calorias: 19,5 kcal
Proteína:  0,5 g
Carboidrato:  0,2 g
Gordura Total:  1,3 g
Fibra:  1,0 g
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tabela nutricional
Calorias:  9,8 kcal
Proteína:  0,7 g
Carboidrato:  2,8 g
Gordura Total:  0,07 g
Fibra:  1,1 g

salada de alface, rúcula e tomate ao molho de 
mostarda e maracujá

Tempo:  5 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 pregadores (60 g)
Rendimento:  3 porções

ingredientes
5 folhas de alface cortadas em tiras finas
10 ramos de rúcula
1 tomate médio cortado em rodelas
3 colheres de sopa de molho de mostarda e maracujá

modo de preparo
Em uma travessa, coloque a alface, a rúcula e o tomate. Acrescente 
o molho de mostarda e maracujá e sirva.

molho

1 cebola roxa média picada
1 xícara de chá de polpa de maracujá
2 colheres de sopa de mostarda
5 colheres de sopa de mel
2 colheres de sopa de óleo composto

modo de preparo 
Passe a cebola roxa na água quente e, em seguida, na água fria para 
tirar a acidez. Coloque em um refratário e acrescente a polpa de 
maracujá, a mostarda, o mel e misture. Por último, regue com óleo 
composto e misture bem.
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salada de alface, tomate, cenoura ao molho de 
iogurte e laranja 

Tempo:  15 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 pegadores (60 g)
Rendimento:  4 porções

ingredientes

6 folhas de alface cortadas em tiras finas
1 cenoura pequena crua ralada
1 tomate médio cortado em rodelas
4 colheres de sopa de molho de iogurte e laranja

modo de preparo

Regue a alface, a cenoura e o tomate com o molho de iogurte e 
laranja e sirva.

molho

1 pote de iogurte natural desnatado
¼ xícara de chá de suco de laranja
Pimenta-do-reino branca a gosto
 
modo de preparo

Em uma molheira, misture todos os ingredientes até obter um 
creme homogêneo. Leve para gelar e sirva com a salada.

tabela nutricional
Calorias:  13,6 kcal
Proteína:  0,7 g
Carboidrato:  2,8 g
Gordura Total:  0,07 g
Fibra:  1,1 g
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tabela nutricional
Calorias:  52,6 kcal
Proteína:  1,1 g
Carboidrato:  12,1 g
Gordura Total:  0 g
Fibra:  1,4 g

compota de pêssego 

Tempo:  15 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 colher de servir (115 g)
Rendimento:  11 porções

ingredientes

6 pêssegos grandes e firmes
1 xícara de chá de água
2 caixas de gelatina de laranja diet
Cravo-da-índia a gosto
Canela em pau a gosto
Erva-doce a gosto

modo de preparo

Corte os pêssegos em metades e retire os caroços. Não é necessário 
tirar a casca. Em uma panela de pressão, coloque os pêssegos, a 
água e a gelatina, misture e acrescente o cravo-da-índia, a canela 
em pau e a erva-doce a gosto. Tampe a panela e leve ao fogo 
médio.  Assim que pegar pressão, marque 3 minutos e desligue a 
panela.  Espere esfriar naturalmente antes de abrir. Depois, passe a 
mistura para um refratário de vidro e leve para gelar.
Obs: Não acrescente mais água, pois a fruta solta líquido durante o 
cozimento.

SOBREMESAS
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tabela nutricional
Calorias:  36,7 kcal
Proteína:  1,4 g
Carboidrato:  7,3 g
Gordura Total:  0,4 g
Fibra:  0,7 g

curau de abóbora 

Tempo:  30 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 colheres de sopa (70 g)
Rendimento:  12 porções

ingredientes

500 g de abóbora cabotiá cortada em pedaços pequenos
500 ml de leite desnatado
1 ½ colher de sopa de amido de milho
2 colheres de sopa de açúcar refinado
Canela em pó para polvilhar a gosto

modo de preparo

Cozinhe a abóbora (incluindo casca e sementes) em água suficiente 
para cobri-la até amolecer. Reserve a água do cozimento. Bata a 
abóbora com casca e sementes no liquidificador com o leite até 
virar um líquido. Leve essa mistura para uma panela, ligue o fogo 
e acrescente o amido de milho já diluído em água fria. Coloque 
o açúcar e misture bem. Deixe cozinhar, sem parar de mexer, até 
engrossar. Despeje em taças ou em recipiente único e polvilhe 
canela em pó. Decore com canela em pau, leve à geladeira e sirva 
quando estiver gelado.
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arroz-doce de maracujá 

Tempo:  30 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 colheres de sopa (50 g)
Rendimento:  12 porções

ingredientes

1 xícara de chá de polpa de maracujá in natura
1 xícara de chá de açúcar
½ xícara de chá de arroz branco cozido
2 xícaras de chá de leite desnatado

modo de preparo

Em uma panela, misture a polpa de maracujá com o açúcar e 
acrescente ao arroz recém-cozido. Junte o leite e deixe em fogo 
baixo, mexendo de vez em quando, até o arroz ficar macio e 
formar um creme. Leve à geladeira.

tabela nutricional
Calorias:  26,5 kcal
Proteína:  0,6 g
Carboidrato:  6,1 g
Gordura Total:  0 g
Fibra:  0,7 g
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tabela nutricional
Calorias:  24,9 kcal
Proteína:  0,03 g
Carboidrato:  6,2 g
Gordura Total:  0,01 g
Fibra:  0,05 g

sagu ao suco de uva 

Tempo:  50 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  2 conchas pequenas (60 g)
Rendimento:  12 porções

ingredientes

2 xícaras de chá de água
½ xícara de chá de sagu
1 ½ copo americano de suco natural de uva
2 cravos-da-índia
Canela em pó a gosto
5 envelopes de sucralose

modo de preparo

Ferva a água, acrescente o sagu e cozinhe em fogo baixo por cerca 
de 30 minutos, misturando sempre para não grudar no fundo 
da panela. Coloque o suco de uva, os cravos e a canela em outra 
panela e ferva por 10 minutos. Despeje a mistura do suco de uva 
na panela com o sagu e cozinhe até as bolinhas do sagu ficarem 
transparentes. Acrescente mais água fervente, aos poucos, se 
necessário. Adicione a sucralose assim que o sagu estiver cozido. 
Ferva por um minuto e retire do fogo. Sirva.
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banana com canela e aveia 

Tempo:  5 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 unidade
Rendimento:  1 porção

ingredientes

1 unidade de banana prata
1 colher de sopa de aveia
Canela – o quanto baste para salpicar

modo de preparo

Cortar a banana em rodelas ou amassar, salpicar a aveia em flocos 
e a canela por cima da banana.

tabela nutricional
Calorias:  84,0 kcal
Proteína:  3,65 g
Carboidrato:  22,5 g
Gordura Total:  1,3 g
Fibra:  3,7 g
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tabela nutricional
Calorias: 123 kcal
Proteína: 2,0 g
Carboidrato: 30,0 g
Gordura total: 0,3 g
Fibra: 2,5 g

sorvete caseiro de manga com gengibre 

Tempo:  8 horas 
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 taça
Rendimento:  2 porções

ingredientes

2 mangas rosas ou palmer cortadas
2 inhames médios descascados e cortados
2 cm de gengibre picado

modo de preparo
Coloque primeiro as mangas, depois o inhame e por último o 
gengibre. Bata tudo no liquidificador e guarde em um recipiente de 
plástico. 

Leve ao freezer por 8 horas ou até congelar.
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tabela nutricional
Calorias:  72,1 kcal
Proteína:  8,5 g
Carboidrato:  4,9 g
Gordura Total: 2,4 g
Fibra:  1,8 g

caldo de carne 

Tempo:  50 minutos
Dificuldade:  Média
Porção:  100 g

ingredientes

300 g de músculo cortado em cubos médios
1 talo de salsão cortado em cubos grandes
1 cebola grande cortada em cubos grandes
2 cenouras médias com casca picadas em cubos grandes
1 litro de água filtrada

modo de preparo

Doure os cubos de carne em uma panela bem quente. 
Acrescente os demais ingredientes, exceto a água, e deixe 
dourar mais um pouco até que o fundo da panela escureça. 
Coloque a água e deixe ferver até que todos os ingredientes 
estejam bem cozidos (aproximadamente 40 minutos). Coe 
o líquido e congele o caldo em forminhas de gelo, utilize 
conforme a necessidade.

SUGESTÕES DE SUBSTITUTOS DE CALDOS 
INDUSTRIALIZADOS
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tabela nutricional
Calorias:  52,2  kcal
Proteína:  6,1 g
Carboidrato:  5,3 g
Gordura Total:  0,8 g
Fibra:  1,9 g

caldo de frango 

Tempo:  50 minutos
Dificuldade:  Média
Porção:  100 g

ingredientes 

300 g de frango cortado em cubos médios
2 cenouras médias com casca picadas em cubos grandes
1 cebola grande cortada em cubos grandes
1 talo de salsão cortado em cubos grandes
1 litro de água filtrada

modo de preparo

Doure o frango em uma panela bem quente. Acrescente a 
cenoura, a cebola e o salsão e deixe dourar mais um pouco, 
sem deixar que o fundo da panela escureça.
Acrescente a água e deixe ferver até que todos os 
ingredientes estejam bem cozidos (aproximadamente 40 
minutos). Coe o líquido e congele o caldo em forminhas de 
gelo, utilize conforme a necessidade.
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tabela nutricional
Calorias:  0  kcal
Proteína:  0 g
Carboidrato:  0 g
Gordura Total:  0 g
Fibra:  0 g

caldo de legumes 

Tempo:  50 minutos
Dificuldade:  Média
Porção:  100 g

ingredientes

2 cenouras médias com casca picadas em cubos grandes
2 cebolas médias cortadas em cubos grandes
1 talo de salsão cortado em cubos grandes
1 litro de água filtrada

modo de preparo

Em uma panela, acrescente todos os ingredientes e deixe fervendo 
em fogo baixo por aproximadamente 40 minutos. Coe o líquido e 
congele em forminhas de gelo.
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tabela nutricional
Calorias:  53,7  kcal
Proteína:  6,7 g
Carboidrato:  4,4 g
Gordura Total:  1,1 g
Fibra:  1,6 g

caldo de peixe 

Tempo:  50 minutos
Dificuldade:  Média
Porção:  100 g

ingredientes

300 g de sobras e aparas de peixe cortados em pedaços médios
2 cenouras médias com cascas picadas e cubos grandes
1 cebola grande cortada em cubos grandes
1 talo de salsão cortado em cubos grandes
1 litro de água filtrada

modo de preparo

Doure as aparas de peixes em uma panela bem quente. 
Acrescente a cenoura, a cebola e o salsão e doure mais um 
pouco, sem deixar o fundo da panela escurecer. Acrescente a 
água e deixe ferver até que todos os ingredientes estejam bem 
cozidos (aproximadamente 40 minutos). Coe o líquido. Congele 
o caldo em forminhas de gelo, utilize conforme a necessidade.
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tabela nutricional
Calorias:  136   kcal
Proteína:  3,3 g
Carboidrato:  28,5 g
Gordura Total:  0,8 g
Fibra:  0,6 g

bolinho de chuva assado 

Tempo:  25 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  5 unidades (60 g)
Rendimento:  13 porções

ingredientes

1 ½ xícara de chá de açúcar refinado
2 ovos 
2 ½ xícaras de chá de farinha de trigo
1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
2 colheres de chá de canela em pó
1 xícara de chá de leite desnatado

modo de preparo

Em uma batedeira, bata 1 xícara de açúcar com os ovos 
(acrescente-os um a um, até a massa ficar branca). À parte, 
em uma vasilha, peneire a farinha, o fermento e 1 colher de 
chá de canela. Acrescente essa mistura, aos poucos, ao creme 
na batedeira, alternando com o leite. Modele os bolinhos e 
coloque-os em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno 
preaquecido a 180 ºC por 15 minutos. Retire do forno e envolva-os 
no restante de açúcar e canela.

PARA AS CRIANÇAS

CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE
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tabela nutricional
Calorias:  75,4  kcal
Proteína:  1,9 g
Carboidrato:  9,9 g
Gordura Total:  3,1 g
Fibra:  0,02 g

Pão de queijo de ricota 

Tempo:  40 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  5 unidades (50 g)
Rendimento:  11 porções

ingredientes

½ copo americano de leite desnatado
1 colher de café rasa de sal refinado
3 colheres de sopa de óleo de soja
1 copo americano de polvilho doce
2 claras de ovo
125 g de queijo ricota amassado
1 colher de sopa de óleo para untar

modo de preparo

Misture o leite, o sal, o óleo e aqueça até ferver. Coloque 
o polvilho em uma tigela grande e adicione o líquido 
aos poucos, mexendo sempre. Misture para desfazer 
as pelotinhas e deixe esfriar. Acrescente as claras e o 
queijo. Sove bem. Enrole os bolinhos e coloque-os em 
uma assadeira untada com óleo. Leve ao forno médio 
(180 ºC), preaquecido. Asse até ficarem douradinhos, 
por cerca de 25 minutos.
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tabela nutricional
Calorias:  170  kcal
Proteína:  8,0 g
Carboidrato:  25 g
Gordura Total:  5 g
Fibra:  7,0 g

salgadinho de grão-de-bico

Tempo:  35 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:   90 g
Rendimento:  3 porções

ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
1 colher de sopa de azeite de oliva
Sal a gosto
1 colher de chá de páprica doce ou picante
1 colher de chá de orégano ou cominho

modo de preparo
Misture todos os ingredientes e coloque em uma travessa. Leve ao 
forno (200 ºC) por cerca de 30 minutos, mexendo de vez em quando 
para dourarem por completo.
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tabela nutricional
Calorias:  117  kcal
Proteína:  3,3 g
Carboidrato:  9,0 g
Gordura Total:  7,9 g
Fibra:  2,2 g

Muffin de linhaça com amêndoa

Tempo:  30 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:   90 g
Rendimento:  3 porções

ingredientes

1 xícara de chá de linhaça triturada
1⁄2 xícara de chá de amêndoas trituradas
1⁄2 xícara de açúcar mascavo
1⁄2 xícara de água filtrada
3 ovos 
3 colheres de sopa de óleo de coco extravirgem
1 colher de sopa de fermento químico em pó
1⁄2 colher de chá de sal 

modo de preparo

Bata as claras em neve e reserve. Bata o óleo de coco, o açúcar 
mascavo e as gemas. Adicione a água, o sal, o fermento, a linhaça 
e as amêndoas já trituradas, misturando com o auxílio de uma 
espátula. Unte a formas individuais para muffins e adicione 
a massa. Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 20 
minutos ou até dourar.
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tabela nutricional
Calorias:  25,8 kcal
Proteína:  1,1 g
Carboidrato:  4,5 g
Gordura Total:  0,7 g
Fibra:  1,8 g

colorido de legumes 

Tempo:  15 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 colher de servir (120 g)
Rendimento:  11 porções

ingredientes

1 colher de sopa de óleo de soja
3 cenouras médias cortadas em cubos médios
3 ½ xícaras de chá cheias de salsão picado em pedaços pequenos
1 xícara de chá cheia de erva-doce picada em pedaços pequenos
2 tomates grandes picados em cubos médios
1 ½ pepino médio cortado em cubos pequenos
1 colher de chá cheia de sal refinado
2 colheres de sopa cheias de iogurte natural desnatado

modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue as cenouras. Em seguida, 
acrescente os demais ingredientes, exceto o iogurte. Mexa sempre 
para não grudar. Se necessário, adicione um pouco de água. 
Desligue o fogo quando os legumes estiverem macios. Espere 
amornar e acrescente o iogurte.

PARA AS CRIANÇAS

ALMOÇO E JANTAR
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tabela nutricional
Calorias:  154,0 kcal
Proteína:  4,3 g
Carboidrato:  2,6 g
Gordura Total:  1,4 g
Fibra:  1,0 g

macarrão ao molho de tomate caseiro 

Tempo:  25 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 pegador (100 g)
Rendimento:  4 porções

ingredientes

100 g de macarrão cru
4 colheres de sopa de molho de tomate caseiro
1 colher de café rasa de sal refinado

modo de preparo

Leve ao fogo uma panela com quantidade de água suficiente para 
cobrir o macarrão. Acrescente o macarrão na água fervente e deixe 
cozinhar por aproximadamente 7 minutos ou até que fique macio. 
Escorra a água e reserve. Aqueça o molho de tomate, acrescente o 
macarrão e finalize com sal. Sirva.
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tabela nutricional
Calorias:  23,4 kcal
Proteína:  0,8 g
Carboidrato:  2,6 g
Gordura Total:  1,4 g
Fibra:  1,0 g

molho de tomate caseiro 

Tempo:  50 minutos
Dificuldade:  Média
Porção:  100 g

ingredientes

1 kg de tomate italiano maduro cortado em cubos médios
1 cenoura média picada em cubos pequenos
1 litro de água filtrada
3 colheres de sopa rasas de óleo de soja
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
1 punhado de manjericão picado
1 colher de chá rasa de sal refinado

modo de preparo

Cozinhe o tomate e a cenoura na água por aproximadamente 
10 minutos ou até que fiquem macios. Em seguida, bata no 
liquidificador e coe. Reserve. Em uma panela, esquente duas 
colheres de sopa rasas de óleo de soja, refogue a cebola e os dentes 
de alho até dourarem. Acrescente o tomate batido e deixe ferver 
por aproximadamente 15 minutos até reduzir. Em uma frigideira 
pequena à parte, aqueça o óleo de soja restante e refogue o 
manjericão para soltar todo o aroma. Tempere o molho de tomate 
com o manjericão e finalize com sal.
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tabela nutricional
Calorias:  213,7 kcal
Proteína:  16,3 g
Carboidrato:  23,3 g
Gordura Total:  6,3 g
Fibra:  4,4 g

hambúrguer caseiro de carne e ricota

Tempo:  10 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 unidade média (90 g)
Rendimento:  8 porções

ingredientes

1 xícara de chá de trigo para quibe
200 g de carne moída
1 cebola pequena picada
1 dente de alho picado
1 ovo
200 g de ricota fresca esfarelada
2 colheres de sopa de hortelã picada
1 colher de sopa de margarina sem sal
2 colheres de café rasas de sal refinado 
Páprica picante a gosto
1 colher de sopa de óleo de soja

modo de preparo

Deixe o trigo para quibe de molho em água durante 30 minutos (o 
suficiente para cobri-lo), depois escorra a água e esprema o trigo para 
que saia todo o excesso. Em um recipiente, misture o trigo, a carne, a 
cebola, o dente de alho, o ovo, a ricota, a hortelã, a margarina, o sal e 
a páprica. Divida a massa em 8 partes iguais. Molde os hambúrgueres 
e leve à geladeira por 30 minutos para firmar. Unte uma grelha com o 
óleo e grelhe os hambúrgueres dos dois lados.
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tabela nutricional
Calorias:  15,2 kcal
Proteína:  0,3 g
Carboidrato:  3,5 g
Gordura Total:  0,03 g
Fibra:  0,1 g

Gelatina de frutas 

Tempo:  15 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 unidade (50 g)
Rendimento:  8 porções

ingredientes

2 envelopes de gelatina sem cor e sem sabor
2 xícaras de chá de água
Adoçante a gosto
2 xícaras de chá de suco de laranja natural

modo de preparo

Em uma panela, dilua a gelatina em água quente. Retire a panela 
do fogo e acrescente o adoçante e o suco de laranja, mexa bem. 
Distribua a gelatina em uma travessa ou em taças individuais e 
leve para gelar por 3 horas.

PARA AS CRIANÇAS

SOBREMESAS
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tabela nutricional
Calorias:  52,8 kcal
Proteína:  2,1 g
Carboidrato:  10,8 g
Gordura Total:  0 g
Fibra:  1,0 g

Gelinho de frutas 

Tempo:  5 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 unidade (50 g)
Rendimento:  8 porções

ingredientes

2 xícaras de chá de suco de manga natural
Adoçante a gosto
1 xícara de chá de leite desnatado em pó

modo de preparo

Leve todos os ingredientes ao liquidificador e bata bem. 
Encha as forminhas de gelo com o suco batido e leve para 
congelar. Quando estiver parcialmente congelado, espete 
palitos de sorvete no centro de cada forminha e deixe 
congelar totalmente. Consuma como sorvete.
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tabela nutricional
Calorias:  78,0 kcal
Proteína:  0,7 g
Carboidrato:  12,0 g
Gordura Total:  3,8 g
Fibra:  1,2 g

beijinho de castanha-de-caju

Tempo:  30 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 unidade 
Rendimento:  25 unidades

ingredientes

200 g de damasco
100 g de uvas-passas brancas
200 g de castanha-de-caju crua
150 g de coco fresco
1 colher de sopa de óleo de coco

modo de preparo

Deixe a castanha-de-caju de molho em água por pelo menos 
duas horas. Faça o mesmo com as uvas-passas brancas por 15 
minutos. Escorra as duas e reserve.
Utilize um processador de alimentos para fazer uma farofa 
com as castanhas.
Separe metade do coco fresco para utilizar como granulado. 
Adicione os demais ingredientes às castanhas processadas e 
bata até formar um bolo compacto.
Retire a massa do processador e bata separadamente o restante 
do coco para enfeitar os docinhos.
Enrole, passe no coco fresco processado, disponha em 
forminhas e sirva.
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tabela nutricional
Calorias:  73,5 kcal
Proteína:  1,3 g
Carboidrato:  18,7 g
Gordura Total:  0,2 g
Fibra:  1,5 g

sorvete de banana com morangos

Tempo:  2 horas e 10 minutos
Dificuldade:  Fácil
Porção:  1 taça
Rendimento:  2 porções

ingredientes

2 unidades de banana nanica
1 xícara de chá de morangos

modo de preparo

Corte as bananas em rodelas e leve em seguida para congelar 
por 2 horas. Pique os morangos e também leve ao congelador. 
Retire as frutas do congelador ou freezer e deixe que 
descongelem por 5 minutos. No liquidificador ou processador 
de alimentos, bata a banana junto com os morangos até virar 
um creme. Sirva em seguida.

*Algumas das receitas sugeridas tiveram como base o livro “Dieta Cardioprotetora”. 
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