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1 Xícara (chá) de leite
1 ovo

1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher sopa de  óleo

1 cenoura grande
Temperos a gosto

Bata todos os ingredientes no
liquidificador, até que vire uma mistura

homogênea.
Disponha a massa em uma frigideira

antiaderente bem quente e assim que a
panqueca começar a desgrudar vire

para assar no outro lado.
Use o recheio de sua preferência.

Panqueca de Cenoura
Ingredientes

Modo de Preparo



Ingredientes
2 ovos

50 ml de água
30 g de espinafre

3 colheres (sopa) de farinha 
1 colher de (sopa) de fécula de batata 

1 colher de (sopa) de azeite de oliva
Sal à gosto

Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos, água , azeite

o espinafre e o sal por aproximadamente
três

minutos, e acrescente as farinhas aos
poucos e bata até que vire uma mistura

homogênea.
Disponha a massa em uma frigideira

antiaderente bem quente e assim que a
panqueca começar a desgrudar vire para

assar no outro lado.
Use o recheio de sua preferência.

Panqueca de Espinafre



2 ovos
150 ml leite de sua preferência

120 gramas de mandioca cozida
80 g de brócolis bem picadinho

4 colheres (sopa) de aveia em flocos finos
4 colheres  (sopa) de farinha de trigo integral
1 colher (chá) de fermento químico para bolo

Sal e temperos a gosto

Muffin de Mandioca e Brócolis
Ingredientes

Modo preparo
Bata no liquidificador os ovos o leite e a
mandioca e acrescente as farinhas aos

poucos, bata até ficar homogêneo.
Acrescente os temperos.

Desligue o liquidificador acrescente o
brócolis e o fermento e misture

delicadamente.
Disponha a massa em forminhas.

Leve para assar em forno pré-aquecido
a 180 graus por aproximadamente 25

minutos.



300g de batata doce cozida
300g de frango desfiado

1 colher (café) de manteiga
Sal a gosto

Farinha de linhaça e ovo para empanar

Coxinha de Batata Doce
Ingredientes

Modo preparo
Tempere o frango a gosto.

Amasse a batata doce cozida
misture a manteiga e o sal.

Abra a massa de batata com as
mãos e coloque o recheio.

Modele em forma de coxinha
passe no ovo cru na coxinha e

empane na farinha de linhaça,
repita o processo. Leve ao forno
pré-aquecido a 180° por mais ou

menos  15 minutos.



Ingredientes
1 tomate

50g de carne moída temperada
1 colher (sopa) de requeijão

Tomate Recheado

Modo de preparo
Corte uma tampa do tomate,

retire toda a semente.
Faça uma pastinha com a carne
moída e o requeijão. Recheio o
tomate e leve assar em forno
pré-aquecido a 180 graus por

aproximadamente 10 min.



Ingredientes
200g de abóbora cozida

100g de frango desfiado e temperado
1 cenoura grande ralada

1/2  chuchu ralado
4 ramos de brócolis

Sal e salsinha a gosto

Amasse bem a abóbora e leve
ao fogo com

aproximadamente 200 ml de
água.  Acrescente os outros

ingredientes deixando o
brócolis e a salsinha para o

final.
Cozinhe por 10 minutos.

Sopa de Abóbora

Modo de preparo



Ingredientes
300g de mandioca cozida
200g de frango desfiado

30g de queijo
Sal a gosto

1 colher (café) de orégano

Escondidinho de Mandioca

Amasse bem a mandioca até
ficar em uma consistência de

purê, acrescente sal.
Em uma assadeira disponha o
frango e aperte bem com uma

colher, coloque o purê por
cima e vá modelando com uma

colher. Finalize com queijo
provolone ou outro de sua

preferencia.

Modo de preparo



Ingredientes
5 folhas de couve

200g de frango desfiado e temperado

.

Patê de Atum
Ingredientes
1 lata de atum

1 colher (sopa) cheia de cenoura ralada
2 colheres  (sopa) de requeijão 
Sal,orégano e salsinha a gosto

Modo de preparo
Escalde as folhas de couve em água

quente por 2 minutos.
Coloque o recheio e enrole como se

fosse uma panqueca.

Modo de preparo

Wrap de Couve

Drene a água ou o óleo do atum.
Acrescente os outros

ingredientes e misture bem.
Sirva com mini biscoitos de arroz

ou torrada integral.



4 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de óleo
Suco de 2 laranjas
Casca de 1 laranja

2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento

Bata no liquidificador os ovos, o
açúcar, o óleo, o suco e a casca da

laranja.
Passe para uma tigela e acrescente

a farinha de trigo e o fermento.
Leve para assar em uma forma com
furo central, untada e enfarinhada,

por mais ou menos 30 minutos.
Desenforme o bolo e molhe com

suco de laranja.

Bolo de Laranja

Modo de preparo

Ingredientes



Ingredientes
200 ml de leite

2 colheres (sopa) de leite em pó
1 colher (sopa) de açúcar

1/2 xícara (chá) de suco de um limão
1/2 saquinho de  gelatina sem sabor

Mousse de Limão

Prepare a gelatina conforme a
embalagem e reserve.

Bata os ingredientes no
liquidificador deixando a

gelatina para o final, disponha a
mistura em uma taça grande ou

em 2 pequenas
Decore com raspas de limão.

Modo de preparo



Picolé de Morango

Primeiramente coloque uma
colher de geleia de morango na

forminha para picolé e leve para
congelar.

Bata todos ingredientes no
liquidificador até ficar

homogêneo.
Disponha a mistura na forminha 

 e leve ao congelador por
aproximadamente 30 min.

Retire coloque o palito, e volte
para o congelador por

aproximadamente duas horas.

100g de morango
150 ml de leite

4 colheres (sopa) de leite em pó
Geleia de morango a gosto

Ingredientes

Modo de preparo



Ingredientes
1 abacate bem maduro

3 colheres (sopa) de cacau em pó
1 colher (sopa) de açúcar ou mel

Modo de preparo

Mousse de Chocolate com Abacate

Bata todos os ingredientes no
liquidificador até que fique

bem homogênea.
Se achar necessário acrescente

um pouquinho de água.
Leve para a geladeira por

alguns minutos e sirva em
seguida.



50 ml de leite ou leite de coco
50 ml de iogurte natural

1 rodela de abacaxi
3 colheres (sopa) de leite em pó

1 colheres  (sopa)de açúcar
3 colheres de sopa de gelatina sem sabor

Modo de preparo

Flan de Abacaxi

Ingredientes

Prepare a gelatina conforme a embalagem.
Bata todos os ingredientes no liquidificador

deixando a gelatina para o final.
Coloque a mistura em um recipiente
pequeno e leve para a geladeira por

aproximadamente
3 horas  (se desejar coloque alguns pedaços

de abacaxi picado).
Retire do recipiente e decore com abacaxi

picado.



Ingredientes
300g uva verde

200g de chocolate 70% cacau

Modo de preparo
Derreta o chocolate 70% cacau

em banho-maria.
Monte os espetinhos.

Com auxílio de uma colher envolva
o uva com chocolate.

Leve à geladeira por alguns
minutos antes de consumir.

Espetinho de Uva



100ml de água
1 laranja (suco)

2 fatias de manga

Modo de preparo

Ingredientes
Suco de Laranja com Manga

Suco de Maracujá, Laranja e Morango
Ingredientes

Modo de preparo

1 Maracujá
1 laranja (suco)

6 morangos

Bata os ingredientes no
liquidificador coe

e beba imediatamente.

Bata todos os ingredientes no
liquidificador e beba

imediatamente sem coar.



Bata os ingredientes
no liquidificador, coe

e sirva imediatamente.

1 limão com casca
1 limão sem casca
5 Folhas de hortelã

400 ml de água

Ingredientes
150 ml de água

2 folhas de couve
1 rodela de abacaxi
8 folhas de hortelã
1 lasca de gengibre

Batata todos os ingredientes no
liquidificador, e beba sem coar.

Limonada Suiça com Hortelã 

Modo de preparo

Modo de preparo

Ingredientes

Suco Verde



Todas as vitaminas e minerais são
essenciais para fortalecer sua

imunidade, e seus efeitos são obtidos
através do conjunto de bons hábitos,

como:

Opte por uma alimentação variada e rica
em frutas e vegetais;

Orientações Nutricionais para Covid-19

Priorizar o aproveitamento integral dos
alimentos, utlizando cascas, talos e sementes.

Limitar o consumo de alimentos processados
e evitar os ultraprocessados;

Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em
pequenas quantidades;



Dos nutrientes responsáveis pelo
fortalecimento do sistema imunológico, os

principais são:

laranja, limão, morango e tomate

azeite de oliva, abacate, amendoim

cenoura, manga, brócolis, tomate

cenoura, manga, batata doce, mamão

leite/derivados, sementes e frutos do mar

castanhas, carnes e ovos

Carotenóides

Selênio

Zinco

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina A
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