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Sobre a Diabetes
É uma doença em que o corpo não produz
insulina ou não consegue utilizar
adequadamente o que produz.
A insulina é um hormônio, produzido pelo
pâncreas e possui a função de controlar a
quantidade de glicose no sangue O corpo
precisa de insulina para fazer com que a
glicose, obtida dos alimentos, seja
transformada em energia pelas células.
Quando o corpo não é capaz de produzir a
quantidade correta de insulina, ele não
consegue utilizar a glicose que está circulando
no sangue e os níveis podem ficar algo, o que é
chamado de hiperglicemia.
Se esse quadro de hiperglicemia permanecer
por muito tempo, órgãos, vasos sanguíneos e
nervos, podem sofrer danos.
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Receitas
Salgadas

Sopa de Carne com Legumes
Ingredientes
1 xícara de chá de cenoura (em cubos)
1 xícara de chá de chuchu (em cubos)
4 xícaras de chá de batata (em cubos)
1/2 xícara de chá de mandioquinha (em cubos)
1/2 xícara de chá de cebola (em cubos)
1/2 xícara de chá de pimentão verde (em
cubos)
1/2 xícara de chá de pimentão amarelo (em
cubos)
Raspas de gengibre
1/2 xícara de chá de cheiro verde picado
300g de alcatra moída
6 dentes de alho picado
1/2 colher de sopa de azeite
1/2 colher de sopa de vinagre
Sal e pimenta a gosto

5

Modo de Preparo
Em uma panela coloque todos os legumes e
acrescente água até cobrir. Acenda o fogo alto e
deixe cozinhar até levantar fervura;
Diminua o fogo para baixo e deixe cozinhar por 10
minutos;
Tempere com sal, apague o fogo, adicione o cheiro
verde picado, abafe e reserve;
Em uma panela separada coloque a carne moída com
um fio de azeite, acrescente o alho amassado e
tempere com pimenta, sal e o vinagre;
Deixe cozinhar por 30 minutos em fogo baixo. Mexa
sempre;
Apague o fogo e incorpore na panela com os
legumes cozidos e sirva.
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Lasanha de Berinjela
Ingredientes
1 kg de berinjela
1 colher de chá de sal
250 g de carne moída
1 cebola média (em cubos)
3 xícaras de de molho de tomate caseiro
1 copo de água
200g de queijo minas frescal (em cubos)
1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
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Modo de Preparo
Descasque a berinjela, corte em fatias regulares e
cozinhe em água com sal por aproximadamente 4
minutos;
Refogue a carne moída com cebola, acrescente a
polpa de tomate, a água e deixe no fogo até apurar;
Coloque sal a gosto e
monte a lasanha em forma média;
Coloque um pouco de molho e arrume camadas de
berinjela intercaladas com queijo minas frescal,
regando sempre com molho;
Polvilhe queijo ralado e leve ao forno quente por
aproximadamente 5 minutos e pode se servir.
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Salada de Macarrão Integral
Ingredientes
2 xicaras de chá de macarrão integral - tipo
parafuso
2 xícaras de chá de queijo branco
1 xícara de chá de palmito picado
1 xícara de chá de peito de frango cozido em
cubos
3 colheres de sopa de requeijão light
Sal e pimenta do reino a gosto
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Modo de Preparo
Leve ao fogo uma panela com 2 litros de água
e sal para ferver;
Junte o macarrão e deixe cozinhar até ficar al
dente. Escorra-o e reserve;
Em uma saladeira, coloque o macarrão já frio,
o queijo, o palmito e o frango e misture
delicadamente;
Adicione o requeijão, torne a misturar e
tempere com sal e pimenta.
Sirva como prato único para dias de verão.
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Grissini Integral
Ingredientes
• 1 tablete de fermento biológico
• 1 xícara de chá de leite desnatado
• 2 colheres de sopa de azeite de oliva
• 1 colher de chá de sal
• 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
• 1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
• 1 clara
• 100 g de sementes de gergelim
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Modo de Preparo
Misture o fermento, o leite, o azeite, o sal e a farinha
integral;
Acrescente a farinha de trigo aos poucos até obter
uma massa firme;
Faça rolinhos finos com a massa, passe-os na clara e
depois no gergelim;
Deixe crescer 20 minutos e asse
em forno médio (180 ºC), pré-aquecido,
por cerca de 20 minutos;
Sirva com requeijão light ou geleia dietética.
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Biscoito de Gengibre
Ingredientes
2 colheres de sopa de manteiga sem sal
amolecida
2 colheres de sopa de adoçante natural
1 unidade de ovo
125 gramas de farinha de trigo
½ colher de chá de canela em pó
½ colher de chá de gengibre em pó
Cortador de biscoito
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Modo de Preparo
Em uma tigela, misture a manteiga amolecida com
o adoçante, até obter uma mistura suave.
Adicione o ovo e misture bem;
Aos poucos, adicione a farinha com a canela e o
gengibre. Misture até obter uma massa
homogênea e compacta;
Enrole a mistura em plástico filme e leve à
geladeira por 30 minutos;
Estenda a massa espessura de 1 cm e recorte
os biscoitos de gengibre usando o cortador;

Coloque os biscoitos em um tapete de silicone, ou
tabuleiro de forno forrado com papel manteiga
e se quiser, com um palito, dê forma aos olhos,
boca e roupa dos biscoitinhos de gengibre;
Leve para assar no forno pré-aquecido a
180 ºC por 12 minutos e sirva.
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Nhoque ao Molho Mediterrâneo
Ingredientes

Massa
4 xícaras de chá de mandioquinha cozida e
amassada
4 claras
2 colheres de sopa de margarina cremosa sem
sal
2 colheres de café de sal
1 xícara de chá de farinha de trigo,
aproximadamente
Molho
1 colher de sopa de azeite de oliva
2 dentes de alho amassados
1 cebola picada
1 berinjela cortada em tiras
1 abobrinha cortada em tiras
4 tomates sem pele e sem sementes picados
1/2 xícara de chá de água
1/2 xícara de chá de purê de tomate
1 colher de café de sal
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
Manjericão fresco a gosto (opcional)
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Modo de Preparo
Massa
Misture a mandioquinha, as claras, a margarina e o
sal. Aos poucos, adicione a farinha até obter uma
massa firme;
Faça rolinhos com a massa e corte-os em pedaços ou
bolinhas;
Coloque uma panela grande com 4 litros de água no
fogo e quando ferver
adicione os nhoques, aos poucos, até que subam à
superfície.
Coloque em uma travessa e reserve.
Molho
Aqueça o azeite em uma panela antiaderente e
refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente
a berinjela, a abobrinha, os tomates, a água, o purê
de tomate e o sal. Deixe apurar bem;
Cubra os nhoques com o molho e polvilhe o queijo;
Leve ao forno apenas para aquecer.
Decore com manjericão se quiser e sirva.
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Pão Integral
Ingredientes
1 ovo
1 xícara de bebida vegetal de arroz
¼ de xícara de óleo de canola
¼ de xícara de chá de adoçante dietético para
forno e fogão
1 envelope de fermento biológico seco
1 colher de chá de sal
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de farinha de trigo integral
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Modo de Preparo
Coloque os ingredientes, exceto as farinhas, no
liquidificador e bata;
Coloque a mistura em uma tigela grande e
adicione a farinha aos poucos até que a massa
desgrude das mãos. Deixe a massa descansar por
30 minutos, coberta com um pano limpo.
Faça pequenas bolinhas com a massa e distribua
em uma assadeira untada e polvilhada, deixando
um espaço entre elas.
Deixe descansar por mais 20 minutos;
Leve ao forno pre-aquecido a 180°C, por
aproximadamente 40 minutos ou até ficarem
douradas e sirva.
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Bolo Salgado de Atum
Ingredientes
4 colheres de sopa de margarina cremosa sem
sal
3 ovos
1 xícara de chá de leite desnatado
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
1 colher de chá de sal
2 latas de atum
1 lata de milho-verde
2 tomates sem pele e sem sementes picados
2 colheres de sopa de azeitonas verde picadas
Salsa picada a gosto
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Modo de Preparo
Bata a margarina com as gemas até ficar um creme.
Alterne o leite com a farinha de trigo e, por último,
adicione o fermento, o sal e as claras em neve;
Misture o restante dos ingredientes e coloque em
uma forma de bolo média untada com margarina;
Asse em forno médio a 180 °C, em forno préaquecido, por cerca de 50 minutos;
Desenforme e, se quiser, sirva enfeitado com salada
de alface.
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Receitas
Doces

Pudim de Chocolate
Ingredientes
1/2 litro de leite desnatado em temperatura
ambiente
3 colheres de sopa de amido de milho
1 colher de sopa de essência de baunilha
1/2 xícara de chá de chocolate em pó sem
açúcar
4 colheres de sopa de adoçante culinário
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Modo de Preparo
Em uma panela sem levar ao fogo ainda,
coloque o leite e o amido de milho. Mexa até
dissolver bem;
Adicione a essência de baunilha, o chocolate em
pó e o adoçante;
Leve ao fogo baixo e mexa até engrossar;
Desligue o fogo e continue mexendo por
aproximadamente 3 minutos;
Despeje o pudim em uma forma untada com
margarina light ou em tacinhas;
Leve a geladeira até ficar firme;
Desenforme e sirva.
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Mousse de Morango
Ingredientes
1 iogurte natural
1 xícara de chá de morango picado
1 sache de gelatina incolor e sem sabor
½ xícara de chá de água para hidratar
Adoçante a gosto
Frutas vermelhas a gosto para finalizar

Modo de Preparo
Em um mixer ou liquidificador coloque o
iogurte, os morangos, a gelatina hidratada e
derretida previamente
e o adoçante culinário.
Bata tudo até ficar uma mistura homogênea;
Leve para a geladeira por cerca de 1 hora e 30
minutos;
Retire, decore com frutas vermelhas e sirva.
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Torta de Mousse de Maracujá
Ingredientes
Base
3 colheres de sopa de margarina cremosa
sem sal
1 colher de sopa de adoçante dietético em pó,
próprio para forno e fogão
1 colher de café de essência de baunilha
1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
1/4 de xícara de chá de farinha de trigo
2 colheres sopa de leite desnatado
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Ingredientes
Recheio
1 xícara de chá de leite
1 colher sopa rasa de amido de milho
1 envelope de gelatina em pó incolor sem sabor
4 colheres de sopa de água
1/2 xícara de chá de creme de leite
1/2 xícara de chá de suco de maracujá
concentrado
2 claras
4 colheres de sopa de adoçante em pó, próprio
para forno e fogão
Calda
1/2 xícara de chá de suco de maracujá
concentrado
1 xícara de chá de água
2 colheres de chá de amido de milho
4 colheres de sopa de adoçante dietético em pó,
próprio para forno e fogão
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Modo de Preparo
Massa
Misture os ingredientes da massa e forre apenas o
fundo de uma forma de torta pequena. Asse em
forno médio (180° C) até dourar. Reserve.
Recheio
Misture o leite e o amido de milho e leve ao fogo
para engrossar.
Dissolva a gelatina na água fria, mexa bem e
adicione ao creme, mexendo bem
para derreter.
Acrescente o creme de leite e retire do fogo.
Adicione o suco de maracujá e as claras batidas em
neve com o adoçante. Coloque o recheio sobre a
massa e leve à geladeira para
firmar.
Calda
Misture os ingredientes e leve ao fogo para
engrossar. Depois de frio, decore a torta.
Dica: Se quiser, prepare a receita com o maracujá
azedo fresco. Retire a polpa de 2 maracujás e bata no
liquidificador, na tecla pulsar, com 1 xícara (chá) de
água. Guarde as sementes para enfeitar.
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Manjar
Ingredientes
Manjar
4 xícaras de chá de leite desnatado
1 colher de sopa de amido de milho
100 g de farinha de amêndoas
1 colher de chá de essência de amêndoas
4 colheres de sopa de adoçante dietético em pó,
próprio para forno e fogão
2 envelopes de gelatina em pó sem sabor
Coulis de maracujá
1/2 xícara de chá de suco de maracujá
1 xícara de chá de água
2 colheres de chá de amido de milho
6 colheres de sopa de adoçante dietético em pó,
próprio para forno e fogão
Sementes de maracujá para enfeitar (opcional)
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Modo de Preparo
Misture o leite, o amido de milho, a farinha de
amêndoas, a essência e o
adoçante. Leve ao fogo para engrossar
ligeiramente;
Hidrate a gelatina em 4
colheres (sopa) de água fria e acrescente à
mistura, mexendo até que fique bem
dissolvido;
Coloque em uma fôrma de pudim e leve à
geladeira.
Para o coulis de maracujá misture os
ingredientes e leve ao fogo baixo por cerca de
10 minutos. Desenforme o manjar e sirva com a
calda.
Enfeite com as sementes de
maracujá, se quiser.
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Bolo de Abacaxi com
Castanha de Caju
Ingredientes
3 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubos
1/2 xícara de chá de adoçante dietético em pó,
próprio para forno e fogão
4 claras
2 gemas
1/4 de xícara de chá de óleo de canola
1 xícara de chá de farinha de trigo integral
1 xícara de chá de farinha de trigo
50 g de castanha-de-caju bem picadas (xerém)
1 colher de sopa de fermento em pó
2 colheres de sopa de castanha-de-caju
triturada
2 colheres de sopa de leite em pó
1 colher de sopa de adoçante dietético em pó,
próprio para forno e fogão
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Modo de Preparo
Coloque o abacaxi e o adoçante em uma panela e
leve ao fogo por cerca de 10 minutos ou até
amaciar e formar caldo. Reserve;
Bata as claras em neve e reserve;
Na batedeira misture as gemas e o óleo e
acrescente alternadamente o abacaxi e as
farinhas de trigo e integral. Retire e adicione a
castanha-de-caju, as claras em neve e o fermento;
Coloque em uma forma de bolo média, com furo
no meio, untada com margarina e enfarinhada.
Leve ao forno médio a 180 ºC, prá-aquecido, por
cerca de 40 minutos.;
Retire o bolo, espere esfriar e desenforme. Misture
a castanha triturada, o leite em pó e o adoçante e
salpique o bolo.
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Bolo de Cenoura com
Cobertura de Chocolate
Ingredientes
3 cenouras médias raladas
5 colheres de sopa de farinha de trigo
10 colheres de sopa de farinha de aveia
Integral
2 colheres de sopa de adoçante
4 ovos
Um copo pequeno (150 mL) de óleo de
girassol ou óleo de coco
100g de chocolate amargo (85% cacau)
Manteiga e farinha para untar
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Modo de Preparo
Higienize corretamente as cenouras, descasque e
rale.
Reserve;
Numa tigela coloque a farinha de trigo, a farinha de
aveia, o adoçante e mexa;
Adicione os ovos e mexa com o auxílio de uma
batedeira até homogeneizar;
Acrescente o óleo e as cenoura e mexa;
Unte a forma e transfira a massa para a forma. Leve
ao fogo à 180º por 30 minutos.

Para a cobertura, derreta o chocolate em banho
maria.
Despeje a cobertura por cima do bolo e sirva.
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Bolo de Cacau
Ingredientes
3 colheres de sopa de azeite ou óleo de coco
5 ovos
1 xícara de biomassa de banana verde
1 xícara de adoçante em pó para forno
3 colheres de sopa de cacau em pó
4 colheres de sopa de coco ralado
1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de Preparo
No liquidificador, bata o azeite e os ovos por 3
minutos e passe na peneira;
Volte a bater essa mistura com a biomassa,
o adoçante e o cacau;
Coloque em uma forma de bolo inglês
antiaderente e untada;
Asse em forno pré-aquecido a 180º por 30 minutos
e sirva.
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Bolo de Laranja
Ingredientes
2 Laranjas
1 colher de sopa de manteiga
2 xícaras de chá de farinha de aveia
3 ovos
2 xícaras de chá de farinhas de trigo
2 colheres de adoçante
1 colher de sopa de fermento em pó
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Modo de Preparo
Higienize bem as laranjas. Corte
as laranjas em quatro. Retire as sementes e a fibra
branca do meio e coloque elas com a casca mesmo
no liquidificador;
Acrescente a manteiga, a aveia e as gemas do ovo e
bata bem até triturar
totalmente as laranjas;
Em uma tigela misture a farinha de trigo e o
fermento antes de incorporar as duas massas no
liquidificador;
Bata as claras em neve,
depois misture com a massa do bolo;
Espalhe a massa sobre uma
forma untada e enfarinhada e leve para
assar em um forno pré-aquecido a 180º C por cerca
de 40 minutos;
Espere esfriar antes de servir.
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Queijadinha de Coco
Ingredientes
4 gemas peneiradas
1 ovo (peneire a gema)
1 colher de sopa de margarina light sem sal
1/2 caixa de creme de leite light
Essência de coco e baunilha a gosto
3 colheres de sopa de adoçante stevia
11 colheres de sopa de coco seco ralado
parcialmente desengordurado e sem açúcar
2 colheres de sopa de parmesão ralado na hora
1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de Preparo
Misture os ingredientes, seguindo a ordem
indicada, e distribua em forminhas.
Leve ao forno médio preaquecido (180 ºC) por
aproximadamente 25 minutos ou até dourarem.
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Sorvete de Limão
Ingredientes
1 colher de sopa de suco de limão;
2 colheres de chá de essência de baunilha;
3 copos de iogurte natural desnatado;
1 colher de sobremesa de adoçante;
Casca ralada de um limão;
Hortelã para enfeitar

Modo de Preparo
Misture todos os ingredientes.
Leve ao congelador até endurecer levemente;
Retire e bata no liquidificador por alguns minutos;
Leve novamente ao congelador.Depois de duas
horas repita a operaçã;
Coloque em tacinhas e enfeite com folhas de
hortelã.
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Rocambole Romeu e Julieta
Ingredientes
Massa
4 claras
2 ovos
4 colheres de sopa de adoçante dietético em pó,
próprio para forno e fogão
4 colheres de sopa de farinha de trigo
1 colher de chá de fermendto em pó
Recheio
200 g de ricota
1/2 xícara dechá de creme de leite
4 colheres de sopa de adoçante dietético em
pó, prório para forno e fogão
2 colheres de chá de essência de baunilha
1 xícara de chá de geléia de goiaba diet
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Modo de Preparo
Massa
Bata as claras em neve, junte as gemas e o
adoçante até obter uma mistura bem fofa.
Acrescente a farinha e o fermento delicadamente.
Distribua a massa em uma assadeira untada com
margarina e enfarinhada. Leve ao forno médio (180
ºC), pré-aquecido por 15 minutos ou até assar.
Recheio
Baata no liquidificador os ingredientes, exceto a
geléia.
Adicione um pouco de água até formar um creme
grosso.
Montagem
Espalhe o recheio sobre a massa assada. Distribua
metade da geleia e enrole paraformar o rocambole.
Deixe na geladeira por cerca de 20 minutos antes
de cortar. Enfeite com o restante da geleia e sirva.
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Bebidas

Bebida de Pêssego
Ingredientes
1 pêssego fresco médio, descascado, sem caroço
e picado ou congelado
½ xícara de leite
1 iogurte de baunilha sem gordura de 150 g
1 xícara de cubos de gelo
canela em pó (a gosto)
Morango para enfeitar (opcional)

Modo de Preparo
Coloque o pêssego, leite, iogurte e gelo no
liquidificador.
Misture até ficar homogêneo;
Desligue e raspe as laterais do liquidificador com
uma espátula de borracha.
Misture novamente;
Despeje a mistura em 2 copos e polvilhe cada um
com um pouco de canela, enfeite com morango se
quiser e sirva imediatamente.
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Refresco de Melância
Ingredientes
4 xícaras de chá de melância sem sementes
(em cubos)
1 xícara de chá de água
2 copos de iogurte desnatado
2 colheres de chá de gengibre ralado
Folhas de hortelã para decorar

Modo de Preparo
Bata os ingredientes no liquidificador.
Distribuao cuso em copos,
decore com a hortelã e sirva gelado.
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Suco de Abacaxi com Caqui
Ingredientes
1 rodela de abacaxi
1 caqui
1 rodela de beterraba
1 maçã sem sementes
1 copo (250ml) de água

Modo de Preparo
Bata todos os
ingredientes no liquidificador. Sirva gelado.
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Suco de Morango com Chá
Verde
Ingredientes
3 xícaras (600ml) de chá verde
5 morangos
2 acerolas
1 colher de chá de sementes de linhaça

Modo de Preparo
Bata todos os
ingredientes no liquidificador e sirva gelado
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Suco de Goiaba com Limão
Ingredientes
4 goiabas descascadas
suco de 2 limões

Modo de Preparo
Bata os ingredientes no liquidificador e sirva
sem adoçar.
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Suco de Tangerina com
Mamão
Ingredientes
4 Tangerinas descascadas
1 Mamão papaia

Modo de Preparo
Bata os ingredientes no liquidificador;
Adicione mais água para tornar mais líquido e
sirva sem adoçar.
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Suco de Kiwi com Laranja
Ingredientes
1 kiwi sem casca
Suco puro de 2 laranjas
1 colher de sopa de folhas frescas de
espinafre picadas

Modo de Preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Se
necessário, adicione água e sirva sem adoçar.
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Orientações Nutricionais
Realizar de 5 a 6 refeições por dia (café da
manhã, anche da manhã, almoço, lanche
da tarde, jantar e lanche da noite).
Mastigar bem os alimentos.
Prefirir carnes magras: brancas (filé de
peixe ou frango sem pele) ou vermelhas
(patinho, coxão mole, lombo de porco sem
gorduras) e clara de ovo.
Prefirir leite e iogurte desnatado, queijos
brancos (frescal, ricota).
Prefirir alimentos cozidos a vapor, assados
ou grelhados.
Utilizar adoçantes (ex.: stévia), e preferir
doces e compotas feitos com adoçantes
(diet).
Consumir apenas uma fonte de carboidrato
na refeição (pão, massas, mandioca, arroz,
batata, inhame, farofa) e dê preferência
aos integrais.
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Orientações Nutricionais
Consumir frutas em geral, com casca e
bagaço sempre que possível. Procure
consumir acompanhadas com alimentos
ricos em fibras (aveia, farelo de trigo,
inhaça). Consuma até três porções de
frutas por dia em horários diferentes.
Consumir óleos e gorduras de origem
vegetal com moderação: azeite de oliva na
salada, óleos vegetais (soja/canola), creme
vegetal, margarina, castanhas, nozes e
amêndoas.
Preferir sucos naturais feitos com apenas
uma porção de fruta.
Evite ficar sem se alimentar por longos
períodos e pular refeições.
limitar a ingestão de gordura saturada,
álcool, sal e açúcar adicionados.
Evitar bebidas açucaradas (refrigerantes,
bebidas alcoólicas adoçadas com açúcar,
as de frutas em pó, as vitaminas, as
energéticas e as esportivas).
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Orientações Nutricionais
Como Montar um prato saudável

25%

50%
Hortaliças
cruas
e
cozidas

Fonte: Nutrisoft

Fontes de proteínas:
carnes, aves,
ovos, peixes
e
leguminosas

25%
Fonte de
carboidratos:
de preferência
integrais
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Orientações Nutricionais
Leia os rótulos dos alimentos

Fonte: Vida Einsten Saudável

No local de INFORMAÇÂO
NUTRICIONAL observe a quantidade de
carboidratos por porção.
Compare os alimentos e prefira os com
menor quantidade de carboidrato e
maior quantidade de fibras.
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Orientações Nutricionais
Leia os rótulos dos alimentos

Fonte: Portal Ead Saúde

Para verificar a qualidade dos ingredintes que
compõem o produto, bem como quais
ingredientes o produto contêm em maior
quantidade, olhe a LISTA DE INGREDIENTES.
Em relação as quantidades, ela sempre estará
em ordem DESCRESCENTE
ou seja
O primeiro ingrediente é o que está em maior
quantidade e o último ingrediente é o que está
em menor quantidade naquele alimento.
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Referências
Sociedade Brasileira de Diabetes:
https://www.diabetes.org.br/publico/
e
https://www.diabetes.org.br/publico/receitas
Vida Saudável Einsten:
https://vidasaudavel.einstein.br/orientacao-nutricionalpara-controle-diabetes/
O Guia Alimentar da População Brasileira
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alime
ntar_populacao_brasileira_2ed.pdf
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