
RECEITAS PARA
UM NATAL

MAIS
SAUDÁVEL

C l a u d i a  G i r e l l i



petiscos 



1 beringela grande
1 curgete média
200g de cogumelos brancos
1 cebola
1/2 chávena de pimento coloridos
1 punhado de azeitona sem caroço, picadas
2 tomates
2 dentes de alho
Sal a gosto
2 colheres (sopa) de vinagre
Orégano a gosto
Alecrim a gosto

Modo de Preparo

Pique tudo a beringela em cubos, a curgete em fatias
finas, da cebola em fatias, o pimento em tiras e tomate
também em fatias bem finas.
Junte tudo dentro de uma forma em camadas. Dessa
maneira os temperos se incorporam melhor.
Beringela, sal, orégano, curgete, alecrim, orégano, alho
bem amassado, vinagre, cebola, pimento, tomate e as
azeitonas.
Regar com azeite e sal a gosto. 
Leve para assar em forno pré aquecido por
aproximadamente 1 hora. Misture tudo na metade no
tempo. Desligue o forno. Pode fazer de véspera.

Dicas: Não exagere no sal, principalmente se for adicionar
azeitonas!

Legumes no forno



3 xícaras de grão de bico cozido
2 colheres (sopa) de tahine ou
azeite
sumo de ½ limão
1 dente de alho picado
½ xícara de água
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo

Cozinhe muito bem o grão de bico, escorra toda a água e
reserve um pouco.
Junte todos os ingredientes dentro de um liquidificador e
bata até formar uma pasta cremosa.

DICA:
Acrescente a água aos poucos até ir formando uma pasta
cremosa

Húmus



200 g de requeijão de Seia
100 g de tomate seco
1 dente de alho
Sal a gosto
Orégano a gosto
1 pitadinha de paprica doce
Azeite a gosto

Modo de Preparo:

Dentro de um processador de alimentos (pode ser feito
usando um liquidificador, porém, demora mais para
misturar) adicione o tomate seco picado, o dente de alho
divido ao meio, azeite e o requeijão de Seia.
Bata pulsando até que tudo fique bem triturado, depois
bata por alguns minutos até ficar cremoso;
Adicione sal, paprica, sal e azeite a gosto (o azeite
determinará a consistência do seu patê);
Misture com uma colher ou bata por mais 30 segundos;
Prove e veja se está bom de sal;

OBS: Rende uma porção de mais de 300g, Pode
armazena-la na geladeira por até 7 dias.  A porção toda
tem 624kcal.  Então cada colher de sopa terá
aproximadamente 20kcal.

 
Patê de Requeijão
com Tomate Seco

 



entradas



Massa
1 xícara (chá)de farinha de trigo
¼ de xícara(chá) de farinha de trigo branca (ou integral)
75g manteiga gelada
1 ovo
1 colher (sopa)de água gelada
1 pitadinha de sal

Recheio
3 ovos
150 g de queijo branco (ou ricota)
100 g de natas light
50 g parmesão ralado
1 talo de alho francês
1/2 cebola picada
Sal a gosto

Modo de Preparo:
Dentro de um recipiente bem grande, coloque as farinhas,
amanteiga gelada picada em cubos(manteiga, não
margarina), o ovo, a água gelada e o sal (se sua manteiga
tiver sal, não será necessário adicionar sal);
Misture tudo com uma colher, depois que tudo se
misturar bem comece a sovar a massa com as mãos;Sove
a massa até ficar bem homogênea, lisa e que não grude
nas mãos;
Em seguida molde a massa em formato de uma bola e
embale com plástico filme ou como preferir; Sleve a
geladeira e deixe descansar.

Quiche leve de
Alho Francês



Refogue em azeite o alho francês bem picadinho e a
cebola picada; deixe esfriar . 
Em outro recipiente, misture os ovos, as natas e o queijo
branco já esmigalhado;
Misture tudo e acrescente o refogado, sal a gosto e o
queijo rapado. Misture novamente; 
Retire a massa da geladeira, abra a massa com a ajuda de
um rolo de massa ou abra de forma que cubra o fundo e
as laterias da tarteira. 
Leve para pré - assar por 15 minutos em forno pré
aquecido a 180° graus; 
Despeje o recheio e volte ao forno; Asse por mais 30-35
minutos.

Quiche leve de
Alho Francês



2 kg de cebola
100 g de manteiga sem sal
1/2 maço de tomilho fresco
1/2 maço de salsinha
3 dentes grandes de alho
400g  natas
Azeite  a gosto
Caldo de carne caseiro a gosto
150 g de queijo gruyère opcional (ou outro)

Modo de preparo

Fatie bem a cebola e pique o alho; Em uma panela
grande, adicione azeite e junte a cebola e o alho;
Acrescente o tomilho, a salsinha e refogue até dourar
bem;
Retire as folhas de tomilho, retire uma porção da cebola
e adicione o caldo de carne;
Dica: O caldo que irá determinar a liquides da sua sopa,
então é a gosto.
Adicione também o creme de leite e a manteiga; Misture
bem até ferver; Passe aos poucos esse creme para o
liquidificador e bata no modo pulsar; 
Dica: Tem que ser batido no modo pulsar, como a
sopa está quente pode acabar quebrando o jarro do
liquidificador.
Vá batendo aos poucos e se desejar adicione mais caldo
para deixar a sopa mais fina, ou mais cebola para deixar
mais grossa;

Sopa de Cebola
Low Carb



Depois volte a sopa para a panela, adicione o restante
das cebolas e deixe cozinhar por mais 3 minutos em fogo
baixo;
Transfira a sopa para um recipiente que possa ir ao forno,
cubra com queijo ralado e leve para gratinar. O queijo é
opcional, pode optar por servir sem ele; 
Asse em forno pré aquecido a 200° graus até gratinar.
Sirva decorado com a cebola que estava reservada.

Sopa de Cebola
Low Carb



2 batatas doce grandes
2 cenouras médias
1 cebola média
3 dentes de alho
Sal a gosto
Temperos a gosto
3 pedaços pequenos de gengibre (3 cm)

Modo de Preparo

Em uma panela de pressão, refogue a cebola picada e o
alho. acrescente as batatas e a cenoura em cubos. 
Salpique sal e adicione o gengibre ralado.
Cubra com caldo de frango caseiro e tampe.
Deixe cozinhar por 25 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo espere até que toda pressão tenha saído
e abra a panela. 
Transfira tudo para um liquidificador e bata até que vire
um creme homogêneo. 
Dica: Se achar que a sopa está muito grossa, adicione
mais água. Volte tudo para a panela, acerte o sal e
adicione temperos a gosto.
Dica: se desejar adicione frango desfiado e temperado,
fica uma delicia.

Sopa de Batata
Doce com Gengibre



guarnição 



1 brócolos (ou 1/2)
1/2 cebola grande
2 dentes de alho grande
1 colher (sopa) de óleo de coco (ou manteiga)
Sal a gosto
Alho em pó opcional
Pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo

Pique o brócolos separando os talos da flores.
Coloque dentro de um triturador e processe até virar uma
farofinha.
Pique a cebola e a amasse o alho.
Dentro de uma panela, refogue a cebola na manteiga até
que ela fique translucida.
Adicione o alho, o brócolos triturador e refogue por
alguns segundos.
Acrescente os temperos e misture tudo.
Cubra com água, tampe e deixe cozinhar por alguns
minutos.
Destampe a panela e deixe a água secar.

Arroz de Brócolos



4 tomates
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
1 requeijão
50 g de queijo da ilha ralado
Espinafre a gosto
Azeite a gosto

Modo de Preparo

Lave os tomates e corte a tampa (no lado onde fica o
cabo) de cada um.
Retire a polpa com as sementes, tempere por dentro com
sal, pimenta do reino e azeite.
Esfarele o requeijão com as mãos e transfira para uma
vasilha. Pique ao espinafre e junte com a ricota, adicione
azeite e o queijo ralado.
Com a ajuda de uma colher, e recheie cada tomate com o
preparo. 
Em seguida, disponha os tomates em uma assadeira
untada e se desejar salpique queijo sobre eles.
Leve para assar em forno pre aquecido a 200° graus por
cerca de 25 minutos ou até estarem bem dourados. 

Tomate Recheado
com Requeijão



bacalhau



4 filés grossos de bacalhau fresco
400 g de grão-de-bico cozido
1 cebola picada
1 dente de alho picado
Paprica doce a gosto
1 folha de louro
½ colher (sopa) de salsa picada
4 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de manteiga sem sal
Sal a gosto
Pimenta a gosto
Tomate cereja a gosto

Modo de Preparo
Numa panela de tamanho médio, aqueça metade do
azeite, acrescente o alho e a cebola, refogue até que a
cebola fique transparente.
Adicione a paprica e a folha de louro, abaixe o fogo e
adicione o grão de bico e os tomate picados, misture tudo
até que o grão de bico esteja coberto pelas especiarias,
cubra com água e deixe cozinhar por 10 minutos em fogo
baixo.
Para finalizar, junte a salsa e misture delicadamente,
tempere com sal e desligue o fogo.
Pré-aqueça o forno.
Em uma frigideira antiaderente, unte com 2 colheres de
sopa de azeite, leve ao fogo baixo e deixe aquecer. 

Bacalhau Fresco
com Grão de Bico



Quando o azeite estiver quente, coloque os filés de
bacalhau e deixe fritar até que forme uma crosta crocante
e dourada, demora cerca de 3 a 4 minutos.
Salpique sal e pimenta. Com cuidado, vire os filés e
continue a fritar por cerca de 2 minutos, adicione a
manteiga neste ponto.
Transfira os filés de bacalhau para uma assadeira e leve
ao forno. 
Deixe assar por 4 a 5 minutos, ou até que esteja apenas
cozido.

Dica: O bacalhau está cozido quando a carne é opaca.
Na hora de montar o prato, aqueça delicadamente o grão
de bico.
Coloque uma porção em cada prato, depois coloque um
filé de bacalhau assado em cima de cada porção, decore
como preferir, regue com um azeite e sirva.

Bacalhau Fresco
com Grão de Bico



1 lombo de bacalhau cozido e em lascas
200g de batata descascada e cortada em rodelas
1/2 curgete descascada e cortada em rodelas
1/2 chávena de espinafres picados
1 cebola pequena cortada em meias luas
1 dente de alho picado
1 colher de chá de azeite
1 colher de sopa de manteiga
100ml de leite magro
100ml de natas light
1 colher de sopa de queijo da ilha ralado
1 pitada de pimenta
1 pitada de colorau
1 pitada de noz moscada
1 colher de sopa de farinha
sal qb

Modo de preparo 
Numa frigideira antiaderente disponha a curgete numa
única camada e cozinhe em lume médio. Quando começar
a dourar, vire e cozinhe do outro lado. 
Retire do lume e reserve. 
Derreta a manteiga, junte a farinha e mexa. Deixe
cozinhar 1 minuto. 
Junte o leite e mexa bem para que não fiquem grumos.
Leve novamente ao lume e deixe engrossar. 
Retire do lume, tempere com pimenta, sal, colorau e noz
moscada. Junte as natas e mexa bem. Reserve.

Bacalhau com
Natas do Bem



Descongele os espinafres e escorra o excesso de água.
Aqueça o azeite numa frigideira. Cozinhe a cebola até
ficar translucida.
Junte o alho e cozinhe por 30 segundos. 
Junte o bacalhau e os espinafres, mexa e deixe cozinhar
por alguns minutos.
Espalhe a mistura de bacalhau num tabuleiro apropriado
para ir ao forno. Cubra com uma camada de batata e
curgete. 
Regue com o molho de natas. Polvilhe com queijo.
Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC, na função de grill (se
tiver), até ficar dourado por cima, cerca de 5 a 10 minutos.

Bacalhau com
Natas do Bem



carne



1 colher de sopa Mostarda
2 colheres de sopa Mel
sal, pimenta do reino, açafrão da terra
2 dentes de alho amassado
2 colheres de sopa Vinagre de maça
800g Peito de peru
8 a 10 fatias Bacon magro
Manteiga derretida q.b.

Modo de preparo

Misture os seguintes ingredientes: mostarda, mel, vinagre
de sidra e os temperos . 
De seguida, barre o peito do peru com esta mistura.
Deixe descansar pelo menos 4 horas na geladeira.
Envolva tudo com as tiras de bacon e ate com um cordel
de cozinha. 
Coloque a carne num tabuleiro de ir ao forno. 
Regue com a mistura que sobrou, bem como com um
pouco de manteiga
derretida. 
Leve ao forno pré-aquecido a 170º C, durante
aproximadamente 45 minutos. Verifique a cozedura e
retire a carne do tabuleiro. 
Coe o molho para uma taça e retire o cordel que envolve
a carne. 
Corte em fatias finas e sirva com o molho.

Peito de Peru com
Molho de

Mostarda e Mel



1 lombo de porco
3 xícaras (chá) de legumes variados
1 abacaxi médio
Suco de 1 limão
1 colher (café) de colorau
2 colheres (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de salsinha
Folhas de louro a gosto
Sal a gosto

Modo de preparo
Primeiro faça alguns corte no lombo para que possa ser
colocado as fatias de ananás. Não corte até o final, deixe
1 a 2 cm.
Em um recipiente misture o colorau com o suco do limão,
as folhas de louro e o sal.
Limpe o ananás e corte em fatias. Depois passe o tempero
no lombo inteiro e coloque as fatias de abacaxi nas
aberturas do lombo.
Deixe repousar na geladeira por pelo menos 6 horas.
Unte uma forma, coloque o lombo, despeje o restante de
tempero sobre o lombo. Cubra com papel prata.
Asse em forno pré aquecido por cerca de 50 minutos,
retire o papel e deixe dourar.
Depois de assado, coloque o lombo em uma travessa.
Cozinhe os legumes separadamente, refogue na manteiga
e decore sua travessa com o lombo.
Salpique salsa e sirva em seguida.

Dica: pode colocar os legumes para assar um pouco antes
de retirar o lombo do forno.

Lombo com
Ananás



4 medalhões de filé mignon
3 dentes de alho
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
1 colher (sopa) de manteiga
100 g de queijo gorgonzola
400 g de de natas
Azeite a gosto

Modo de Preparo
Tempere os medalhões com sal grosso e pimenta do reino
moída na hora;
Aqueça a frigideira e deite um fio de azeite 
Grelhe a carne por aproximadamente 2 minutos;
Vire do outro lado, adicione a manteiga e deixe dourar
sem deixar passar do ponto;
Transfira a carne para uma travessa e cubra com papel
alumínio para que ela não esfrie;
Na mesma frigideira em que fritamos a carne, coloque as
natas e o queijo gorgonzola picado;
Leve ao fogo baixo e misture bem até que o queijo tenha
derretido por completo;
Desligue o fogo e cubra os medalhões com o molho de
queijo.

Filé Mignon
ao Molho
Gorgonzola



sobremesas



1 batata doce média
1/2 xícara (chá) de óleo de coco
1 ovo
150 gr de chocolate 70% cacau
1/4 de açúcar mascavo
1/2 xícara de cacau
1/2 xícara de farinha de aveia
1 pitada de sal
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 colher (chá) de canela em pó
Nozes picadas a gosto

Modo de Preparo:
descasque e cozinhe a batata doce até que fique macia;
Escorra e faça um puré.
Acrescente também o ovo, o óleo de coco e metade do
cacau em pó;
Bata até que se transforme em um creme homogêneo..
Reserve; 
Separadamente derreta o chocolate em banho maria.
Reserve;
Passe o creme de batata doce reservado para outro
recipiente, acrescente o chocolate derretido, a farinha de
aveia (amêndoas ou farinha de trigo integral), o açúcar
mascavo, a canela, o cacau em pó e uma pitadinha de sal.
Misture tudo e adicione o fermento e as nozes trituradas;
Unte uma forma média com manteiga e cacau em pó. e
asse em forno pré aquecido a 180° graus por cerca de 35-
40 minutos ou até dourar. Desenformar morno.

Brownie de
Batata Doce Fit



 1 banana grande madura
 6 colheres de sopa de leite em pó
 3 cacau em pó 50%

Modo de Preparo
Comece preparando esta trufa de banana fácil amassando
a banana com o garfo.
Coloque a banana em um recipiente e leve por 1 minuto
no microondas em potência máxima.
Em seguida, junte o leite em pó, o cacau e misture bem.
Deixe essa mistura no congelador por 20 minutos, para
ficar consistente.
Por fim retire a trufa de banana do congelador, enrole e
passe no cacau em pó.

Trufa de banana
fácil



Massa
2 1/2 xícaras de aveia
1/2 xícara de nozes
2 a 3 xícaras de mel
2 ovos
100 ml de leite de amêndoa
1/2 colher de chá de fermento
1 colher de chá de canela 

Recheio
400g de queijo quark macio
3 colheres de sopa de mel

Cobertura
30g de nozes 
massa assada

Modo de Preparo
Bata ou moa a aveia com as nozes, até obter uma farinha
fina. Misture com todos os ingredientes restantes para a
massa. 
Forre a forma (medindo cerca de 25 x 25 cm) com papel
vegetal e despeje um terço da massa nela.
Asse por 10 minutos a 180°C.
Repita este processo com os outros dois terços da massa.
Deixe a massa esfriar e então corte cada quadrado pela
metade, para obter um bolo mais alto. 

Bolo de mel
saudável



Reserve um pouco da massa assada para a cobertura.
Prepare o creme simplesmente misturando o queijo
quark e o mel.
Faça camadas alternadas da massa já fria com o
creme quark.
Pincele o topo com a última camada de creme e
polvilhe com nozes bem picadas e migalhas de massa.
Deixe o bolo na geladeira por pelo menos 3 horas.

Bolo de mel
saudável
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