
Alimentação Saudável 
SIPAT 2020 



Em comemoração à “Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT 

2020”, a Equipe de Nutrição do Risoleta elaborou esse e-book para você.  

Uma alimentação saudável é essencial para manter uma boa saúde, além de 

contribuir para que seu sistema imunológico (que defende seu corpo contra as 

doenças) funcione corretamente.  

Aqui você vai encontrar algumas receitas para incluir no seu dia-a-dia tornando suas 

refeições mais saudáveis e saborosas!  



PANQUECA DE BETERRABA COM 

FRANGO 

Ingredientes para Recheio: 

 01 kg de peito de frango  

 01 colher de azeite 

 01 cebola média picada 

 02 dentes de alho  

 02 colheres de cheiro verde 

 01 pitada de sal 

 300 ml de água 

Ingredientes de Panqueca: 

 01 xícara de leite 

 02 ovos  

 01 beterraba média 

 01 xícara de farinha aveia 

 01 colher de chá de fermento 

  

 

Modo de preparo do Recheio 

Em uma panela adicione o azeite, a 

cebola, o alho, o frango e o cheiro 

verde, o sal e a água, cozinhe o frango, 

desfie e reserve. 

Modo de preparo da Panqueca: 

Bata no liquidificador o leite, os ovos, a 

beterraba. Depois acrescente a farinha 

de aveia e o fermento e bata mais uma 

vez. 

Faça em frigideira com menos de uma 

colher de azeite, ou em frigideira 

antiaderente sem adição de azeite. 



BOLO DE CENOURA COM 

AVEIA  
Ingredientes: 

 01 xícara de farinha de aveia 

 01 xícara de farinha de trigo 

 250 gramas de cenoura (ou 

uma cenoura e meia – 

grande) 

 03 ovos 

 ½  xícara de açúcar 

 ½ xícara de óleo 

 01 colher de fermento 

Modo de preparo 

Misture em uma vasilha grande as 

farinhas e o fermento e reserve. 

Bata no liquidificador por dois minutos 

os ovos, a cenoura, o óleo e o açúcar. 

Misture o conteúdo liquidificado com 

as farinhas (dica: não misture por muito 

tempo, apenas o suficiente para formar 

uma massa homogênea, assim o bolo 

fica mais fofinho) 

Despeje a massa em uma forma 

enfarinhada. 

Asse em forno pré-aquecido a 180°C 

por cerca de 40 minutos. 



NUGGETS DE FRANGO 

CASEIRO 
Ingredientes: 

 500 gramas de carne moída 

de frango 

 01 colher de sopa de alho em 

pó 

 01 colher de chá de sal (você 

pode optar pelo sal rosa ou 

marinho)  

 02 colheres de sopa de 

salsinha fresca 

 50 gramas de farelo de aveia 

– de preferência orgânica 

Modo de preparo 

Antes de iniciar a receita, pré-aqueça o 

forno à 200ºC. Reserve o frango em um 

recipiente e acrescente alho, sal e 

salsinha. Misture todos os ingredientes. 

Depois, separe a carne em pedaços de 

tamanho pequeno, semelhante a dos 

nuggets vendidos em supermercados.                       

 Na sequencia, empane os nuggets no 

farelo de aveia e coloque-os em uma 

assadeira coberta de papel alumínio 

untada com óleo de canola. O farelo é 

rico em fibras solúveis que auxiliam no 

controle do colesterol ruim e no bom 

funcionamento do intestino. Leve ao 

forno por 17 minutos. 

 



MACARRÃO CREMOSO 

COM FRANGO 
Ingredientes: 

 01 e ½ xícara de chá de 

macarrão cozido 

 01 colher de chá de azeite 

 03 colheres de sopa de 

champignon em conserva 

picado 

 03 colheres de sopa de milho 

verde 

 02 colheres (sopa) de requeijão 

light 

 01 bife médio de frango 

grelhado desfiado 

 Quanto baste de manjericão 

 01 concha de molho de tomate 

caseiro 

Modo de preparo 

Esquente o molho de tomate caseiro e 

adicione os cogumelos, o frango 

desfiado, o milho e o manjericão. 

Quando estiver fervendo, adicione o 

requeijão e o macarrão cozido, misture 

bem e sirva, decorando com 

manjericão. 



GELEIA DE MANGA COM 

MARACUJÁ FIT 
Ingredientes: 

 200 gramas de manga picada 

 Polpa de 01 maracujá 

Modo de preparo 

Bater apenas a polpa da manga no 

liquidificador. Transfira para uma 

panela acrescentando a polpa do 

maracujá. Mexer em fogo baixo até ficar 

grossinho e desgrudar da panela. 

Depois de pronto colocar em um pote 

(preferência de vidro) bem fechado. 



SALADA REFRESCANTE 

Ingredientes: 

 400 gramas de Melancia 

 100 gramas de queijo minas  

 01 xícara de hortelã picada 

Modo de preparo 

Corte a melancia e o queijo em cubos 

pequenos e misture com a hortelã. 

Sirva gelado. 



HAMBÚRGUER CASEIRO 

Ingredientes: 

 500g de carne moída 

(Sugestão: patinho bem magro) 

 01 xícara de chá de aveia em 

flocos 

 02 dentes de alho picados 

 01 cebola pequena bem 

picadinha 

 01 colher de chá de molho 

inglês 

 Sal e pimenta do reino à gosto 

(Sugestão: 1 colher de 

sobremesa de sal) 

 Salsinha, cebolinha e outras 

ervas, à gosto 

Modo de preparo 

Em uma tigela, misture todos os 

ingredientes. Quando a mistura estiver 

homogênea, pegue pedaços da massa e 

molde-os em formatos de hambúrguer 

(ou use forminhas de cortes especiais). 

Para moldar, faça bolinhas e depois 

aperte para formar um disco. Em uma 

frigideira antiaderente, “frite” os 

hambúrgueres. Se necessário, coloque 

um pouco de óleo (o equivalente a 1 

moeda de 1 centavo). 

Esta receita pode ser congelada, para 

isso, depois de moldar os 

hambúrgueres coloque-os em camadas 

intercaladas com plástico e 

acondicione em um recipiente com 

tampa. Leve ao congelador por até 3 

meses. Para preparar retire do 

congelador apenas as unidades que 

serão consumidas. 



X-BURGUER SAUDÁVEL 

Ingredientes: 

 01 pão de hambúrguer 

 01 Hambúrguer caseiro 

 01 fatia de muçarela 

 02 folhas de alface 

 03 fatias de tomate 

Modo de preparo 

Para “grelhar” o hambúrguer, coloque 

em uma frigideira antiaderente o 

equivalente a 1 moeda de 1 centavo de 

óleo e espalhe bem. Coloque o 

hambúrguer e deixe cerca de 20 

segundos de cada lado para selar a 

carne. Após selar a carne, deixe o 

hambúrguer grelhar até ficar dourado 

dos dois lados. Para montar o 

sanduíche coloque o hambúrguer, o 

alface, o tomate e a muçarela sobre 

uma das fatias de pão e cubra com a 

outra fatia. 



PIZZA DOCE DE PÃO 

SÍRIO 
Ingredientes: 

 01 pão sírio 

 02 fatias de queijo minas 

 01 banana pequena cortada 

em pedaços 

 Canela a vontade 

Modo de preparo 

Coloque o queijo, a banana e a canela 

sobre o pão sírio e aqueça por 50 

segundos no micro-ondas. 



PANQUECA DE CACAU E 

COCO 
Ingredientes: 

 01 Ovo 

 01 Banana 

 01 colher de farinha de aveia 

 01 colher de cacau em pó 

 01 colher de coco ralado 

 

Modo de preparo 

Em uma vasilha amasse a banana, 

acrescente o ovo, a aveia, o cacau, o 

coco e misture. Faça em frigideira com 

menos de uma colher de óleo, ou em 

frigideira antiaderente sem adição de 

óleo. 



PATÊ DE ALHO 

Ingredientes: 

 06 dentes de alho (sem a parte 

verde de dentro para não 

amargar) 

 01 copo (tipo americano) de 

leite desnatado bem gelado 

 1/2 xícara (café) de azeite 

 1/2 xícara (café) de suco de 

limão 

 Sal a gosto 

 300 ml de azeite 

 

Modo de preparo 

Num liquidificador em velocidade alta, 

bata os dentes de alho (sem a parte 

verde de dentro para não amargar) com 

leite bem gelado, azeite, suco de limão 

e sal a gosto. Acrescente, bem devagar, 

em fio, o azeite, até dar o ponto 

desejado (grosso).Transfira o molho 

para potinhos e guarde na geladeira por 

2 horas para ficar consistente.  

Sirva com torradas 



CREPIOCA 

Ingredientes: 

 2 colheres de Tapioca 

 2 ovos 

 Pimenta calabresa, orégano a 

gosto 

 1 pitada de sal 

Modo de preparo 

Em uma frigideira antiaderente coloque 

um fio de azeite e a mistura da Tapioca 

e ovo. Deixe cozinhar e vire, dourando 

dos dois lados. Recheie ou sirva no 

lugar do pão. 



BATATA FRITA DE FORNO 

Ingredientes: 

 8 batatas 

 1/4 de xícara (chá) de farinha 

 3 colheres (sopa) de azeite 

 Sal e temperos de sua 

preferência como orégano, 

páprica, e outros (a gosto) 

Modo de preparo 

Descasque oito batatas e corte-as. 

Despeje em uma travessa e salpique um 

quarto de xícara de farinha, até que 

todas fiquem cobertas. Regue com três 

colheres (sopa) de azeite e depois 

espalhe as batatas em uma única 

camada. Em seguida, coloque um 

pouco de sal e leve ao forno. Deixe as 

batatas assarem, a 220ºC, por cerca de 

uma hora, até ficarem douradas. As 

batatas podem ser substituídas por 

Batata Doce e Inhame. 



MOLHO DE TOMATE 

CASEIRO 
Ingredientes: 

 2Kg de Tomate maduro sem 

sementes 

 2 abobrinhas pequenas sem 

sementes 

 1 beterraba pequena  

 1 inhame pequeno 

 5 cebolas 

 5 dentes de alho 

 1 talo de alho poro (pode usar 

salsão/aipo) 

 O mínimo de sal 

Modo de preparo 

Pique tudo em cubinhos. Cozinhe tudo 

com o mínimo de água em fogo baixo. 

Após o cozimento, bata no 

liquidificador e guarde em potinhos. 

Essa receita pode ser congelada. 



COOKIES DE AVEIA E 

MEL 
Ingredientes: 

 1 xícara de Aveia 

 1 xícara de farinha de trigo 

integral 

 1 xícara de açúcar mascavo 

 1 colher de sopa de fermento 

químico 

 1 colher de sopa de mel 

 1 colher de sopa de manteiga 

 1 ovo 

 

Modo de preparo 

Em uma vasilha misture todos os 

ingredientes. Misture bem fazendo uma 

massa homogênea. Faça bolinhas e 

disponha em assadeira forrada com 

papel manteiga e asse em forno pré 

aquecido a 180ºC por 20 minutos ou até 

dourarem e a parte de baixo ficar 

durinha. Quando retirá-los do forno 

ainda estarão macios. Ficarão firmes 

após esfriar. 



MOUSSE DE CHOCOLATE 

Ingredientes: 

 1 abacate maduro 

 2 Bananas maduras 

 Cacau em pó (quantidade 

suficiente para deixar a cor 

marrom do mousse) 

 Mel se precisar adoçar 

Modo de preparo 

Bata o abacate, as bananas e o cacau 

no liquidificador. Se precisar, 

acrescente mel. Deixe gelar e pronto. 
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