
umes 

não 

SABOR E SAÚDE 
C O L E T Â N E A  D E  R E C E I T A S   



umes 

não 

É com muito carinho que nós, do Qualidales, 

entregamos a você, em comemoração à semana 

do servidor 2017, esta coletânea que reúne as 

receitas mais saudáveis selecionadas no 

Concurso “Sabor e Saúde”. 

O concurso foi idealizado pelo Qualidales com o 

objetivo de estimular os servidores da Ales a adotarem 

práticas alimentares saudáveis no seu dia a dia. 

As receitas foram escolhidas de acordo com os critérios 

preestabelecidos e avaliadas por comissão composta 

por uma nutricionista e uma gastróloga. 

Esperamos que esta iniciativa possa contribuir para 

te despertar para uma alimentação mais saudável 

e equilibrada, garantindo assim, melhor 

qualidade de vida. 

Aos que compartilharam sua receita, 

nosso muito obrigado! 

Equipe Qualidales 



umes 

não 

 Torta de Maçã Paleo    -    Palha Italiana Diet 

Bolo  de laranja    -    Cuzcuz de Mainha 

Bolo Low Carb de Cenour    -   Caponata    

Bolo de Banana   -    Panelada de Legumes 

Maçã Quentinha    -   Caldo Verde Low Carb 

Bolo    -     Bolo de Banana Integral   

Charuto de Repolho com Quinoa     

Ceviche Surf’n Turf (Mar e Terra) 

Suflê de Frango    -     Iogurte Funcional   

 RECEITAS  SELEC IONADAS  

qualidales@al.es.gov.br 



BOLO  LOW  CARB  

DE  CENOURA

1. Bater a cenoura num processador. Em outro recipiente, misture 

 a cenoura triturada aos outros ingredientes, inclusive o fermento. 

2.Bater tudo no liquidificador ou batedeira. 

3. Assar em forma untada e enfarinhada. 

4. Para a cobertura, misture os ingredientes numa panela e leve ao 

fogo, mexendo  até engrossar.  

Ingredientes:

Modo de preparo:

4 ovos -  3 cenouras - ¾  xícara de óleo de coco 

2 xícaras de farinha de amêndoas -  

 1 colher de sopa de fermento em pó . 

 

PARA A COBERTURA: 1 vidro de leite de coco - 2 colheres de 

cacau em pó 100% -  Adoçante stevia a gosto 

 

umes 

não 

Georgia de Miranda Portella



CAPONATA  

1. Pré aqueça o forno. 

2. Coloque todos os legumes e a uva passa em uma assadeira. 

Regue com o azeite (não coloque sal nesta etapa). 

Misture bem todos os ingredientes. 

3. Leve a assadeira ao forno e asse por 15 minutos 

(não precisa colocar papel alumínio). 

Retire-a do forno e dê uma boa misturada nos ingredientes. 

4. Volte ao forno e deixe mais 15 minutos. 

5. Retire do forno e tempere tudo com sal e pimenta. 

 IMPORTANTE: O sal só deve ser colocado depois dos legumes 

assados. Dessa maneira, a berinjela e a abobrinha não soltam 

água (o que deixaria os legumes moles demais). 

Ingredientes:

Modo de preparo:

1 abobrinha italiana picadinha - 1 berinjela picadinha 

½ cebola média picadinha - Azeite de boa qualidade - 

2 dentes de alho fatiados bem fininho 

 ½ xícara de pimentão vermelho picadinho 

½ xícara de pimentão verde picadinho 

½ xícara de pimentão amarelo picadinho 

½ xícara  de uva passa sem semente 

Sal e pimenta do reino a gosto 

 

umes 

não 

Sugestões: Pode-se acrescentar à receita: castanha de caju, 

azeitona, orégano, vinagre balsâmico. Servir com torradas ou 

como acompanhamento de carnes e massas.

Amanda Minardi



BOLO  DE  BANANA

1. Pré-aqueça o forno. 

2. Amasse a banana, bata os ovos, adicione todos os outros 

ingredientes e coloque o fermento por último. 

3. Bata bem. 

4. Leve ao forno por mais ou menos 30 minutos. 

Ingredientes:

Modo de preparo:

3 Ovos 

3 Bananas maduras (prata ou nanica) 

1 Colher de açúcar mascavo 

2 Colheres de óleo de coco 

 1 Colher de fermento em pó 

Xícara de nozes ou castanha do Pará processada 

1 Colher de canela em pó 

 

umes 

não 

Sugestões: Pode-se acrescentar bananas fatiadas por cima do 

bolo, salpicadas com canela em pó

Marcelle Altoé Temporim



BOLO  

1. Pré-aqueça o forno. 

2. Misture na batedeira, nesta ordem: óleo, açúcar, leite e ovos. 

3. Bata bem até ficar homogêneo. 

4. Acrescentar fubá, a farinha e o fermento. Bata novamente. 

5. Unte a forma com margarina e polvilhe açúcar com canela. 

4. Despeje a massa por cima e leve ao forno por aproximadamente 

35 minutos 

Ingredientes:

Modo de preparo:

½ xícara de óleo 

1 xícara de leite 

1 xícara de fubá 

1 xícara de açúcar demerara

1 xícara de farinha de arroz 

2 ovos 

1 colher de sopa de fermento 

 

umes 

não 

Sugestões: Pode-se acrescentar erva doce à receita.

Viviane Garcia Cardoso



BOLO  DE  LARANJA

1. Pré-aquecer o forno por 10 minutos 

2. Bater todos os ingredientes no liquidificador, 

(Coloque o fermento por último) 

3. Untar uma forma média. 

4. Despejar a massa na forma e levar ao forno, em fogo baixo. 

5. Assar por aproximadamente 50 minutos.  

Ingredientes:

Modo de preparo:

3 ovos   

 2 xícaras de chá bem cheias de farinha de arroz. 

2 xícaras de chá de açúcar: mascavo ou açúcar de coco. 

½ copo de óleo de coco 

250 ml de suco de laranja  

 1 colher de fermento em pó 

umes 

não 

Rosana Gois de Oliveira Macedo



SUFLÊ  DE  FRANGO

1. Fritar ligeiramente os peitos de frango na panela de pressão 

junto do alho e das cebolas raladas. Acrescentar 1 litro de 

água e manter na pressão por 30 minutos. 

2. Desfiar e reservar,  inclusive o caldo. 

Fazer um molho branco com o leite. trigo, manteiga, sal, noz 

moscada e a manteiga. Ferver por 3 minutos em fogo baixo. 

3. Acrescentar o frango, metade do queijo ralado, requeijão 

picado, o palmito cortado e por último o creme de leite. 

4. Dispor em  travessa de vidro e salpicar a outra 

metade do queijo ralado .

5. Levar ao forno para gratinar por 30 minutos, ou até 

que o queijo fique dourado.  

Ingredientes:

Modo de preparo:

2 peitos de frango - 1 vidro palmito picado -  

8 dentes de alho amassados - 2 cebolas raladas -  

1 peça de queijo parmesão ralado ( 300 gramas)  - 

1 peça de requeijão em barra ( 500 gramas -  

1 caixa de creme de leite - Sal a gosto 

Molho Branco: 1 litro de leite  - Noz moscada -  

5 colhes de farinha de trigo  - 2 colheres de manteiga 

Sal a gosto 

 

umes 

não 

Sugestões: Servir com salada, arroz e batata palha. 

O requeijão pode ser substituído por ricota. Caso, ao terminar, o suflê 

fique muito líquido, acrescente amido de milho. ou mais farinha de 

trigo. A consistência deve ser parecida com a de iogurte grego.

Renata Gorayeb



CEVICHE  SURF 'N  TURF

1. Corte a banana e o atum em cubinhos. 

2. Adicione a cebola  fatiada em meia-lua, a pimenta, 

o limão e a laranja. 

3. Tempere com o sal e a pimenta do reino. 

4. Leve à geladeira por 1 hora. 

5. Adicione o coentro picado e pronto! 

Ingredientes:

Modo de preparo:

2 bananas da terra    

 300g de atum fresco 

½ Cebola roxa 

1  Limão Taiti 

½  Laranja 

 ¼ Pimenta dedo de moça 

Coentro a gosto 

Sal e Pimenta do reino branca a gosto 

 

umes 

não 

Sugestões: Servir com chips de banana da terra.

(MAR E TERRA)

Grecco Chequer Cruz e Silva



CALDO  VERDE  LOW  CARB

1. Pique a couve flor em pedaços e cozinhe os pedaços em 

água  temperada com sal a gosto. 

2. Corte rodelas de cebola e ponha para cozinhar 

 junto para dar um gostinho.    

3.Triture a couve flor com a cebola no mixer ou liquidificador. 

4. Em uma panela, frite o bacon com a linguiça e refogue 

 até dourar. Acrescente os dentes de alho esmagado e a outra 

cebola (usando só a gordura da fritura do bacon e da linguiça. 

5. Acrescente a couve flor processada aos itens 

 fritos e descritos acima. Junte as duas colheres de 

sopa de creme  de leite fresco. 

6. Acrescente a couve picada e deixe cozinhar por mais 

4 minutos, até que ela fique bem macia. 

7. Para finalizar, coloque uma colher de café 

de noz moscada ralada.  

Ingredientes:

Modo de preparo:

 

1 couve flor grande - ½  maço de couve picada  - 2 cebolas 

3 dentes de alho - 2 linguiças calabresa picadas 

200 gramas de bacon picado. 

2 duas colheres de creme de leite fresco. 

1 colherzinha de noz moscada  -  Sal a gosto.  

umes 

não 

Sugestões: A couve flor deve ficar bem macia para o caldo ficar bem 

cremoso. 

Servir com queijo parmesão ralado, torradas ou croutons.

Adriana dos Santos  F. F.  Ribeiro



CHARUTO  DE  REPOLHO  

 COM  QUINOA

Ingredientes:

Modo de preparo:

1 Repolho  - 1 abobrinha italiana cortada em cubos 

300g de quinoa hidratada com 200 ml de caldo de legumes

2 tomates sem pele e semente cortados em cubos 

02 colheres de sopa de salsa - 01 colheres de chá de sal 

03 colheres de azeite - Pimenta do reino a gosto 

Molho de tomate:  2 colheres de azeite -1 dente de alho 

1 cebola roxa - 1 talo de aipo - 5 tomates sem sementes e sem 

pele, em cubos - 1 pitada de açúcar - 2 colheres de sopa de salsa 

1 colher de sopa de extrato de tomate (opcional). 

Sal a gosto.  

umes 

não 

Para servir, retire os charutos da água fervente, coloque em uma 
travessa e despeje o molho de tomate por cima.

 

1. Coloque o repolho em um recipiente com água

bem quente (para facilitar a retirada das folhas). 

Separe as folhas e retire os talos. 

2. Abra as folhas, coloque 2 colheres de sopa do recheio de 

quinoa e enrole bem, dobrando as bordas, como um charuto. 

3. Coloque em uma panela e cubra com água quente e deixe 

cozinhar, tampado, por mais ou menos 20 minutos. 

Molho de tomate: Aqueça o azeite e refogue primeiro o alho e 

após adicione a cebola. Em seguida adicione o restante dos 

ingredientes por mais ou menos 5 minutos. Coloque 400 ml de 

água quente e deixe ferver até ganhar consistência.  

Carlos Augusto Ferreira Falcão



PANELADA  DE  LEGUMES

Ingredientes:

Modo de preparo:

1 fio de azeite 

200g de peito de frango moído/desfiado 

½ cm de gengibre picado 

½ cebola tamanho médio picadinha 

1 dente de alho picadinho 

1 cenoura média picada em cubos 

10 vagens médias picadas 

1 batata picada em cubos, com a casca 

5 florezinhas de couve-flor 

Sal e pimenta do reino a gosto 

umes 

não 

Sugestões: Pode substituir ou acrescentar legumes. 
Colocar primeiro aqueles mais duros e mais difíceis de cozinhar. 

Os legumes mais macios vão por último.

1. Refogue o peito de frango no azeite, até dourar levemente 

 2.  Acrescente a cebola, o gengibre, o alho. Refogue. 

3. Acrescente a cenoura no refogado, baixe o fogo e cozinhe por 

aproximadamente 3 minutos. (pode tampar a panela) 

4. Acrescente a couve-flor e a vagem e cozinhe por mais 3 minutos. 

5. Coloque a batata, tempere com sal e pimenta do reino e, mexendo

paulatinamente, com fogo baixo, espere até todos os legumes 

estarem no ponto (aproximadamente mais uns 5 minutos). 

6. Servir. 

IMPORTANTE:  Não colocar nada de água na panela. 

Márcia Gomes Lana



BOLO  DE  BANANA  INTEGRAL

Ingredientes:

Modo de preparo:

03 ovos 

2 xícaras de aveia 

04 bananas 

01 colher de fermento em pó 

01 colher de canela em pó 

1 xícara de azeite ou 04 colheres de manteiga 

2 xícara de uvas passas

5 castanhas do pará picadas  

umes 

não 

Sugestões: Não usar azeite de oliva nem margarina

1. Unte urna forma com manteiga e farinha. Reserve 

2.  Bata no liquidificador as bananas, os ovos e a manteiga. 

3. Em seguida, acrescente as uvas passas e bata ligeiramente. 

4. Coloque a farinha de aveia em uma tigela, acrescente a 

mistura do liquidificador, a canela e as castanhas. 

5.  Mexa até virar urna mistura homogênea. 

6. Por último, coloque o fermento e misture. 

7. Coloque a mistura na forma e leve para assar em forno pré- 

aquecido a 180°C entre 35 e 40 minutos.  

Denise Rolim



TORTA  DE  MAÇÃ  PALEO

Ingredientes:

Modo de preparo:

1 ½ xícara de farinha de coco - 1 ½ xícara de farinha de 

amêndoas  - ½ xícara de farinha de linhaça 

1 ½ colher de chá de sal  - ½ xícara de óleo de coco 

1 ½ xícara de leite de coco - 3 colheres de mel 

Recheio:  5 maçãs descascadas e fatiadas 

Suco de ½ limão  - ¾ xícara de manteiga sem sal 

¼ xícara farinha de amêndoas - 3 colheres de sopa de água 

1 xícara de açúcar de palma de coco  - 3 colheres de chá de 

canela - 1 colher de chá de noz moscada -  

1 ½ colher de extrato de baunilha 

umes 

não 

1. Pré-aqueça o forno a 180º e unte uma forma com óleo de coco 

2. Em uma tigela, mistures as farinhas de coco, amêndoa, de 

linhaça e o sal.   Adicione óleo de coco, leite de coco e mel. 

3. Misture bem. 

4. Coloque 2/3 da massa na forma e leve ao freezer enquanto 

prepara o recheio. Reserve o restante da massa. 

5. Misture as maçãs fatiadas com o suco de limão e reserve.  

6. Derreta a manteiga no fogo baixo e adicione farinha de 

amêndoas, água, açúcar de palma, canela, noz moscada e 

  o extrato de baunilha.  

8. Misture 1/3 do recheio à massa reservada(a massa que não 

 foi para o freezer) 

9. Misture os 2/3 restantes com as maçãs. Retire a forma com a 

massa do freezer e despeje o recheio com as maçãs. 

10. Cubra com o restante da massa e leve ao forno por cerca 

 de 50 minutos até dourar. 

.  

André Almeida de Mello



PALHA  I TAL IANA  DIET

Ingredientes:

Modo de preparo:

1 lata de leite condensado diet 

1 pacote de biscoito maisena 

1 colher de manteiga 

6 colheres de cacau em pó 

umes 

não 

1. Quebre o biscoito dentro da panela, junte o leite condensado 

 diet, a manteiga e o cacau. 

2. Leve ao fogo e misture até o ponto de 

 brigadeiro. 

3. Espalhe na pia de mármore e deixe esfriar. 

4. Corte em pequenos pedaços e polvilhe cacau em pó. 

.  

Mariluce Salazar Boghi



CUSCUZ  DE  MAINHA

Ingredientes:

Modo de preparo:

1 xícara de flocão de milho 

½ xícara de água 

½ banana da terra 

1 fatia de queijo coalho 

1 pitada de sal 

umes 

não 

Sugestões: Se não tiver cuscuzeira, dá pra cozinhar no vapor com 
auxílio de uma peneira de metal. 

Servir assim que desenformar, para não deixar endurecer.

1. Misture o flocão e o sal. 

 2. Adicione a água aos poucos até formar uma farofa 

bem úmida. Reserve. 

3. Unte a cuscuzeira (forma pequena) com manteiga. 

4. Despeje parte da mistura. 

5. Acrescente a banana e o queijo. 

6. Despeje o restante da mistura por cima. 

7. Cozinhe na cuscuzeira por cerca de 15 minutos e 

desenformar. 

Luana França 



MAÇÃ  QUENTINHA

Ingredientes:

Modo de preparo:

2 Maçãs 

1 colher de chá de óleo de coco 

4 colheres de sopa de água 

umes 

não 

Sugestões:Essa receita também pode ser feita com banana.

Cortar as maçãs em cubinhos. 

Colocar os ingredientes em uma panela, tampar e deixar 

no fogo até secar e dourar um pouco. 

Sirva quente com canela, se preferir. 

Aline Santa Clara Pio 



IOGURTE  FUNCIONAL

Ingredientes:

Modo de preparo:

1 litro de leite integral 

1 pote de iogurte integral natural (170g) 

Amêndoas em lasca a gosto 

Mel a gosto 

umes 

não 

Sugestões:Acrescentar frutas da estação, como morangos, pêssegos, 
bananas ou ameixas. Chia também fica ótimo com o iogurte.

1. Ferva o leite e em seguida espere que amorne. 

2. Misture o iogurte e coloque em refratário bem tampado. 

3. Reserve por 8 horas. 

4. Leve à geladeira por 3 horas. 

5. Misture as amêndoas e o mel. 

6. Sirva bem gelado. 

Amanda Silva Ferrari



umes 

não 

Comissão avaliadora do 

Concurso Sabor e Saúde: 

Gabriela Bolzan Leal  (nutricionista) 

Fernanda Stoffel (gastróloga e personal cook) 

APOIO: 

qualidales@al.es.gov.br 


