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A elevada prevalência de doenças cardiovasculares 
e metabólicas, como o diabetes, é a responsável 
por um signifi cativo número de complicações clínicas. 
Por isso, os vários fatores de risco que contribuem 
para o desenvolvimento dessas doenças precisam 
ser devidamente prevenidos ou tratados. Apesar
 de contarmos com a ajuda de um vasto arsenal 
medicamentoso, a prática regular de atividade 
física e a simples mudança no hábito alimentar 
podem trazer resultados comparáveis e, muitas vezes, 
superiores ao obtido com o tratamento farmacológico. 
É neste contexto que se insere o conceito da alimentação saudável.
 
Comer bem não é sinônimo apenas de prato equilibrado 
com todos os nutrientes necessários para o nosso 
organismo. É fundamental respeitar as particularidades de 
cada indivíduo e fi car atento com as restrições de cada doença. 
 
O Guia para Dietas Saudáveis da Bunge expõe com 
clareza os passos necessários para o entendimento 
e a adoção de uma alimentação saudável. As informações 
contidas nesta cartilha vão incrementar os cuidados com 
a sua saúde e permitir que você possa desfrutar de qualidade de vida.

Dr. Marcos Knobel
Coordenador do Selo de Aprovação da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia - gestão 2008/2009 
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Presente no Brasil desde 1905, a Bunge é uma das maiores empresas 
atuantes no agronegócio e no setor de alimentos do Brasil. A proposta da 
empresa é desenvolver a sustentabilidade em toda a cadeia de produção 
de alimentos, desde o fornecimento de fertilizantes aos agricultores, a 
assistência técnica e difusão de melhores práticas agrícolas, até a produção 
de alimentos para as pessoas e ingredientes para a nutrição animal. 
Com esta atuação integrada do campo à mesa do consumidor, a empresa 
pode trabalhar para que a produção agrícola respeite não apenas as 
necessidades ambientais mas também as sociais relacionadas à atividade. 
Assim, o consumidor fi nal de nossos produtos pode fi car tranquilo, pois está 
adquirindo produtos de qualidade e com controles nos mais diversos passos 
de sua produção. Desta forma, trazemos ao mercado produtos alimentícios 
seguros e que recebem acompanhamento desde o plantio das lavouras! 
Mas buscamos melhorar a vida das pessoas, aprimorando a cadeia global 
de alimentos e o agronegócio. Assim, desenvolvemos essa cartilha para 
contribuir na adoção de hábitos alimentares saudáveis e balanceados. 
Queremos poder não apenas desenvolver os produtos, mas também 
colaborar no melhor uso dos alimentos necessários para que as dietas sejam 
ricas e equilibradas. Fazer exercícios físicos sempre ajuda, mas é importante 
saber mais sobre o papel dos nutrientes que consumimos em nosso dia 
a dia, bem como combinações que permitam a alimentação adequada. 
Você é nosso convidado a disfrutar das delícias possíveis quando 
se associa sustentabilidade na produção com consumo consciente 
de alimentos. Quem agradece é o seu corpo! 

Bom proveito! 

Diretoria Corporativa de Comunicação 
Bunge, Brasil 

 Plataforma para a Sustentabilidade
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Para saber mais: www.bunge.com.br
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Produção de alimentos

Alimentação saudável

Escolha dos alimentos

Lendo rótulos

Fortificação de alimentos

Situações especiais

Nossas soluções

Receitas

Fora de casa

Nutrientes são todas as substâncias 
indispensáveis ao desenvolvimento 
de uma planta, um animal ou qual-
quer outra espécie de organismo vivo.
A diferença é que, enquanto os seres 
humanos e os animais dependem 
das plantas, estas conseguem pro-
duzir o seu próprio alimento através 
da fotossíntese, transformando a luz 
solar, a água e os nutrientes do solo 
em proteínas, açúcares e óleos.
As plantas absorvem vários nutrien-
tes do solo e todos eles são essen-
ciais para o seu desenvolvimento. 
No entanto, para repor esses nutrien-
tes, é necessário fazer a adubação 
balanceada das áreas de produção. 
Além de maior produtividade, a  
adubação proporciona aumento  
da qualidade do que é produzido, 
como grãos de soja com maior  
concentração de óleo e proteínas, 
fibras de algodão mais longas  
e mais tolerantes ao ataque  
de pragas e cana-de-açúcar com 
maior teor de glicose, por exemplo. 
Plantas bem nutridas são  
mais resistentes a problemas  
climáticos, como secas e geadas,  
e ao ataque de insetos e doenças.  
A tolerância de uma planta  
ao ataque de uma praga depende  
de características genéticas  
e também do ambiente. 

A saúde das plantas está intimamen-
te ligada ao seu estado nutricional. 
Um exemplo disso é que a adição de 
zinco em plantas pode dificultar o de-
senvolvimento de lagartas em milho. 
Assim, a correção da acidez do solo, 
a adubação adequada das plantas 
e a escolha de cultivares de quali-
dade contribuem para um manejo 
mais sustentável, reduzindo o uso de 
defensivos químicos.
Segundo dados da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 
(2008), nos últimos 16 anos o  
crescimento da produtividade  
agrícola foi muito maior do  
que a ocupação de novas áreas  
de cultivo, devido a maior utilização  
e desenvolvimento do uso de  
tecnologias pelos produtores rurais,  
entre elas a adubação de culturas. 
Atualmente a população mundial é 
de cerca de 6,8 bilhões de pessoas. 
Segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU) esse número será su-
perior aos 9 bilhões em 2050. Assim, 
a busca pelo aumento de produção 
de alimentos será cada vez maior,  
porém, as áreas destinadas a lavou-
ras não devem ser uma ameaça à 
questão ambiental, sendo impres-
cindível que os produtores rurais 
continuem a adotar novas práticas 
que aumentem sua produtividade.

Do campo  
à sua mesa
Todos nós precisamos de alimentos para um 
desenvolvimento adequado. As plantas também
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MSc. Engª Agrª Lívia Alves Tiraboshi

A determi-
nação dos 
nutrientes 

que precisam 
ser repostos 
no solo deve 
considerar o 
tipo de culti-
vo, o solo e a 
produtividade 

esperada

Produção de alimentos
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Uma alimentação saudável e  
equilibrada é aquela que fornece  
todos os nutrientes necessários para 
a manutenção do corpo, realização 
das atividades cotidianas e garantia 
de uma boa saúde. Além disso, contri-
bui na redução do risco de doenças e 
ajuda a promover  
qualidade de vida e longevidade. 
No entanto, é necessário entender 
que há diferenças entre os indivíduos 
e que o consumo deve ser adequado 
para a faixa etária, o sexo, o nível de 
atividade física, além de crenças, loca-
lização geográfica e situação econômi-
ca, entre outros fatores. 
 
Nutrientes
Nutrientes são os compostos  
presentes nos alimentos que tem a 
função de nutrir o corpo. Eles são  

divididos em macro e micronutrientes. 
Temos três grupos de macronutrien-
tes – os carboidratos, as proteínas e 
os lipídios – e cada um deles de-
sempenha um papel importante na 
nossa nutrição. Assim, a proporção de 
consumo de cada um deles deve ser 
seguida, pois o equilíbrio e a adequa-
ção são fatores fundamentais para 
uma dieta saudável.

Carboidratos
Os carboidratos compõem o maior 
grupo fornecedor de energia de uma 
dieta balanceada, constituindo de 
55 a 65% do total de calorias diárias 
ingeridas por um adulto saudável. 
Eles podem ser encontrados  
nos açúcares, doces, massas,  
cereais, pães, raízes e tubérculos, 
como batata e mandioca. 

Por dentro  
dos alimentos
Para atingir o objetivo de uma alimentação 
balanceada é necessário saber o que isso significa.
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Atualmente a 
recomendação 
calórica para 

um adulto  
é de cerca de  

2.000 kcal 
diárias
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Sem carboidratos ?

O arroz é considerado pela FAO (Organização das Nações Unidas  
para a Agricultura e Alimentação) o alimento mais importante para  

a segurança alimentar do mundo. Rico em carboidratos, é um alimento 
energético, além de uma importante fonte de proteínas, minerais  
(principalmente fósforo, ferro e cálcio) e vitaminas do complexo B.
No Brasil, o arroz – geralmente associado ao feijão – é a base da  

alimentação do brasileiro. No entanto, estudos mostram que o consumo 
desses alimentos tão importantes para a saúde vem diminuindo.  

Considerando a importância nutricional da combinação arroz  
e feijão, ela deve ser resgatada, valorizada e incentivada como  

elemento central da alimentação da nossa brasileira, reconquistando  
sua importância e valor no hábito alimentar.

Essas dicas ajudam a mudança de 
hábitos e facilitam a introdução de 
atitudes saudáveis no dia a dia:
Faça ao menos 3 refeições ao dia;
Consuma arroz e feijão ao menos 5 
dias por semana – além de 
saudável, essa dupla é um 
sucesso na mesa dos brasileiros;
Prefi ra sucos naturais e água;
Beba de 6 a 8 copos de água por dia;
Escolha alimentos integrais, com
mais fi bras, vitaminas e minerais;
Consuma diariamente 5 porções de 
frutas, verduras e legumes. Lembre-
se que na safra eles são mais bara-
tos, ricos em nutrientes e saborosos;
Evite o consumo de alimentos com 
grande quantidade de açúcar e sal; 
Tire o saleiro da mesa;
Varie os temperos e experimente 

novos sabores em seus pratos;
Mantenha o peso 
adequado para a sua altura; 
Antes de iniciar uma dieta procure 
um médico ou um nutricionista;
Pratique atividade física regularmente;
Faça visitas regulares ao seu médico;
Procure não realizar 
as refeições sozinho; 
Faça as refeições à mesa; 
Não se alimente na frente da televisão; 
Valorize o momento 
da alimentação familiar; 
Use o azeite em saladas e 
para refogar alguns alimentos; 
Nas preparações culinárias em geral, 
prefi ra os óleos vegetais ao bacon, 
manteiga ou banha;
Não reutilize o óleo usado, guarde-o 
e leve-o para um ponto de reciclagem.

Equilíbrio e 
consciência
Essas duas palavras ajudam a garantir uma 
vida saudável e a manutenção do peso adequado
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Fique de olho 
no desperdí-

cio! Compre e 
prepare apenas 
aquilo que será 

consumido

IMC

IMC é o Índice de Massa Corporal. Ele foi criado para classifi car 
o estado nutricional a partir da comparação do peso com a altura. 

Fique atento: Há diferentes pontos de corte de valores de IMC 
de acordo com a idade: crianças, adolescentes e idosos possuem 

uma classifi cação diferente da apresentada para adultos.
Para o cálculo do IMC, em qualquer idade, usa-se a seguinte fórmula:

IMC= peso (em quilogramas)/altura2 (em metros)

Classifi cação de IMC para adultos 
(entre 20 e 65 anos)

Para calcular o seu IMC
veja esse exemplo abaixo:

Classifi cação...........................IMC (kg/m2)
Baixo Peso..........................................<18,5
Peso adequado...........................18,5 - 24,9
Sobrepeso...................................25,0 - 29,9
Obesidade I.................................30,0 - 34,9
Obesidade II................................35,0 - 39,9
Obesidade III.......................................>40,0

Adulto: peso = 59 kg e altura = 1,61
IMC = 59/(1,61x1,61) 
IMC = 22,76 kg/m2

Classifi cação: Peso adequado

“A utilização 
de farinha de 
trigo integral 
proporciona 

um acréscimo 
de fi bras e de 
importantes 

micronutrientes,
 como as 

vitaminas do 
complexo B.”
Gisele Pavin
especializada 
em Nutrição 

Clínica 
Funcional (SP)
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Atualmente, todos os alimentos  
industrializados possuem rótulos 
com uma série de informações 
importantes que devem ser conside-
radas no momento da compra. 
Entre essas informações estão o 
peso da embalagem e do produto, 
informações da indústria, o prazo  
de validade e informações sobre  

o armazenamento adequado. 
Também podemos obter informa-
ções sobre a composição  
nutricional dos alimentos.
Nesse caso, as informações que 
encontramos nos rótulos são os 
valores referentes a 100 g e a uma 
porção daquele alimento, referentes  
aos valores de calorias,  

Entenda as 
informações
Na hora da compra, leia as embalagens e escolha os 
produtos mais adequados para as suas necessidades
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Lendo rótulos

Compare o 
rótulo das di-

versas marcas. 
Em alguns 

casos pode-se 
adquirir um

Compare o 
rótulo das di-

versas marcas. 
Em alguns 

casos pode-se 
adquirir um

Compare o 
rótulo das di-

versas marcas. 
Em alguns 

casos pode-se 
adquirir um 

produto de qua-
lidade superior 
por uma peque-

na diferença 
de preço

Compare o 
rótulo das di-

versas marcas. 
Em alguns 

casos pode-se 
adquirir um 

produto de qua-
lidade superior

Compare o 
rótulo das di-

versas marcas. 
Em alguns 

casos pode-se 
adquirir um 

produto de qua-
lidade superior 
por uma peque-

na diferença 
de preço

Compare o 
rótulo das di-

versas marcas. 
Em alguns 

casos pode-se 
adquirir um 

produto de qua-
lidade superior

Fortalecimento 
de Alimentos
Vitaminas e minerais são essenciais para o 
crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde. 
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Nonono nono-
ção preventiva, 

ou seja, não 
tem objetivo 

farmacológico 
nem terapêu-
tico onononio 
nonon nono.

Fortificação de alimentos
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A deficiência de vitaminas e  
minerais é um grave problema  
de saúde pública, sendo ainda 
mais frequente em países em 
desenvolvimento como o Brasil,  
e atinge, principalmente, crian-
ças, adolescentes, gestantes  
e mulheres em idade fértil.
A fortificação dos alimentos tem 
sido muito importante na preven-
ção dessas deficiências.
Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde, a fortificação de 
alimentos é a prática deliberada 
de aumentar a quantidade de mi-
cronutrientes em alguns alimen-
tos, melhorando a sua qualidade 
nutricional e promovendo um 
benefício à saúde com um risco 
baixo. Ou seja, são adicionadas 
vitaminas e minerais a alimentos 
de uso geral, visando garantir 
uma ingestão adequada  
de micronutrientes e  
evitar as suas deficiências.
Os principais nutrientes adiciona-
dos são o ferro, o iodo, o cálcio, o 
zinco e as vitaminas.
A fortificação obtém bons resul-
tados porque, com ela, consegue-
se atingir grande parte da po-
pulação, sem alterar os hábitos 

alimentares e com um  
baixo risco de toxicidade. 
Considerando o baixo custo e  
o alto consumo, fatores indispen-
sáveis para a eficácia da fortifi-
cação, alguns alimentos são  
mais indicados, como a água,  
os cereais (farinhas, massas,  
biscoitos e pães), os s e seus  
derivados (queijos e iogurtes),  
os óleos, o açúcar e o sal.
Outro fator a ser considerado  
é a biodisponibilidade desses 
nutrientes adicionados, ou  
seja, a maneira como ele é  
absorvido e utilizado pelo  
nosso organismo. Nesse sentido,  
a indústria tem desenvolvido no-
vas tecnologias, trazendo muitos 
benefícios para essa área. 
Além disso, para a boa aceitação 
dos produtos fortificados,  
é essencial que a adição de  
nutrientes a um determinado 
 tipo de alimento não altere  
as suas qualidades sensoriais, 
como sabor, textura e aroma.

A fortificação dos alimentos  
é uma ação preventiva,  
ou seja, não tem objetivo  
farmacológico nem terapêutico.

Alimentação infantil
Uma das atitudes alimentares  
mais importantes no início da vida  
é o aleitamento materno, que deve 
ser exclusivo – sem a necessidade 
de outro alimento ou líquido –  
até o sexto mês de vida.  
Algumas mães não podem amamen-
tar, nesses casos é importante que 
o bebê consuma um leite (fórmula 
alimentar) adequado para a  
sua idade e suas necessidades  
nutricionais e de desenvolvimento. 
A partir do primeiro ano as  
crianças podem consumir  
a alimentação regular da família.
No entanto, a criança consome uma 
menor quantidade de alimentos do 
que um adulto e o seu apetite varia 
de acordo com a idade e a velocidade 
de crescimento, por isso, pequenas 
variações de consumo e apetite  
são comuns e não devem ser  
encaradas como um problema.
A dieta deve ser equilibrada, com 
frutas, verduras, legumes, leite e  
derivados, carnes, ovos e cereais, 
pois os hábitos alimentares são 
formados na infância e bons hábitos 
são carregados por toda a vida.
Além disso, os pais devem respeitar  
o momento de alimentação da  
criança, valorizando a situação  
e não usar a refeição como punição 
ou barganha com a criança. 

Idosos
Idosos também têm algumas  
particularidades na alimentação.  
Com o passar dos anos, eles podem 

apresentar dificuldade de  
mastigação devido a perda de den-
tes. Muitas vezes também ocorre  
a perda ou diminuição do paladar. 
Para tornar a comida mais saborosa 
deve-se fazer uso de temperos para 
compensar a diminuição do uso do 
sal e acentuar o sabor dos alimentos. 
Alguns idosos sofrem grande  
perda de peso ao ficar doente, por 
isso a alimentação não deve ser 
negligenciada e a oferta de calorias 
deve sempre ser suficiente.
Perdas de peso sem motivos  
aparentes devem ser observadas  
e o peso perdido deve ser recupera-
do o quanto antes, prevenindo  
a desnutrição e internações  
hospitalares desnecessárias. 
Além disso, entre os idosos, a  
sensação de sede é reduzida.  
O cuidado com o consumo de  
líquidos deve estar sempre  
presente para evitar a desidratação.

Algumas patologias podem reque-
rer alterações na alimentação:

Doença celíaca
A doença celíaca é uma intolerância  
permanente ao glúten, uma proteína 
encontrada no trigo, centeio, cevada 
e malte. A aveia não tem glúten na 
sua composição mas as plantações 
de aveia costumam estar perto de 
plantações de trigo podendo  
contaminar a aveia com glúten. 
Celíacos têm o funcionamento do 
intestino delgado prejudicado o que 

Viva melhor!
A alimentação deve ser adequada à idade 
 e ao estado de saúde de quem a consome. 
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As refeições feitas em casa são 
preparadas com todo o cuidado e 
carinho que a sua família merece.  
No entanto, muitas pessoas  
aproveitam o final de semana  
para passear e, geralmente,  
esses passeios incluem idas a  
restaurantes e lanchonetes.
Nesses casos, a palavra é moderação!  
Apesar do momento de lazer, a  
alimentação fora de casa também 
deve ser variada e nutritiva.  
Procure montar um prato colorido, 
não se esquecendo de consumir 
verduras, legumes e frutas. 
Além disso, prefira as carnes magras 
e evite alimentos demasiadamente 
gordurosos. 

Dia a dia
Algumas pessoas que trabalham  
fora acabam frequentando os  
restaurantes diariamente. Aqueles 
que frequentam restaurantes  
conhecidos como “quilo” muitas 
vezes se sentem tentados com a 
variedade de opções. Tenha sempre  
cuidado com as escolhas.
Os pratos grandes estimulam o  
consumo excessivo de alimentos.
O ideal é montar o prato com os 

alimentos mais saudáveis,  
reservando no mínimo  
1/3 do prato para as saladas.
Nos restaurantes a la carte  
ou naqueles que oferecem  
o prato pronto, as pessoas tendem  
a consumir toda a comida servida, 
mesmo que seja uma quantidade 
superior à necessária.
Sempre que possível, peça  
uma porção menor ou divida  
com um colega ou familiar.
A procura por opções mais leves fez 
com que algumas  grandes cadeias 
de fast food passassem a oferecer  
algumas opções diferenciadas em 
seu cardápio. Aproveite esses pratos!
Em qualquer uma dessas situações, 
opte por frutas na sobremesa e  
prefira o suco ou a água ao invés  
de refrigerantes.

Refeição fora de casa
É muito importante ficar de olho no 
que consumimos fora de casa, pois 
as pessoas tendem a comer 30% a 
mais de calorias quando se alimen-
tam em restaurantes. Atenção com 
o que se coloca no prato ou com o 
pedido do cardápio. Evite os exageros 
e os alimentos menos saudáveis!

Faça a  
escolha certa
Com tantas opções apetitosas, escolher os alimentos 
mais adequadas nem sempre é uma tarefa fácil.
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Pratos mais  
calóricos, 
devem ser 
reservados  

para momen-
tos especiais 
e finais de se-
mana. Sempre 

com moderação
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Margarina
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Mila Delícia 
O sabor que vem do milho

Delícia Supreme
É mais que sabor.  
É Delícia

É um produto em emulsão estável de óleos vegetais e água, podendo ter 
até 3% de gordura láctea. Além do consumo direto com pães, bolachas 
e torradas, a margarina tem uma ampla utilização na culinária, podendo 
ser utilizada em refogados, grelhados, doces, bolos e massas em geral.

Linha Primor  
Leve mais 
alegria para  
a sua mesa

Linha Delícia  
Com elas o  
café da manhã 
com a família 
fica muito  
mais gostoso
  

Linha Soya 
Trinta gostosos 
anos bem 
pertinho de você 

Soya 
Idela para passar no pão

É uma emulsão muito 
parecida com a marga-
rina, mas com o teor de 
gorduras reduzido, não 
sendo recomendado o 
seu uso culinário.Por apresentar, 
também, uma redução no seu 
valor calórico, o consumo com 
pães, torradas e biscoitos é muito 
freqüente.

Creme vegetal 
Cyclus Pote Bio 
A vida é feita de 
Cyclus. Renove-se

Creme vegetal

Soya 
Cozinha melhor

Margarina Primor 
Forno e Fogão 
Praticidade

Delícia Light
O mesmo sabor  
com menos calorias

Por lei, as 
margarinas são 
enriquecidas 
com vitamina A. 
Elas podem ter 
outras adições, 
como ômega-3, 
presente na 
Delícia Supreme.

Delícia Extra Cremosa  
É mais que bom.  
É Delícia

33

Linha Cyclus 
Agora com embalagem  
100% biodegradável  

Linha Soya 
Sabor por inteiro com 
apenas 20% de lipídios  

Nossas soluções
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Acompanhametos

Ingredientes
Panqueca
2 ovos
1 colher (sopa) de óleo
1 e 1/2 xícara (chá) de leite
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
Sal a gosto
Óleo para fritar
Molho
2 colheres (sopa) de manteiga
1 dente de alho picado
500 g de purê de tomate
1 caldo concentrado de carne
Sal a gosto
Para salpicar
Queijo parmesão ralado

Talharim de panqueca com molho de tomate
Como fazer
1. Panqueca. Bata os ovos com  

o óleo, o leite, a farinha e o sal e  
deixe descansando por 10 minutos.

2. Unte uma frigideira com óleo,  
coloque uma porção de massa,  
frite dos dois lados e reserve.  
Repita para o restante da massa.

3. Molho. Em uma panela,  
derreta a manteiga, frite  
o alho, acrescente o  
purê de tomate, o caldo  
de carne e o sal e cozinhe  
até o molho apurar. Mantenha-o  
aquecido em fogo baixo.

4. Corte as panquecas em  
tiras de 2 centímetros.

5. Coloque as tiras em uma  
travessa e acrescente o molho quente.

6. Salpique o queijo parmesão ralado.

Polenta cremosa
Lasanha cremosa  
com berinjela

Ingredientes
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 cebola grande cortada  

em pequenos cubos
2 berinjelas grandes  

cortadas em pequenos cubos
1 colher (café) de orégano
2 colheres (sopa) de alcaparras
2 colheres (sopa) de cebolinha  

�namente fatiada
Sal a gosto
300 g de massa pré-cozida para lasanha
250 g de mussarela fatiada
Margarina para untar

Como fazer
1. Em uma panela, aqueça o azeite  

e frite as cebolas e as berinjelas.
2. Acrescente o orégano, as alcaparras,  

a cebolinha e o sal e cozinhe até  
que as berinjelas �quem cremosas. Se 
necessário, acrescente um pouco de água. 

3. Montagem. Unte um recipiente  
refratário com margarina  
e cubra com uma camada  
de massa. Em seguida, alterne  
camadas de berinjela, massa e queijo.

4. Leve ao forno médio preaquecido  
por, aproximadamente, 30 minutos.

Dica 
Sirva com salada de tomate-caqui temperada 
com manjericão, sal, azeite e alho.

Ingredientes
8 xícaras (chá) de água
500 g de fubá pré-cozido
Sal a gosto
1 copo de requeijão
1 tomate picado
Para salpicar
2 colheres (sopa) de  manjericão picado
Queijo parmesão ralado a gosto

Como fazer
1. Em uma panela grande, coloque  

a água e, quando começar a ferver, 
acrescente o fubá. Cozinhe em fogo  
baixo, mexendo para não empelotar.

 2. Acrescente o sal, o requeijão e o tomate  
e cozinhe por mais alguns minutos.

 3. Coloque em uma travessa e salpique  
o manjericão e o queijo ralado.

Dica 
Sirva acompanhado de carnes ensopadas.
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40 min6 porções 10 min xxx cal

30 min12 porções xxx cal

40 min4 porções 30 min xxx cal
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Produção de alimentos



Nutrientes são todas as substâncias 
indispensáveis ao desenvolvimento 
de uma planta, um animal ou qualquer 
outra espécie de organismo vivo.
A diferença é que, enquanto os seres 
humanos e os animais dependem das 
plantas, estas conseguem produzir 
o seu próprio alimento através da 
fotossíntese, transformando a luz 
solar, a água e os nutrientes do solo 
em proteínas, açúcares e óleos.
As plantas absorvem vários nutrientes 
do solo e todos eles são essenciais 
para o seu desenvolvimento. No 
entanto, para repor esses nutrientes, 
é necessário fazer a adubação 
balanceada das áreas de produção. 
Além de maior produtividade, 
a adubação proporciona aumento 
da qualidade do que é produzido, 
como grãos de soja com maior 
concentração de óleo e proteínas, 
fi bras de algodão mais longas 
e mais tolerantes ao ataque 
de pragas e cana-de-açúcar com 
maior teor de glicose, por exemplo. 
Plantas bem nutridas são mais 
resistentes a problemas climáticos, 
como secas e geadas, e ao ataque 
de insetos e doenças. A tolerância 
de uma planta ao ataque de uma 
praga depende de características 
genéticas e também do ambiente. 
A saúde das plantas está intimamente 

ligada ao seu estado nutricional. 
Um exemplo disso é que a adição de 
zinco em plantas pode difi cultar o 
desenvolvimento de lagartas em 
milho. Assim, a correção da acidez 
do solo, a adubação adequada das 
plantas e a escolha de cultivares de 
qualidade contribuem para um manejo 
mais sustentável, reduzindo o uso de 
defensivos químicos.
Segundo dados da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 
(2008), nos últimos 16 anos o 
crescimento da produtividade 
agrícola foi muito maior do 
que a ocupação de novas áreas 
de cultivo, devido a maior utilização 
e desenvolvimento do uso de 
tecnologias pelos produtores rurais, 
entre elas a adubação de culturas. 
Atualmente a população mundial é 
de cerca de 6,8 bilhões de pessoas. 
Segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU) esse número será 
superior aos 9 bilhões em 2050. 
Assim, a busca pelo aumento 
de produção de alimentos será 
cada vez maior, porém, as áreas 
destinadas a lavouras não devem 
ser uma ameaça à questão 
ambiental, sendo imprescindível 
que os produtores rurais continuem 
a adotar novas práticas que 
aumentem sua produtividade.

Do campo 
à sua mesa
Todos nós precisamos de alimentos para um 
desenvolvimento adequado. As plantas também
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MSc. Engª Agrª Lívia Alves Tiraboshi

A determinação 
dos nutrientes 
que precisam 
ser repostos 
no solo deve 
considerar 
o tipo de 

cultivo, o solo e 
a produtividade 

esperada
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Alimentação saudável



Uma alimentação saudável e 
equilibrada é aquela que fornece 
todos os nutrientes necessários para 
a manutenção do corpo, realização 
das atividades cotidianas e garantia 
de uma boa saúde. Além disso, 
contribui na redução do risco de 
doenças e ajuda a promover 
qualidade de vida e longevidade. 
No entanto, é necessário entender 
que há diferenças entre os indivíduos 
e que o consumo deve ser adequado 
para a faixa etária, o sexo, o nível de 
atividade física, além de crenças, 
localização geográfi ca e situação 
econômica, entre outros fatores. 
 
Nutrientes
Nutrientes são os compostos 
presentes nos alimentos que tem a 
função de nutrir o corpo. Eles são 

divididos em macro e micronutrientes. 
Temos três grupos de macronutrientes
– os carboidratos, as proteínas 
e os lipídios – e cada um deles 
desempenha um papel importante na 
nossa nutrição. Assim, a proporção 
de consumo de cada um deles deve 
ser seguida, pois o equilíbrio e a 
adequação são fatores fundamentais 
para uma dieta saudável.

Carboidratos
Os carboidratos compõem o maior 
grupo fornecedor de energia de uma 
dieta balanceada, constituindo de 
55 a 65% do total de calorias diárias 
ingeridas por um adulto saudável. 
Os carboidratos podem ser divididos 
em simples e complexos. Os simples 
são menores e digeridos mais 
rapidamente, funcionando como 

Por dentro 
dos alimentos
Para atingir o objetivo de uma alimentação 
balanceada é necessário saber o que isso signifi ca

13

Atualmente a 
recomendação 
calórica média 
para um adulto 
é de cerca de 

2.000 kcal 
diárias
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Saúde no prato

O arroz é considerado pela FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação) o alimento mais importante 

para a segurança alimentar do mundo. Rico em carboidratos, é um 
alimento energético, além de uma importante fonte de proteínas, 

minerais  (principalmente fósforo e ferro) e vitaminas do complexo B.
No Brasil, o arroz – geralmente associado ao feijão – é a 

base da alimentação do dia a dia. No entanto, estudos mostram 
que o consumo desses alimentos vem diminuindo. 

Considerando a importância nutricional dessa combinação, 
ela deve ser resgatada, valorizada e incentivada como  elemento 
central da alimentação da população brasileira, reconquistando 

sua importância e presença no hábito alimentar.



uma fonte de energia de fácil 
acesso para o nosso corpo. Entre 
eles estão o açúcar de mesa e o 
açúcar das frutas. Os complexos são 
maiores e, por isso, digeridos mais 
lentamente pelo corpo, liberando 
a energia de forma mais lenta. São 
fontes de carboidratos complexos: 
o arroz, o pão, a batata, as massas.
 
Lipídios ou Gorduras
O segundo grupo em participação 
no total calórico diário é o dos 
lipídios, que podem contribuir com 
25% a 35% do total das calorias. 
As gorduras são as principais 
responsáveis pelo realce do 
sabor dos alimentos e estão 
naturalmente presentes no nosso 
organismo, atuando em funções 
importantes como o fornecimento 
de energia, a atividade cerebral e 
a barreira de proteção térmica e 
mecânica do nosso corpo, além de 
fazerem parte da composição dos 
hormônios, fornecerem ácidos graxos 
essenciais e atuarem na absorção 
de uma série de vitaminas. 
Na última década, as gorduras 

foram apontadas como as grandes 
vilãs da epidemia de obesidade 
crescente no mundo todo. 
Vale ressaltar que o equilíbrio entre 
os nutrientes, uma dieta balanceada 
e o consumo consciente de gorduras 
garantem a saúde e um peso 
corporal adequado. Além da 
quantidade dos lipídios, é muito 
importante levar em consideração 
a qualidade dos óleos e gorduras 
que compõem a alimentação como 
um todo. Uma dieta equilibrada e 
que possui em sua composição 
alimentos ricos em ácidos graxos 
monoinsaturados e poliinsaturados 
é altamente benéfi ca ao organismo 
quando comparada a uma dieta 
que possui, como maior fonte de 
lipídios, alimentos ricos em ácidos 
graxos saturados, gorduras trans e 
colesterol.
Gorduras saturadas 
e insaturadas
Essa designação se dá devido ao 
arranjo da estrutura molecular 
da gordura, isto é, a maneira 
como ela é composta. As gorduras 
monoinsaturadas e poliinsaturadas, 
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A infância é a melhor fase para o desenvolvimento de bons hábitos alimentares

“O consumo 
de alimentos à 
base de farinha 
de trigo, como 

o macarrão, 
fornecem 

carboidratos 
de rápida 

absorção e 
fácil digestão. 
Além de serem 

essenciais 
para o bom 

funcionamento
 do organismo, 
também são 

considerados
ideais para 

esportistas.”
Karine Daud
Nutricionista 
especializada 

em Saúde, 
Nutrição e 

Alimentação 
Infantil (SP)

Alimentação saudável



são consideradas as mais 
saudáveis e seu consumo, dentro 
do recomendado, traz ótimos 
benefícios para a saúde, podendo 
ajudar a reduzir o mau colesterol e 
colaborando na absorção de algumas 
vitaminas (A, D, E e K). As gorduras 
monoinsaturadas são encontradas 
principalmente no abacate, azeite de 
oliva, óleos vegetais e oleaginosas 
(castanhas, nozes e amêndoas). 
A gordura poliinsaturada está 
presente nos óleos vegetais (óleos 
de milho, soja, girassol e canola), pei-
xes, óleo de peixe e em alguns grãos. 
Além disso, alguns tipos de gorduras 
poliinsaturadas como o Ômega-3 
são essenciais para a manutenção 
da saúde. O Ômega-3 não pode ser 
produzido no organismo, portanto, 
temos que obtê-lo através da 
alimentação. A gordura saturada 
é menos benéfi ca para a saúde e 
alguns estudos apontam para uma 
relação entre o consumo excessivo 
desse nutriente e o aparecimento de 
doenças do coração, por isso o seu 
consumo não deve ultrapassar 
10% do total de calorias ingeridas. 
Essa gordura é encontrada em 
carnes, laticínios integrais (como a 
manteiga e o leite integral), óleos de 
coco e dendê, e banha de porco. 
Gordura trans
Esse tipo de gordura, apesar de existir 
em pouquíssimas fontes na natureza, 
pode ser encontrado em pequenas 
quantidades em produtos, derivados 

de animais ruminantes, como leites e 
carnes. Ela também pode ser gerada 
durante o processo de tranforma-
ção de óleos vegetais líquidos em 
gorduras mais sólidas (hidrogenação 
parcial) e pode ser encontrada em 
alguns tipos de sorvetes, biscoitos e 
outros produtos industrializados.
O consumo desse tipo de gordura 
deve ser muito reduzido, pois, em 
grandes quantidades, pode aumentar
o risco de desenvolvimento de 
doenças do coração. Atualmente, o 
consumo máximo recomendado para 
esse tipo de gordura é de 2 g por dia, 
considerando 2.000 calorias diárias. 
Colesterol 
Apesar da má imagem, o colesterol 
tem funções muito importantes: 
atua na formação de hormônios e 
de vitamina D. No entanto, algumas 
pessoas apresentam distúrbios, 
não conseguindo sintetizá-lo nem 
eliminá-lo adequadamente. 
O colesterol presente no sangue é 
transportado por alguns tipos  de 
proteínas, sendo as mais conheci-
das: LDL (mau colesterol) e o HDL 
(bom colesterol). O HDL retira o 
colesterol das células e facilita sua 
eliminação do organismo. Por isso é 
benéfi co ao organismo. Já o LDL 
ajuda o colesterol a entrar nas células,
 fazendo com que o excesso seja 
acumulado nas artérias e veias sob a 
forma de placas de gordura. 
Os óleos vegetais não possuem 
colesterol na sua composição. 
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Sem carboidratos ?

Os líquidos 
compõem mais 

de 60% do 
nosso corpo. 

Consuma 
diariamente 

de 6 a 8 copos 
de água. 

Em dias de 
calor intenso 
a quantidade 

pode aumentar

Muitas dietas sugerem que o consumo de carboidratos seja reduzido 
drasticamente ou eliminado. Essas dietas, além de privarem os seus 

adeptos de uma série de alimentos comuns a cultura alimentar do 
brasileiro, altera a maneira como o nosso corpo gasta as suas calorias. 

Dietas restritivas costumam ser bem efi cientes a curto prazo. Além 
da difi culdade de serem seguidas por longos períodos, por causa da 

restrição alimentar imposta, podem gerar danos irreparáveis à saúde. 
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Proteínas
O terceiro grupo de macronutrientes 
é o das proteínas, presentes 
principalmente nas carnes, feijões, 
leite, ovos e soja. Esse é o grupo de 
menor participação do total calóri-
co,  fornecendo de 10 a 15% das 
calorias totais da dieta. As proteínas 
agem como construtores no nosso 
corpo ajudando a formar 
músculos e uma série de enzimas. 

Micronutrientes
Também são conhecidos como 
vitaminas e minerais. Eles são 
de extrema importância para a 
manutenção do organismo, 
desempenhando funções 
essencias. A ingestão insufi ciente 
desses pode resultar em distúrbios 
na saúde, como a carência de ferro 
(anemia ferropriva) e de vitamina A 
(hipovitaminose A). 
O indivíduo com carência de 
ferro costuma apresentar palidez,
fraqueza, falta de apetite e  
difi culdade de concentração, 
relacionado a défi ct de aprendizado
 nas crianças.

A hipovitaminose A  é a principal 
causa de cegueira prevenível, 
além de contribuir para o aumento 
das mortes e doenças infecciosas 
na infância devido a menor 
resistência do sistema imune. 
É necessário citar o cálcio, mineral 
mais abundante no corpo humano.
Ele participa no controle da 
contração muscular, coagulação do 
sangue e na formação estrutural e 
manutenção dos ossos.
O baixo consumo de cálcio e a 
inatividade física são fatores de 
risco para a osteoporose, 
caracterizada por massa óssea 
baixa e deterioração do tecido 
ósseo, muito frequente em mulheres,
 sobretudo após a menopausa.
A prevenção deve iniciar na infância 
e estar presente ao longo da vida.
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As maioneses
 da Bunge 

não contém 
gorduras trans

Alimentação saudável

Apesar de serem doenças 
diferentes é muito comum 
confundí-las. Um bom exem-
plo para mostrar a diferença 
é o leite de vaca!
A alergia ao leite de vaca é 
uma reação alérgica, ou seja, 
uma resposta do sistema 
imune à proteína do leite 
após a sua digestão.
 Já a intolerância à lactose 
(açúcar do leite) é a 
incapacidade de digerir esse 
açúcar pela insufi ciência da 
lactase – enzima responsá-
vel pela sua digestão.

“As gorduras 
são essenciais

ao nosso 
organismo e, por 

isso, não 
podemos 

eliminá-las 
totalmente da 
alimentação. 

O que devemos
fazer é moderar 

o consumo e 
privilegiar 

as gorduras 
mais benéfi cas, 

como as 
monoinsaturadas 

presentes no 
azeite de oliva.”
Cinthya Maggi,

Nutricionista 
especializada 

em gastronomia 
clínica (SP)

Alergia e intolerância 
alimentar
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Algumas vitaminas estão em 
maior quantidade em produtos 
cárneos e lácteos. Pessoas que 
optam por dietas que restringem 
ou eliminam esses produtos 
devem ser suplementadas para 
evitar defi ciências. Os principais 
nutrientes são o ferro e o ácido fólico.

Água
Além de ser essencial para o 
funcionamento do organismo e não 
possuir calorias, a água facilita o trânsito 
intestinal, mantém a pele saudável e 
equilibra os líquidos corporais. 
Seu consumo garante o funcionamento 
adequado do corpo, mantém a 
temperatura controlada e o hidrata. 
Os alimentos também possuem líquidos 
que ajudam a água na tarefa de manter 
o nosso corpo hidratado.

Visando a prevenção e 
o controle das defi ciências 
de ferro e de ácido fólico 

na população, a fortifi cação 
das farinhas de trigo e de 
milho com ferro e ácido 

fólico é obrigatória. 
Essa fortifi cação deve ser 

descrita em seu rótulo.
O consumo dessas farinhas 

é particularmente 
importante para crianças, 

idosos, gestantes e 
mulheres em idade fértil.
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Algumas vitaminas estão em 
maior quantidade em produtos 
cárneos e lácteos. Pessoas que 
optam por dietas que restringem 
ou eliminam esses produtos 
devem ser suplementadas para 
evitar defi ciências. Os principais 
nutrientes são o ferro e o ácido fólico. Visando a prevenção e 
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Escolha dos Alimentos



Essas dicas ajudam a mudança de 
hábitos e facilitam a introdução de 
atitudes saudáveis no dia a dia:
Faça ao menos 3 refeições principais 
ao dia e 2 lanches intermediários;
Consuma arroz e feijão ao menos 5 
dias por semana – além de 
saudável, essa dupla é um 
sucesso na mesa dos brasileiros;
Prefi ra sucos naturais e água;
Beba de 6 a 8 copos de água por dia;
Escolha alimentos integrais, com
mais fi bras, vitaminas e minerais;
Consuma diariamente 5 porções de 
frutas, verduras e legumes. Lembre-
se que na safra eles são mais bara-
tos, ricos em nutrientes e saborosos;
Evite o consumo de alimentos com 
grande quantidade de açúcar e sal; 
Tire o saleiro da mesa;

Varie os temperos e experimente 
novos sabores em seus pratos;
Mantenha o peso 
adequado para a sua altura; 
Antes de iniciar uma dieta procure 
um médico ou um nutricionista;
Pratique atividade física regularmente;
Faça visitas regulares ao seu médico;
Faça as refeições à mesa; 
Não se alimente na frente 
da televisão; 
Valorize o momento 
da alimentação familiar; 
Use o azeite em saladas e para 
refogar, rapidamente, alguns alimentos; 
Nas preparações culinárias em geral, 
prefi ra os óleos vegetais ao bacon, 
manteiga ou banha;
Não reutilize o óleo usado, guarde-o 
e leve-o para um ponto de reciclagem.

Equilíbrio e 
consciência
Essas duas palavras ajudam a garantir uma 
vida saudável e a manutenção do peso adequado
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Fique de olho 
no desperdício!

Compre e 
prepare apenas 
aquilo que será 

consumido

IMC

IMC é o Índice de Massa Corporal. Ele foi criado para classifi car 
o estado nutricional a partir da comparação do peso com a altura. 

Fique atento: Há diferentes pontos de corte de valores de IMC 
de acordo com a idade: crianças, adolescentes e idosos possuem 

uma classifi cação diferente da apresentada para adultos.
Para o cálculo do IMC, em qualquer idade, usa-se a seguinte fórmula:

IMC= peso (em quilogramas)/altura2 (em metros)

Classifi cação de IMC para adultos 
(entre 20 e 65 anos)

Para calcular o seu IMC
veja esse exemplo abaixo:

Classifi cação...........................IMC (kg/m2)
Baixo Peso..........................................<18,5
Peso adequado...........................18,5 - 24,9
Sobrepeso...................................25,0 - 29,9
Obesidade I.................................30,0 - 34,9
Obesidade II................................35,0 - 39,9
Obesidade III.......................................>40,0

Adulto: peso = 59 kg e altura = 1,61
IMC = 59/(1,61x1,61) 
IMC = 22,76 kg/m2

Classifi cação: Peso adequado

“A utilização 
de farinha de 
trigo integral 
proporciona 

um acréscimo 
de fi bras e de 
importantes 

micronutrientes,
 como as 

vitaminas do 
complexo B.”
Gisele Pavin
especializada 
em Nutrição 

Clínica 
Funcional (SP)
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Lendo rótulos



Os alimentos industrializados pos-
suem rótulos com uma série de infor-
mações importantes que devem ser 
consideradas no momento da compra, 
como a lista de ingredientes, a origem 
dos produtos, o prazo de validade e as 
condições de armazenamento, o peso 

líquido (peso do alimento, 
sem considerar a embalagem), 
o lote e a informação nutricional. 
Os rótulos são essenciais na 
comunicação entre o produto e o 
consumidor, por isso, as informações 
devem ser claras e explicativas.

Entenda as 
informações
Na hora da compra, leia as embalagens e escolha os 
produtos mais adequados para as suas necessidades
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Porção é a quantidade 
média consumida 
do produto

Verifi que a data 
de validade de 
todos os produtos 
no momento 
da compra 

As informações 
nutricionais 
são geralmente 
exibidas na 
forma de tabela 
nutricional, 
que indica os 
nutrientes que 
estão presentes 
no alimento 
e a quantidade.

Compare os rótulos. 
Em alguns casos 
pode-se adquirir 
um produto de 
qualidade superior 
por uma pequena 
diferença de preço

Percentual de Valores 
Diários (%VD): é 
um número que 
indica o quanto o 
produto apresenta 
de energia e 
nutrientes em 
relação ao valor 
de referência. 
Verifi cando esses 
valores podemos 
saber o quanto 
estamos atingindo 
das recomendações 
diárias

Escolha 
a saúde!

Alimentos 
com maiores 

valores de %VD 
para fi bras 
são mais 

saudáveis do 
que aqueles 
com altos 

valores de %VD 
para gorduras 

saturadas

L
en

d
o 

ró
tu
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s

Valor de referência (VD): é o valor 
médio da quantidade de cada nu-
triente que deve estar presente na 
alimentação diária de uma pessoa 
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Fortificação de alimentos



Ainda mais
nutritivo
Vitaminas e minerais são essenciais para o 
crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde 
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Um exemplo 
importante 

da fortifi cação 
de alimentos 

é o sal iodado.
Com essa ação, 

previne-se
o bócio, 
doença 

causada pela 
carência de 
iodo, sem 

alterar o sabor 
do alimento

F
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A defi ciência de vitaminas e 
minerais é um grave problema 
de saúde pública, sendo ainda 
mais frequente em países 
em desenvolvimento como o 
Brasil, e atinge, principalmente, 
crianças, adolescentes, gestantes 
e mulheres em idade fértil.
A fortifi cação dos alimentos 
tem sido muito importante na 
prevenção dessas defi ciências.
Segundo a Organização Mundial
da Saúde, a fortifi cação de alimentos
é o aumento da quantidade de 
micronutrientes em alguns alimentos,
melhorando a sua qualidade 
nutricional e promovendo um benefício
 à saúde com um risco reduzido. 
Ou seja, são adicionadas vitaminas 
e minerais a alimentos de uso geral, 
visando garantir uma ingestão 
adequada de micronutrientes e 
evitar as suas defi ciências.
Os principais nutrientes 
adicionados são o ferro, o iodo, 
o cálcio, o zinco e as vitaminas.
A fortifi cação obtém bons 
resultados porque, com ela, 
consegue-se atingir grande 
parte da população, sem alterar os 
hábitos alimentares e com 
um baixo risco de toxicidade. 

Considerando o baixo custo 
e o alto consumo, fatores 
indispensáveis para a efi cácia 
da fortifi cação, alguns alimentos 
são mais indicados, como a água, 
os cereais (farinhas, massas, 
biscoitos e pães), os leites e seus 
derivados (queijos e iogurtes), 
os óleos, o açúcar e o sal.
Outro fator a ser considerado 
é a biodisponibilidade dos 
nutrientes adicionados, ou 
seja, a maneira como ele é 
absorvido e utilizado pelo 
nosso organismo. Nesse sentido, 
a indústria tem desenvolvido 
novas tecnologias, trazendo muitos 
benefícios para essa área. 
Além disso, para a boa aceitação 
dos produtos fortifi cados, 
é essencial que a adição de 
nutrientes a um determinado
 tipo de alimento não altere 
as suas qualidades sensoriais, 
como sabor, textura e aroma.

A fortificação dos alimentos 
é uma ação preventiva, 
ou seja, não tem objetivo 
farmacológico nem terapêutico.
Além disso, deve ser aliada à 
ações de Educação Nutricional.
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Alimentação infantil
Uma das atitudes alimentares mais 
importantes no início da vida é o alei-
tamento materno, que deve ser exclu-
sivo – sem a necessidade de outro 
alimento ou líquido – até o sexto mês 
de vida. Algumas mães não podem 
amamentar, nesses casos é impor-
tante que o bebê consuma um leite 
(fórmula alimentar) adequado para a 
sua idade e suas necessidades  
nutricionais e de desenvolvimento. 
A partir do primeiro ano as  
crianças podem consumir  
a alimentação regular da família.
No entanto, a criança consome uma 
menor quantidade de alimentos do 
que um adulto e o seu apetite varia 
de acordo com a idade e a velocidade 
de crescimento, por isso, pequenas 
variações de consumo e apetite  
são comuns e não devem ser  
encaradas como um problema.
Os hábitos alimentares são  
formados na infância e bons hábitos 
são carregados por toda a vida.
Além disso, os pais devem respeitar  
o momento de alimentação da  
criança, valorizando a situação  
e não usar a refeição como punição 
ou barganha com a criança. 

Adolescência
A adolescência é uma etapa da  
vida caracterizada por inúmeras 
transformações biológicas,  
psicológicas e sociais.
Nessa fase, o indivíduo apresenta  
um crescimento e um processo de 
maturação sexual acelerados,  

aumentando a necessidade nutricional.
Essas mudanças também  
interferem no comportamento 
alimentar dos adolescentes, sendo 
comum o alto consumo de fast food  
e de alimentos ricos em gorduras.
A falta de atividade física também  
é muito frequente e, associada a 
esse consumo excessivo, contribui 
para o aumento do excesso de peso 
nesse grupo.
Por outro lado, a mídia e seus  
modelos extremamente bonitos  
e magros, contribuem para a  
insatisfação com o próprio corpo – 
que muda a cada dia – expondo-os 
aos transtornos alimentares, como 
a anorexia, bulimia e compulsão 
alimentar.

Gestação
É um período repleto de alterações  
fisiológicas, metabólicas e nutricionais.
No primeiro trimestre é comum a  
gestante apresentar enjôos e náuseas,
mas a saúde do bebê é garantida 
pelas reservas energéticas e de  
vitaminas e minerais pré-gestacionais.
No segundo e terceiro trimestres,  
o ganho de peso adequado e uma 
boa alimentação são necessários
para garantir o crescimento e  
desenvolvimento do feto.
Várias condições podem interferir na 
evolução da gestação, como idade, 
tabagismo, uso de álcool, anemia, 
desnutrição, obesidade, hipertensão, 
diabetes e cardiopatias.
É muito comum a idéia de que a  
gestante deve “comer por dois”. 

Viva melhor!
A alimentação deve ser adequada à idade 
 e ao estado de saúde de quem a consome 
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“Além da 
alimentação, 
a prática de 
atividades 

físicas também 
é importante 

para controlar 
os níveis de 

colesterol no 
sangue.  

Os exercícios 
contribuem 
para elevar 
as taxas de 
HDL, evitam 

o acúmulo de 
gordura nas 

artérias e redu-
zem o risco de 

infartos.”
Dr. Carlos  
Alberto  

Werutsky, 
médico  

nutrólogo e  
diretor da 

ABRAN
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Isso não é verdade. No primeiro 
trimestre o consumo energético deve 
ser semelhante ao período anterior 
a gestação. Apenas no segundo e 
terceiro trimestres a necessidade 
aumenta um pouco (cerca de 
300 kcal por dia), mas a qualidade 
da alimentação deve ser priorizada, 
visando uma gestação tranquila 
e a saúde da mãe e do bebê.

Nutriz
Chamamos de nutriz a mulher 
que pratica o aleitamento materno.
Esse momento é muito importante 
para o vínculo emocional entre a mãe 
e o bebê, além das vantagens para a 
saúde que o leite materno oferece.
Estima-se que, em média, a 
produção de leite por uma nutriz 
seja de 850 ml por dia. Para isso, 
ela necessita de um aporte maior 
de calorias (cerca de 500 kcal por 
dia) que devem ser obtidas em uma 
dieta rica em proteínas, vitaminas 
e minerais para garantir um leite nu-

tritivo sem alterar as reservas da mãe.
A alimentação deve ser fracionada 
em seis refeições para manter o nível 
de açúcar constante, facilitando o 
aproveitamento desse nutriente.

Idosos
Idosos também têm algumas 
particularidades na alimentação. 
Com o passar dos anos, eles 
podem apresentar difi culdade de 
mastigação devido a perda de 
dentes. Muitas vezes também ocorre 
a perda ou diminuição do paladar. 
Para tornar a comida mais saborosa 
deve-se fazer uso de temperos para 
compensar a diminuição do uso do 
sal e acentuar o sabor dos alimentos. 
Alguns idosos sofrem grande 
perda de peso ao fi car doente, por 
isso a alimentação não deve ser 
negligenciada e a oferta de calorias 
deve sempre ser sufi ciente.
Perdas de peso sem motivos 
aparentes devem ser observadas 
e o peso deve ser recuperado o 
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O creme 
vegetal e o óleo 

composto da 
linha Cyclus® 

possuem 
o Selo de 

Aprovação SBC 
(Sociedade 

Brasileira de 
Cardiologia), 
garantia de 

produtos 
diferenciados

e que 
contribuem 
para uma 

alimentação 
mais saudável

Hábitos saudáveis devem fazer parte da rotina de todos em todas as idades
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quanto antes, prevenindo 
a desnutrição e internações 
hospitalares desnecessárias. 
Além disso, entre os idosos, a 
sensação de sede é reduzida. 
O cuidado com o consumo de 
líquidos deve estar sempre 
presente para evitar a desidratação.

Algumas patologias podem requerer
 alterações na alimentação:

Doença celíaca
A doença celíaca é uma intolerância  
permanente ao glúten, uma proteína 
encontrada no trigo, centeio, cevada 
e malte. A aveia não tem glúten na 
sua composição mas as plantações 
de aveia costumam estar perto de 
plantações de trigo podendo 
contaminar a aveia com glúten. 
Essa intolerância ocorre pela 
ausência de uma enzima essencial 
para a digestão dessa proteína.
Celíacos têm o funcionamento do 
intestino delgado prejudicado o que 
altera a absorção de nutrientes.
A doença pode gerar desconforto 
gastrointestinal, câncer de 
intestino, osteoporose e 
outras alergias alimentares. 
A dieta deve ser rigorosamente 
seguida, por isso, alimentos 
industrializados que possuem 
glúten devem, por lei, colocar essa 
informação no rótulo, sempre em 
lugares visíveis.  

Diabetes
O diabetes é uma doença que 
ocorre quando o organismo tem 
difi culdade em metabolizar a 
glicose e pode, a longo prazo, 
acarretar danos em vários órgãos 
como olhos, rins, cérebro, nervos, 
coração e sistema circulatório. 
O diabetes é causado por 
problemas na produção de insulina, 
um hormônio gerado no pâncreas, 

e que atua na metabolização da 
glicose, a menor parte de um 
carboidrato.  Existem diferentes 
tipos de diabetes, mas as mais 
comuns são diabetes tipo 1, 
diabetes tipo 2 e gestacional. 
O diabetes do tipo 1 acontece 
devido a problemas de produção 
e/ou secreção da insulina pelo 
organismo e, geralmente, 
descoberto na infância 
e adolescência. Seus portadores 
necessitam de insulina injetável 
sempre que se alimentam e esse tipo 
de diabetes ainda não tem cura. 
Além dos medicamentos a dieta 
deve ser rigorosamente 
acompanhada para garantir 
uma melhor qualidade de vida. 
O diabetes tipo 2 é mais comum 
em adultos e, na maioria dos casos, 
ocorre devido ao excesso de peso, 
sedentarismo, dieta e estilo de vida 
inadequado.
Na maioria dos casos, medicamen-
tos aliados a uma dieta equilibrada 
são os cuidados necessários 
para controlar a doença.
A necessidade de insulina injetável 
pode aparecer, mas só nos casos 
em que os medicamentos orais
não são mais sufi cientes. 
A dieta para pacientes diabéticos 
deve ser baseada nos pilares da 
alimentação saudável. Esses 
pacientes devem evitar excessos 
e sempre preferir alimentos in 
natura, carnes magras, cereais in-
tegrais e deve-se evitar o consumo 
de açúcares e doces, além de 
alimentos ricos em gorduras e sal. 
O consumo de bebidas alcoólicas é 
desaconselhável. 
O paciente diabético deve contro-
lar o peso, mantendo-se dentro da 
faixa de normalidade para sua ida-
de e altura, além de ser acompa-
nhado por uma equipe de saúde 
regularmente.
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A atividade 
física também 
deve fazer par-
te da rotina de 
todos. Procure 
um médico e 

um educador fí-
sico para obter 

informações 
antes de iniciar 
o seu programa  
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Fique de olho no rótulo
A palavra diet é usada para 
designar alimentos isentos de 
algum nutriente em sua 
composição, como o açúcar 
- em alimentos voltados para 
os diabéticos - ou o sal - em 
produtos com baixo teor de sódio.
Alguns desses alimentos têm 
alta quantidade de calorias 
e não devem ser consumidos 
com o objetivo de perder peso.
Alimentos light possuem redução
de calorias e/ou de algum dos 
nutrientes da sua composição 
(mínimo de 25%) quando 
comparado com a versão normal. 
Assim, alimentos dietéticos são 
para portadores de alguma restrição 
(como os diabéticos e o açúcar) 
e os lights são destinados a quem 
pretende consumir uma menor 
quantidade de calorias ou de outros 
nutrientes, como as gorduras.

Cuidado!
Muitas pessoas acabam 
exagerando no consumo de 
alimentos lights, por acreditarem 
que eles não engordam.
Apesar do teor reduzido de 
calorias e/ou nutrientes, se o 
objetivo é a redução de peso, 
consuma-os com moderação.

Hipertensão
A hipertensão é uma doença 
causada pelo aumento da pressão 
arterial e pode ser 
causada por diversos fatores. 
Ela deve ser controlada com dieta, 
medicamentos e atividade física. 
A longo prazo a doença pode causar 
danos no coração, rins, cérebro e olhos. 
O controle do peso é muito importante 
para pacientes hipertensos. 
Além disso, pacientes com excesso de 

peso, ao emagrecerem também tem 
benefícios na redução da pressão. 
A dieta do paciente hipertenso 
deve ter quantidade reduzida de sal 
e restrição de alguns alimentos 
industrializados como embutidos, 
conservas e salgadinhos, pois esses 
alimentos possuem alto teor de sódio.
As bebidas alcoólicas devem ser 
evitadas e o consumo de frutas, 
verduras e legumes priorizados, 
bem como as carnes magras 
cozidas e os cereais integrais.

Dislipidemias
São alterações no metabolismo 
dos lipídios que podem ocorrer em 
decorrência de outras doenças 
e do uso de seus medicamentos 
(hipotireoidismo, doenças renais, 
diabetes e alcoolismo, entre outras).
Elas também podem ocorrer devido 
a fatores genéticos e ambientais. 
As dislipidemias são divididas em 
hipercolesterolemia (taxas altas 
de colesterol), hipertrigliceridemia, 
hiperlipidemia mista e redução 
do HDL-colesterol, que podem ocorrer 
isoladas ou associadas. Pacientes 
com dislipidemia devem controlar o 
consumo de gorduras saturadas e, 
em alguns casos, a terapia com 
medicamentos deve ser seguida. 
É essencial controlar os níveis de 
lípides na corrente sanguínea pois 
o acúmulo de colesterol nas veias 
e artérias pode causar a obstrução 
das mesmas, resultando em problemas
como infarto de alguns tecidos, como 
o coração, e a necessidade de 
intervenção cirúrgica para 
desobstruir essas vias. 
As dislipidemias também afetam 
jovens. Assim, pessoas que possuem 
histórico de dislipidemia na família 
devem iniciar o monitoramento dos 
níveis de gorduras no sangue cedo.

“A carne bovina 
é um alimento 

rico em 
nutrientes,

 como zinco, 
ferro e proteínas 

de alto valor 
biológico. 
Consumir 

carne bovina 
diariamente é 

uma boa receita 
para ter uma 
alimentação 
balanceada, 
saudável e 

riquíssima em 
nutrientes que 

farão bem a sua 
saúde e da sua 

família!”



29

Fortaleça 
os hábitos 
saudáveis 
e viva mais 
e melhor!

Além de hábitos 
saudáveis, o 
afeto é essencial 
nesse período da 
vida da mulher
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          Lembre-se

A saúde está muito relacionada ao modo de viver das 
pessoas. O sedentarismo, uma alimentação composta por 

alimentos muito calóricos e com poucas vitaminas e minerais 
e o ritmo da vida moderna estão muito distante do ideal!

Assim, a redução desses fatores são essenciais!
A formação dos bons hábitos alimentares ocorre aos 

poucos e deve ser iniciada na infância. No entanto, a melhoria 
dos hábitos pode e deve ocorrer a qualquer momento da vida,

assim como a prática de atividade física.
Essas mudanças devem ocorrer de maneira gradual, sempre 

respeitando o limite e a individualidade de cada um.
E lembre-se sempre: a moderação é uma ótima companhia 

para aqueles que desejam ter uma vida mais saudável!
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Fora de casa



As refeições feitas em casa são 
preparadas com todo o cuidado e 
carinho que a sua família merece. 
No entanto, muitas pessoas 
aproveitam o fi nal de semana 
para passear e, geralmente, 
esses passeios incluem idas a 
restaurantes e lanchonetes.
Nesses casos, a palavra é moderação! 
Apesar do momento de lazer, a 
alimentação fora de casa também 
deve ser variada e nutritiva. 
Procure montar um prato colorido, 
não se esquecendo de consumir 
verduras, legumes e frutas. 
Além disso, prefi ra as carnes magras 
e evite alimentos demasiadamente 
gordurosos. 

Dia a dia
Algumas pessoas que trabalham 
fora acabam frequentando os 
restaurantes diariamente. Aqueles 
que frequentam restaurantes 
conhecidos como “quilo” muitas 
vezes se sentem tentados com a 
variedade de opções. Tenha sempre 
cuidado com as escolhas.
Os pratos grandes estimulam o 
consumo excessivo de alimentos.
O ideal é montar o prato com os 

alimentos mais saudáveis, 
reservando no mínimo 
1/3 do prato para as saladas.
Nos restaurantes a la carte 
ou naqueles que oferecem 
o prato pronto, as pessoas tendem 
a consumir toda a comida servida, 
mesmo que seja uma quantidade 
superior à necessária.
Sempre que possível, peça 
uma porção menor ou divida 
com um colega ou familiar.
A procura por opções mais leves fez 
com que algumas  grandes cadeias 
de fast food passassem a oferecer 
algumas opções diferenciadas em 
seu cardápio. Aproveite esses pratos!
Em qualquer uma dessas situações, 
opte por frutas na sobremesa e 
prefi ra o suco ou a água ao invés 
de refrigerantes.

Refeição fora de casa
É muito importante fi car de olho no 
que consumimos fora de casa, pois 
as pessoas tendem a comer 30% a 
mais de calorias quando se alimen-
tam em restaurantes. Atenção com 
o que se coloca no prato ou com o 
pedido do cardápio. Evite os exageros 
e os alimentos menos saudáveis!

Faça a 
escolha certa
Com tantas opções apetitosas, escolher os alimentos 
mais adequados nem sempre é uma tarefa fácil
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Pratos mais 
calóricos, 
devem ser 
reservados 

para momentos 
especiais e 

fi nais de 
semana. 

Sempre com 
moderação

“Uma alimen-
tação variada 
ajuda a obter 
todos os nu-
trientes que 
o seu corpo 
precisa para 
manter-se 

saudável, bem 
disposto e com 

um peso
adequado.”
Ana Luiza G. 

Aranjues
Nutricionista 

Clínica do
Hospital do 

Coração (SP)
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Margarina

3 2

É uma emulsão de água em óleos vegetais, contendo leite ou seus  
constituintes e derivados. Além do consumo direto com pães, bolachas  
e torradas, a margarina tem uma ampla utilização na culinária, podendo  
ser utilizada em refogados, grelhados, doces, bolos e massas em geral.

Soya 
Sabor e 
performance 
culinária que 
você merece 

Nossas soluções

Delícia  
Com elas o  

café da manhã 
com a família 

fica muito  
mais gostoso

  



É uma emulsão constituída principalmente por água e óleo vegetal e 
ou gordura vegetal, podendo ser adicionada de outros ingredientes. 
Seu consumo com pães, torradas e biscoitos é muito frequente.

Creme vegetal
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Cyclus
Agora com embalagem 100% biodegradável. 
A vida é feita de Cyclus.Renove-se

Soya
Ideal para 
o seu lanche  
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Primor 
Leve alegria para a sua mesa

Conforme 
a legislação 
brasileira, as 
margarinas 
são adicionadas 
de vitamina A. 



Podem ser utilizados em saladas 
e molhos, em temperatura 
ambiente, e em inúmeras 
preparações culinárias como 
refogados, frituras e massas. 

Óleo vegetal
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Soya
 Toda comida 
pede todo o dia

Primor
Leve alegria 
para a sua mesa  

Nossas soluções

Salada
 Sabor de viver bem

Cyclus
 A vida é 
feita de 
Cyclus. 
Renove-se



Óleo extraído da azeitona madura. 
Muito utilizado para o tempero e pre-
paro de saladas, molhos e refogados. 
Seu sabor é muito característico.

Azeite
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Salada
 Com 10 % 

de azeite de 
oliva. Próprio 
para refogar 
e temperar  

Cocinero
O extra virgem 
de todos os dias

Soleada
Tudo fi ca 
melhor! 

Andorinha
 O azeite 
deliciosamente suave 

N
os
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s 
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Maionese
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Alimento rico em amido é uma ótima fonte 
de energia. Ao lado do feijão, forma uma 
dupla deliciosa e nutritiva, sendo a base 
da alimentação tradicional dos brasileiros.

Arroz
Alimento rico em amido é uma ótima fonte 
de energia. Ao lado do feijão, forma uma 
dupla deliciosa e nutritiva, sendo a base 
da alimentação tradicional dos brasileiros.

Alimento rico em amido é uma ótima fonte 

da alimentação tradicional dos brasileiros.

Arroz Primor 
Parboilizado

Parboilização
É um processo no qual o arroz passa por um pré-
cozimento e dessa forma, os nutrientes da casca 
são absorvidos pelo grão, tornando-o mais nutritivo.

É um produto cremoso em 
forma de emulsão estável, 
preparado a partir de óleos 
vegetais, água e ovos, 
podendo ser adicionado de 
outros ingredientes que não 
descaracterizem o produto. 
Além de ser muito popular para 
incrementar molhos, saladas 
e sanduíches, a maionese 
também pode ser utilizada na 
preparação de muitas receitas. 

Gordura Vegetal Primor

Sua utilização 
culinária é 
muito ampla 
pois ela melhora 
o sabor e a 
textura das 
preparações, 
como sorvetes, 
bolos e biscoitos.

Gordura 
vegetal

Arroz Primor

Soya
Apenas 21 kcal por colher para 
cuidar melhor de sua família

Cyclus
40% menos calorias e 
50% menos gorduras. 
A vida é feita de 
Cyclus. Renove-se  

Primor
Leve alegria para sua mesa

Nossas soluções
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Cyclus. Renove-se  



Tempo de preparo: 
tempo médio para preparo do 
prato, excluindo procedimento 
no forno, no fogo, na 
geladeira ou de descanso

Rendimento: 
quantidade de porções 

Descanso: 
período para descanso 
ou tempo aproximado 
para marinar

Geladeira: 
tempo médio que o alimento 
deverá fi car na geladeira

Forno: 
tempo médio de 
preparo no forno

Congelamento: 
receita permite congelamento 

Valor energético: 
quantidade de 
calorias por porção

Entenda os ícones

Tabela de Medidas Caseiras

1 colher 
(sopa)

1 xícara
(chá)

240 ml

1 colher 
(chá)

1 copo 
(250 ml)

Farinha de 
Trigo 7 g 120 g 3 g -

Farinha de 
Rosca 12 g 160 g - -

Farinha de 
Mandioca 12 g 160 g - -

Amido de 
Milho 8 g 110 g - -

Margarina 20 g 200 g 4 g

Manteiga 20 g 200 g 4 g

Óleo 10 g 192 g 4 g 200 g

Azeite 10 g 192 g 4 g 200 g

Açúcar 12 g 180 g 4 g 200 g

Leite 13 g 190 g 4 g 200 g

Arroz 15 g 200 g - -
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Tempo de preparo:
tempo médio para preparo do 

Entenda os ícones

Tabela de Medidas Caseiras

Receitas
Receitas
Receitas
ReceitasCaderno de

Caderno de
Caderno de
Caderno de
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Bolinho de arroz recheado

Homus

Entradas

20 min6  porções

40 min16 unidades

88 cal

124 cal

20 min6  porções

Ingredientes
3 xícaras (chá) de 

grão-de-bico cozidos
1 dente de alho
4 colheres (sopa) de tahine
3/4 de xícara (chá) de água
2 colheres (sopa) 

de suco de limão
Sal a gosto
2 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extra virgem Cocinero®
Folhas de hortelã para decorar

Como fazer
1. Bata todos os ingredientes 

no liquidifi cador até obter 
uma pasta homogênea. 

2. Coloque em um 
recipiente, regue com 
azeite e decore com as folhas 
de hortelã. Sirva com pão sírio.

Como fazer
1. Bata metade do arroz, as gemas, 

o queijo, o leite, a margarina e a cebola 
no processador ou no liquidifi cador. 

2. Coloque em um recipiente e acrescente 
a farinha de trigo, a salsa picada, o 
sal e o restante do arroz. Misture bem. 

3. Unte as mãos com óleo, abra porções da mistura e 
recheie com a mussarela e o tomate seco. 

4. Passe os bolinhos nas claras ligeiramente 
batidas e, em seguida, pela farinha 
de rosca. Frite em óleo quente.

Ingredientes
2 xícaras (chá) de arroz  Primor ® cozido
2 gemas
1/2 xícara (chá) de 

queijo parmesão ralado
1/2 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de margarina Delícia®
1 cebola pequena picada
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de salsa picada
Sal a gosto
Recheio
150 g de mussarela 

cortada em cubos
50 g de tomate seco picado
Para empanar
2 claras
Farinha de rosca
Óleo de soja Soya ® para fritar
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Ingredientes
1 copo de requeijão
1 xícara (chá) de maionese Cyclus®
1/2 xícara (chá) de ricota 

amassada

Como fazer
1. Bata todos os ingredientes 

no liquidifi cador até obter 
uma pasta homogênea.

Dicas
Sirva com tiras 
de legumes como 
cenoura, pepino ou salsão.

Dip de requeijão 
com ricota

Mousse de salame

Ingredientes
1 lata de creme de leite
2 xícaras (chá) de salame picado (250 g)
1 colher (sopa) de salsa picada
1 vidro de maionese Primor® (250 g)
1 sachê de gelatina em pó incolor e sem sabor
1 xícara (chá) de água
Óleo de soja Primor® para untar
Fatias de salame para decorar

Como fazer
1. Bata no liquidifi cador, 

o creme de leite, o salame, 
a salsa, a maionese e a 
gelatina hidratada com a água 
e dissolvida em banho-maria. 

2. Distribua a mistura em forminhas 
untadas com óleo e leve 
à geladeira até que fi quem fi rmes. 

3. Desenforme, decore com 
fatias de salame e sirva 
com fatias de pão italiano.

10 min10 porções

15 min12 porções 1 h

amassada

Como fazer
1. Bata todos os ingredientes 

no liquidifi cador até obter 
uma pasta homogênea.

Dicas
Sirva com tiras 
de legumes como 
cenoura, pepino ou salsão.

123 cal

174 cal

o creme de leite, o salame, 

gelatina hidratada com a água gelatina hidratada com a água gelatina hidratada com a água gelatina hidratada com a água 
e dissolvida em banho-maria. 
Distribua a mistura em forminhas 
untadas com óleo e leve 
à geladeira até que fi quem fi rmes. 

cenoura, pepino ou salsão.cenoura, pepino ou salsão.

2 xícaras (chá) de salame picado (250 g)

1 sachê de gelatina em pó incolor e sem sabor

Como fazer
1. Bata no liquidifi cador, 

o creme de leite, o salame, 
a salsa, a maionese e a 
gelatina hidratada com a água gelatina hidratada com a água gelatina hidratada com a água gelatina hidratada com a água 
e dissolvida em banho-maria. 

2. Distribua a mistura em forminhas 
untadas com óleo e leve 
à geladeira até que fi quem fi rmes. 

3. Desenforme, decore com 
fatias de salame e sirva 
com fatias de pão italiano.
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Ingredientes
1/2 xícara (chá) de vinho branco seco
1/2 xícara (chá) de azeite de oliva Andorinha®
1/2 xícara (chá) de geleia de amora
4 folhas de manjericão
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de salsa picada 

Molho de amora

10 min8 porções 86 cal

10 min12 porções 123 cal

Ingredientes
50 g de queijo gorgonzola
1/4 de xícara (chá) de nozes

1 e 1/2 xícara (chá) de maionese Soya®
1 colher (sopa) de suco de limão

Sal e pimenta a gosto

Como fazer
1. Bata todos os ingredientes 

no liquidifi cador até obter 
um molho cremoso.  

2. Coloque em um pote fechado e 
armazene na geladeira. 

Molho de gorgonzola

Como fazer
1. Bata o vinho branco, o azeite, 

a geleia de amora, o manjericão 
e o sal no liquidifi cador.

2. Mantenha na geladeira.
3. Na hora de servir, retire da 

geladeira, salpique a salsa e sirva.

Dica
Sirva o molho com salada de folhas 
verdes, tomates e cubos de queijo branco.

Molhos
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Ingredientes
1 xícara (chá) de maionese 

Cyclus®
1/3 de xícara (chá) de catchup 
1 pepino pequeno em 

conserva cortado em pedaços 
2 colheres (chá) de mostarda
Sal a gosto

Como fazer
1. Bata todos os ingredientes 

no liquidifi cador até obter 
um molho cremoso.  

2. Coloque em um 
pote fechado e 
armazene na geladeira. 

3. Retire da geladeira 
e sirva com a sua 
salada favorita.

Molho Mil Ilhas

Molho de alho

Ingredientes
8 dentes de alho picados
200 ml de leite gelado
4 colheres (sopa) de 
azeite de oliva Cocinero®
4 colheres (sopa) de suco de limão
Sal a gosto
250 ml de óleo de girassol Salada®
1 colher (sopa) de orégano fresco

Como fazer
1. Bata no liquidifi cador o alho, o leite, 

o azeite, o suco de limão e o sal. 
2. Sem parar de bater, 

acrescente o óleo em fi o até 
que a mistura fi que cremosa.

3. Junte o orégano fresco e 
misture. Conserve em geladeira.

Dica
Sirva com bifes grelhados.

10 min14 porções 164 cal

1 xícara (chá) de maionese 

Molho Mil Ilhas

M
ol

h
os

um molho cremoso.  
2. Coloque em um 

pote fechado e 
armazene na geladeira. 

3. Retire da geladeira 
e sirva com a sua 
salada favorita.

20 min8 porções 97 cal
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Ingredientes
Salada
2 xícaras (chá) de 

grãos de soja cozidos
1 laranja cortada 

em pequenos cubos
1 cenoura crua ralada
1 xícara (chá) de queijo de minas 

cortado em pequenos cubos
1/4 de xícara (chá) 

de folhas de hortelã picadas
Folhas de rúcula para acompanhar
Molho
1 pote de iogurte natural

Salada de Bali

20 min6 porções 92 cal

Suco de 1 limão
Sal e óleo composto Cyclus® a gosto

Como fazer
1. Em uma tigela grande, coloque todos 

os ingredientes da salada e reserve. 
2. Em uma tigela pequena, misture 

todos os ingredientes do molho.
3. Coloque a rúcula em uma travessa 

e acrescente o restante da salada
4.  Tempere na hora de servir.

Saladas
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Ingredientes
2 xícaras (chá) de vagens cortadas
2 xícaras (chá) de cenoura

cortada em cubos
2 xícaras (chá) de chuchu 

cortado em cubos
2 xícaras (chá) de batata 
cortada em cubos
2 xícaras (chá) de mandioquinha 
cortada em cubos
1 vidro de maionese light Primor® (500 g)
2 colheres (sopa) de mostarda
2 colheres (sopa) de catchup
Sal a gosto
2 xícaras (chá) de peito de 
peru cortado em cubos

Maionese com peito de peru
Como fazer
1. Cozinhes os legumes, separadamente, 

até que fi quem macios. Reserve.
2. Em uma vasilha grande, 

misture a maionese, a 
mostarda, o catchup e o sal.

3. Acrescente todos os legumes 
cozidos e o peito de peru. Misture bem.

4. Conserve na geladeira. 
5. Na hora de servir, arrume em 

uma travessa forrada com folhas verdes.

Salada Colorida

Ingredientes
Salada
2 xícaras (chá) de abobrinha cozida e fatiada
1 cenoura grande ralada 
4 rabanetes fatiados
Folhas de alface 
Molho
1 colher (chá) de mostarda
2 colheres (sopa) de vinagre
3 colheres (sopa) de óleo composto Salada®
Sal a gosto

Como fazer
1. Em uma tigela, misture a abobrinha, 

a cenoura e os rabanetes.
2. Em uma travessa, coloque as folhas 

de alface e, no centro, os legumes.
3. Misture todos os ingredientes 

do molho e tempere na hora de servir.

Dica
Decore a gosto.

3 colheres (sopa) de óleo composto 
Sal a gosto

2 xícaras (chá) de chuchu 
cortado em cubos
2 xícaras (chá) de batata 
cortada em cubos
2 xícaras (chá) de mandioquinha 
cortada em cubos
1 vidro de maionese light
2 colheres (sopa) de mostarda
2 colheres (sopa) de catchup
Sal a gosto
2 xícaras (chá) de peito de 
peru cortado em cubos

2 xícaras (chá) de batata 

2 xícaras (chá) de mandioquinha 

2 colheres (sopa) de mostarda
2 colheres (sopa) de catchup
Sal a gosto
2 xícaras (chá) de peito de 
peru cortado em cubos

30 min4 porções

40 min10 porções 194 cal

94 cal

Sa
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Ingredientes
1 peito de frango com osso e sem pele 
Tempero
1/2 xícara (chá) de vinho branco seco
1 colher (sopa) de 

azeite de oliva Andorinha Vintage®
1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado
2 dentes de alho picados
1 colher (sopa) de molho inglês
1 colher (sopa) de 

molho de mostarda
Crosta
2 colheres (sopa) de mostarda em grãos
1 colher (sopa) de 

pimenta-do-reino em grãos

Peito de frango em crosta de mostarda

Ingredientes
500 g de carne moída
1 cebola ralada
1 ovo
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (café) de cominho
Raspas de limão a gosto
Sal a gosto
2 colheres (sopa) de óleo de milho Salada®

Bolinho de carne 
com molho de cogumelo

1 xícara (chá) de 
purê de tomate

1 xícara (chá) de cogumelos 
pequenos inteiros

1 xícara (chá) de água
Sal a gosto
1 colher (sopa) de 

cebolinha-verde picada

Como fazer
1. Misture a carne, a cebola, 

o ovo, a farinha, o cominho, 
as raspas do limão e o sal.

2. Modele os bolinhos no 
tamanho desejado e reserve.

3. Em uma panela, 
aqueça o óleo, acrescente 
o purê de tomate, 
os cogumelos, a água e o 
sal e quando ferver, coloque 
os bolinhos e cozinhe, 
acrescentando a cebolinha.

Dica
Sirva com o purê de batatas. 

20min6 porções 381 cal

12 h40 min3 porções 186 cal1 h

1 xícara (chá) de 
purê de tomate

1 xícara (chá) de cogumelos 
pequenos inteiros

1 xícara (chá) de água
Sal a gosto
1 colher (sopa) de 

cebolinha-verde picada

Como fazer
1. Misture a carne, a cebola, 

o ovo, a farinha, o cominho, 
as raspas do limão e o sal.

2. Modele os bolinhos no 
tamanho desejado e reserve.

3. Em uma panela, 
aqueça o óleo, acrescente 
o purê de tomate, 
os cogumelos, a água e o 

Como fazer
1. Misture os ingredientes do tempero, 

coloque o frango e deixe descansar, 
de um dia para o outro, na geladeira. 

2. Escorra bem e coloque em 
uma assadeira antiaderente. 

3. Com o auxílio de uma faca, quebre os grãos de 
mostarda e de pimenta-do-reino em pedaços 
menores e faça uma crosta sobre o frango. 

4. Cubra com papel-alumínio e leve 
ao forno médio (180º C), preaquecido, 
por cerca de 1 hora, regando com o 
tempero de vez em quando para não ressecar.

Dica
Se quiser, retire o frango e coloque 1/2 
xícara (chá) de água na assadeira. Leve 
ao fogo, mexendo para desgrudar o fundo, 
até reduzir. Retire e sirva com o frango.

Pratos principais
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Lombo assado

Ingredientes
1 lombo temperado (1 e 1/2 kg aproximadamente)
Molho
1 xícara (chá) de vinho branco
1 xícara (chá) de suco de laranja
1 cebola média picada
1 dente de alho
Suco de 1 limão
1 colher (sopa) de molho inglês
Óleo de soja Primor ® para untar

20 min8 porções 1 h 30 min 345 cal

Como fazer
1. Amarre o lombo para manter o formato e 

coloque-o em uma assadeira untada com óleo. 
2. Bata os ingredientes do molho 

no liquidifi cador e regue a carne. 
3. Cubra com papel-alumínio e leve 

ao forno preaquecido por cerca de 1 hora. 
4. Retire o papel-alumínio e 

mantenha no forno até que doure. 

Dica
Sirva com legumes cozidos 
e decore com fatias de limão.
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Sojoada

370 cal1 h e  20 min8 porções 24 h

Ingredientes
250 g de carne-seca magra cortada em cubos
250 g de grãos de soja
1 cebola picada
4 dentes de alho amassados
1 colher (chá) de óleo composto Cyclus®
250 g de lombo magro cortado em cubos
250 g de linguiça de frango 

cortada em pedaços
1 pitada de louro em pó

Como fazer
1. Coloque a carne-seca em um 

recipiente grande com água e troque a água, 
no mínimo, 5 vezes no período de 24 horas. 

2. Deixe a soja de molho por 6 horas. 
3. Lave a carne e coloque-a em uma panela de 

pressão com água e cozinhe por 30 minutos. 
4. Refogue a cebola e o alho 

no azeite e junte o lombo. 
5. Deixe refogar e adicione a soja e a carne-seca. 
6. Deixe cozinhar por mais 30 minutos, sem pressão. 
7. Adicione a linguiça e o louro 

e deixe cozinhar o sufi ciente para 
amolecer as carnes e encorpar a soja. 

8. Retire e sirva.

Pratos principais



47

Peixe com creme de espinafre

Picadinho com mandioquinha

Ingredientes
500 g de coxão duro cortado 

em pequenos cubos
1 colher (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de óleo de soja Primor ®
1 cebola média picada
1 dente de alho picado
1 colher (café) de cominho
Sal a gosto
2 xícaras (chá) de água 
2 mandioquinhas cortadas em fatias grossas
2 batatas cortadas em pequenos cubos
2 tomates sem sementes picados
1 talo de salsão fatiado
1 colher (sopa) de cebolinha picada

Como fazer
1. Empane os cubos de carne 

com a farinha e frite no óleo.
2. Acrescente a cebola e o alho 

e frite por mais alguns minutos.
3. Acrescente o cominho, 

o sal e a água, tampe a panela 
e cozinhe até a carne fi car macia.

4. Junte as mandioquinhas, 
as batatas, os tomates,o salsão e a 
cebolinha até que fi quem cozidos.

40 min6 porções 312 cal

40 min4 porções 308 cal

e frite por mais alguns minutos.

o sal e a água, tampe a panela 
e cozinhe até a carne fi car macia.

as batatas, os tomates,o salsão e a 
cebolinha até que fi quem cozidos.

Peixe com creme de espinafre
Ingredientes
Peixe
4 postas de peixe cação
Suco de 1 limão
2 colheres (sopa) de óleo de canola Salada®
1/2 xícara (chá) de molho de tomate
Sal a gosto
1 colher (sopa) de salsa ou coentro picado
Creme de espinafre
2 colheres (sopa) de azeite de oliva 

extra virgem Soleada®
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite
400 g de espinafre cozido, 

espremido e picado
1 colher (sopa) de queijo 

parmesão ralado
Sal a gosto
Salsa picada para salpicar

Como fazer
1. Peixe. Tempere o peixe 

com o suco de limão e reserve.
2. Em uma panela, coloque 

o óleo e o molho de tomate.
3. Cozinhe até formar um molho fi rme.
4. Junte o peixe, a salsa ou o coentro e o sal 

e tampe a panela para cozinhar no vapor.
5. Creme de espinafre. Em uma 

panela, aqueça o azeite e frite 
a farinha de trigo. Acrescente 
o leite e mexa para não empelotar.  

6. Junte o espinafre, o queijo ralado 
e o sal. Cozinhe até obter um creme.

7. Em uma travessa, coloque 
o creme de espinafre e, no centro, 
o peixe refogado. Salpique a salsa.
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Ingredientes
Panqueca
2 ovos
1 colher (sopa) de óleo de milho Salada®
1 e 1/2 xícara (chá) de leite
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
Sal a gosto
Óleo de milho Salada para fritar
Molho
2 colheres (sopa) de margarina Delícia®
1 dente de alho picado
500 g de purê de tomate
1 caldo concentrado de carne
Sal a gosto
Para salpicar
Queijo parmesão ralado

Talharim de panqueca com molho de tomate

Catalônia com arroz

Ingredientes
1 maço de catalônia
3 colheres (sopa) de óleo de soja Primor ®
1 cebola média picada
1 dente de alho picado
2 xícaras (chá) de arroz Primor ® cozido
1 tomate sem sementes picado
1 xícara (chá) de água

40 min6 porções 10 min 240 cal

30 min4 porções 144 cal

Como fazer
1. Lave as folhas de 

catalônia e fatie bem fi ninhas.
2. Cozinhe com água e sal por 

10 minutos. Escorra e esprema.
3. Aqueça o óleo, frite 

a cebola e o alho, 
acrescente a verdura e 
refogue por alguns minutos.

4. Junte o arroz, o tomate e a água e 
aqueça com a panela tampada.

Como fazer
1. Panqueca. Bata os ovos com 

o óleo, o leite, a farinha e o sal e 
deixe descansando por 10 minutos.

2. Unte uma frigideira com óleo, 
coloque uma porção de massa, 
frite dos dois lados e reserve. 
Repita para o restante da massa.

3. Molho. Em uma panela, 
derreta a margarina, frite 
o alho, acrescente o 
purê de tomate, o caldo 
de carne e o sal e cozinhe 
até o molho apurar. Mantenha-o 
aquecido em fogo baixo.

4. Corte as panquecas em 
tiras de 2 centímetros.

5. Coloque as tiras em uma 
travessa e acrescente o molho quente.

6. Salpique o queijo parmesão ralado.

Acompanhamentos
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Lasanha cremosa 
com berinjela

Ingredientes
2 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extra virgem Cocinero®
1 cebola grande cortada 

em pequenos cubos
2 berinjelas grandes 

cortadas em pequenos cubos
1 colher (café) de orégano
2 colheres (sopa) de alcaparras
2 colheres (sopa) de cebolinha � namente fatiada
Sal a gosto
300 g de massa pré-cozida para lasanha
250 g de mussarela fatiada
Margarina Delícia Extra Cremosa® para untar

40 min6 porções 30 min 266 cal

2 colheres (sopa) de cebolinha � namente fatiada

300 g de massa pré-cozida para lasanha

Delícia Extra Cremosa® para untarDelícia Extra Cremosa® para untarDelícia Extra Cremosa® 

Como fazer
1. Em uma panela, aqueça o azeite 

e frite as cebolas e as berinjelas.
2. Acrescente o orégano, as alcaparras, 

a cebolinha e o sal e cozinhe até 
que as berinjelas fi quem cremosas. Se 
necessário, acrescente um pouco de água. 

3. Montagem. Unte um recipiente 
refratário com margarina 
e cubra com uma camada 
de massa. Em seguida, alterne 
camadas de berinjela, massa e queijo.

4. Leve ao forno médio preaquecido 
por, aproximadamente, 30 minutos.
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Ingredientes
1 maço de brócolis
1 tablete de caldo de legumes
1 ovo
1 xícara (chá) de leite
1 embalagem de creme de leite
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Margarina Delícia Supreme ® para untar
Queijo parmesão ralado a gosto

Como fazer
1. Coloque o brócolis em uma 

panela, cubra com água e 
junte o caldo de legumes.

2. Cozinhe sem deixar que 
amoleça. Retire do fogo e reserve.

3. Em um recipiente, misture o ovo, o 
leite, o creme de leite, o sal e a pimenta.

Sufl ê de brócolis

4. Coloque o brócolis cozido em um refratário 
untado com margarina e cubra com o molho.

5. Salpique o queijo parmesão.
6. Leve ao forno médio até dourar. 

Ingredientes
4 xícaras (chá) de arroz  Primor ® cozido
1 xícara (chá) de maionese Primor ®
2 tomates sem sementes fatiados
1 colher (café) de sal
1 colher (café) de orégano
150 g de mussarela fatiada
Para salpicar
Queijo parmesão ralado

Como fazer
1. Unte um recipiente refratário quadrado.
2. Misture o arroz com a maionese e forre o 

refratário com 1/3 desta mistura.

Arroz Enformado

20 min6 porções 15 min 268 cal

30 min6 porções 30 min 139 cal

1 tablete de caldo de legumes

1 embalagem de creme de leite
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

para untar
Queijo parmesão ralado a gosto

Sufl ê de brócolis

1 tablete de caldo de legumes

1 embalagem de creme de leite

Sufl ê de brócolis

3. Distribua metade dos 
tomates temperados com o sal 
e orégano e metade da mussarela.

4. Coloque mais 1/3 do arroz e o 
restante dos tomates e da mussarela.

5. Cubra com o restante do arroz e pressione 
levemente para alisar a superfície.

6. Salpique o queijo ralado e leve 
ao forno médio, preaquecido, para 
gratinar por cerca de 15 minutos.

Acompanhamentos
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Ingredientes
3 ovos batidos
1 xícara (chá) de leite
1 colher (sopa) de margarina Primor®
1 xícara (chá) de arroz Primor  cozido
Sal a gosto
1 cenoura ralada
1 xícara (chá) de ervilha fresca
2 colheres (sopa) de queijo ralado
Para untar
Margarina Primor®  e farinha de rosca

Como fazer
1. Em uma tigela, coloque os ovos, 

o leite, a margarina e misture bem.   
2. Acrescente o arroz, o sal, a cenoura, 

as ervilhas o queijo e misture novamente.
3. Unte fartamente uma fôrma 

para pudim, polvilhe a farinha 
e coloque a mistura com o arroz.

4. Leve ao forno quente preaquecido 
por, aproximadamente, 30 minutos.

Pudim dourado de 
arroz, cenoura e ervilha

Dica
Sirva com fatias de tomate 
temperadas com orégano, sal e azeite. 

40 min4 porções 30 min 169 cal40 min4 porções 30 min

20 min6 porções 100 cal30 min

o leite, a margarina e misture bem.   
Acrescente o arroz, o sal, a cenoura, 
as ervilhas o queijo e misture novamente.

20 min6 porções

e farinha de roscae farinha de rosca

Pimentão recheado 
com arroz e grão-de-bico

Ingredientes
4 pimentões vermelhos pequenos
Recheio
1 colher (sopa) de azeite de oliva
Soleada®
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido
1 tomate sem pele e sem sementes picado
1 colher (chá) de sal
1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado
1 xícara (chá) de arroz Primor ® cozido

Como fazer
1. Recheio. Aqueça o azeite e 

refogue a cebola e o alho. 
2. Junte o grão-de-bico, o tomate, 

o sal, o cheiro-verde e 1/2 xícara 
(chá) de água. Deixe cozinhar em 
fogo baixo, por cerca de 10 minutos. 

3. Junte o arroz e, quando ferver, retire. 
4. Corte a tampa dos pimentões e, 

com uma colher, retire as sementes .
Preencha os pimentões com o recheio. 

5. Feche-os com a tampa e prenda com 
um palito de modo que fi que bem vedado.

6. Acomode os pimentões em refratário, 
cubra com papel-alumínio e leve ao 
forno médio (180 ºC), por cerca de 
30 minutos. Retire e sirva quente.
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Feche-os com a tampa e prenda com 
um palito de modo que fi que bem vedado.
Acomode os pimentões em refratário, 
cubra com papel-alumínio e leve ao 
forno médio (180 ºC), por cerca de 
30 minutos. Retire e sirva quente.
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Ingredientes
Massa
1 xícara (chá) de leite
4 ovos
1 xícara (chá) de óleo de canola Salada®
1 tablete de caldo de galinha
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de amido de milho
1 colher (sopa) de fermento em pó
Recheio
150 g de mussarela fatiada
150 g de presunto fatiado
2 tomates cortados em fatias � nas
Orégano a gosto
Margarina Delícia® para untar e farinha de trigo para polvilhar

Torta Lanche
Como fazer
1. Massa. Bata no liquidifi cador 

todos os ingredientes da massa. 
2. Montagem. Em uma assadeira 

untada e enfarinhada, coloque 
1/3 da massa e metade do recheio. 

3. Cubra com mais 1/3 da 
massa e o restante do recheio. 

4. Espalhe o restante da massa.
5. Leve ao forno preaquecido por, 

aproximadamente, 30 minutos. 
Retire do forno e sirva.

30 min8 porções 30 min 227 cal para untar e farinha de trigo para polvilhar

Lanches e sanduiches
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Ingredientes
1 kg de acém
1 cebola pequena
2 dentes de alho
1 colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de óleo de milho Salada®
1 cebola média picada
1 pimentão vermelho picado
2 latas de molho de tomate
1/4 de xícara (chá) de 

cheiro verde picado
1 xícara (chá) de 

azeitonas verdes picadas
Sal a gosto
16 pães

Lanche de carne desfi ada Como fazer
1. Em uma panela de pressão, 

coloque o acém, a cebola cortada 
ao meio, o alho e o sal e cubra 
com água. Leve ao fogo e cozinhe 
até que a carne fi que macia. Retire 
do fogo, espere esfriar e desfi e a carne.

2. Leve ao fogo o óleo, a cebola e o pimentão 
e refogue. Acrescente o molho de tomate, 
o cheiro-verde, a azeitona e o sal. 

3. Acrescente a carne e 
cozinhe até o molho apurar.

4. Recheie os pães e sirva.

1 h16 porções

30 min8 porções 30 min

Pizza prática

Ingredientes
Massa
200 ml de leite
1 ovo
1 colher (café) de sal
1 colher (chá) de açúcar
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura
1 xícara (chá) de molho de tomate
200 g de ricota amassada com o garfo
200 g de mussarela ralada
2 tomates fatiados
Azeite de oliva Andorinha® e

orégano a gosto

Como fazer
1. Massa. Bata os ingredientes da 

massa no liquidifi cador e coloque 
em uma forma para pizza (30 cm 
de diâmetro) untada e enfarinhada. 

162 cal

225 cal

2. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos.
3. Retire do forno e espalhe o 

molho de tomate sobre a massa.
4. Cobertura. Distribua a ricota, a mussarela e o tomate. 
5. Regue com azeite e salpique o orégano e o manjericão. 
6. Volte ao forno por 10 minutos e sirva em seguida.

do fogo, espere esfriar e desfi e a carne.
Leve ao fogo o óleo, a cebola e o pimentão 
e refogue. Acrescente o molho de tomate, 
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Torta fria de frango

Pão de arroz

1 h40 min10 porções 40 min 194 cal

222 cal

40 min10 porções 40

4. Sove a massa em uma superfície enfarinhada e 
coloque-a em um recipiente untado com óleo. 
Cubra e deixe crescer por 40 minutos. 

5. Modele os pães, coloque em fôrma untada e 
enfarinhada e deixe crescer por mais 20 minutos. 

6. Pincele o ovo batido e leve ao forno 
preaquecido por cerca de 40 minutos.

Ingredientes
3/4 de xícara (chá) de arroz Primor® cru
2 e 1/2 xícaras (chá) de leite
2 tabletes de fermento biológico (30 g)
2 colheres (chá) de açúcar
1 e 1/4 de xícara (chá) de água morna
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
Pimenta calabresa a gosto
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 ovo batido para pincelar

Como fazer
1. Cozinhe o arroz no leite 

e espere esfriar. Reserve.
2. Dissolva o fermento com 

o açúcar e a água morna. 
3. Acrescente o arroz cozido, o sal, o 

cheiro-verde, a pimenta e a farinha 
de trigo aos poucos, misturando bem.

40 min10 porções 20 min

1/4 de xícara (chá) de azeitonas verdes picadas
1/4 de xícara (chá) de salsa picada
2 colheres (sopa) de azeite de oliva Andorinha®
1 colher (chá) de sal
Cobertura
1/2 xícara (chá) de maionese Soya®
Salsa picada para salpicar

Como fazer
1. Creme. Bata os ingredientes no liquidifi cador. 

Transfi ra para uma panela e leve ao fogo, mexendo 
sempre, até engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.  

2. Recheio. Em um recipiente, misture 
o frango desfi ado, os tomates, a cebola, 
as azeitonas, a salsa, o azeite e o sal. Reserve. 

3. Forre uma forma de bolo inglês grande 
untada e polvilhada com fatias de pão. 
Cubra com metade do creme e o frango. 

4. Coloque outra camada
de pão e o restante do creme. 

5. Cubra com fatias de pão 
e leve ao forno por 20 minutos. 

6. Espere esfriar e leve à geladeira 
até o momento de servir.

7. Desenforme, cubra a superfície 
com maionese e salpique a salsa picada.

Ingredientes
1 pão de fôrma sem casca 
Margarina Delícia Extra Cremosa® para untar e 

farinha de rosca para polvilhar
Creme
3 xícaras (chá) de leite
1 colher (sopa) de margarina 

Delícia Extra Cremosa®
1 gema
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
1 tablete de caldo de galinha
2 colheres (sopa) de amido de milho
Recheio de frango
2 xícaras (chá) de frango 

defumado des� ado
2 tomates sem sementes picados
1 cebola pequena picada

Lanches e sanduiches
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Ingredientes
Massa
1 tablete de fermento biológico (15 g)
1 xícara (chá) de leite morno
2 colheres (chá) de açúcar
1 ovo levemente batido
1/2 xícara (chá) de óleo de soja Soya®
Sal a gosto
500 g de farinha de trigo, aproximadamente
Recheio
150 g de mussarela fatiada
150 g de bacon cortado em pequenos cubos
5 azeitonas pretas picadas
1 cebola pequena ralada
Maionese Soya® para pincelar

Como fazer
1. Massa. Em uma tigela, dissolva o 

fermento no leite e acrescente o açúcar. 

Pão de bacon e queijo 2. Junte o ovo, o óleo e o sal e misture bem. 
3. Aos poucos, acrescente a farinha 

até obter uma massa que não grude 
nas mãos.  Cubra e deixe crescer por 1 hora.

4. Misture os ingredientes do recheio e reserve.
5. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa 

até obter um retângulo (30 cm x 40 cm). 
6. Distribua o recheio e enrole 

a massa, fechando as bordas e 
dobrando as pontas para baixo da massa.

7. Unte uma assadeira e coloque 
o pão. Pincele a maionese e asse 
em forno médio por, aproximadamente, 
40 minutos ou até fi car dourado.

Dica
Salpique queijo ralado, gergelim ou orégano. 

Sanduíche de berinjela

Ingredientes
2 colheres (sopa) de 

azeite de oliva Soleada®
1/4 de xícara (chá) de bacon picado
1 dente de alho picado
1 berinjela média picada 
2 gemas
1 tablete de caldo de galinha
1/2 xícara (chá) de água quente
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de creme de leite
1 xícara (chá) de mussarela ralada
12 mini-pães franceses

Como fazer
1. Aqueça o azeite e frite o bacon. 

Acrescente o alho e a berinjela e 
refogue até que fi que macia. Reserve. 

2. No liquidifi cador, bata as gemas, o caldo 30 min12 unidades 10 min

55

154 cal

1 h30 min10 porções 40 min 345 cal

de galinha dissolvido na água quente, 
a farinha de trigo e o creme de leite. 

3. Junte a mistura batida ao 
refogado de berinjela e cozinhe 
sem parar de mexer, até engrossar. 

4. Misture metade da mussarela ralada. 
5. Recheie os pães, salpique o restante 

da mussarela, feche os sanduíches.
6. Leve-os ao forno médio por 10 minutos.
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Misture metade da mussarela ralada. 
Recheie os pães, salpique o restante 
da mussarela, feche os sanduíches.
Leve-os ao forno médio por 10 minutos.
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Ingredientes
Massa
1 tablete de fermento biológico (15 g)
1 colher (sopa) de açúcar
3/4 de xícara (chá) de leite morno
1/4 de xícara (chá) de gordura vegetal Primor®
1 gema
1 pitada de sal
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
Açúcar para polvilhar
Recheio
1 lata de leite condensado
3 gemas
1 colher (sopa) de margarina Primor®
1 colher (chá) de

 essência de baunilha
3 colheres (sopa)

 de suco de laranja

Como fazer
1. Massa. Em um recipiente, 

coloque o fermento, o açúcar

Sonhos  e o leite morno, misture bem 
até que o fermento dissolva.

2. Acrescente a gordura vegetal, 
a gema e a farinha de trigo, 
aos poucos até obter uma 
massa que não grude nas mãos. 

3. Sove a massa em superfície 
enfarinhada, modele bolinhas, 
cubra e deixe crescer por 1 hora. 

4. Frite os sonhos, em fogo 
brando, em uma panela com 
bastante óleo até que dourem. 

5. Recheio. Misture o leite 
condensado, as gemas e 
a margarina e leve ao fogo, 
mexendo sempre, até engrossar. 

6. Retire do fogo e acrescente 
a baunilha e o suco de laranja, 
misture bem e deixe esfriar.

7. Recheie os sonhos e 
passe-os pelo açúcar.

50 min20 unidades 1 h 150 cal

Sobremesas
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Ingredientes
200 g de margarina Primor 

Forno e Fogão®
Raspas de 1 limão
Suco de 1 limão
1 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) 

de amido de milho
1 e 3/4 de xícara (chá) 

de farinha de trigo
Para untar e enfarinhar
Margarina Primor Forno e Fogão® 

e farinha de trigo

Como fazer
1. Em uma tigela, coloque 

a margarina, as raspas 
e o suco do limão e 
o açúcar e misture bem. 

2. Misture o amido com a 
farinha de trigo e, aos 
poucos, coloque na tigela. 
Misture bem até que a 
massa não grude nas mãos.

Biscoitinho para os dias frios 3. Enrole a massa como se 
fosse preparar nhoque e corte-a em 
pedaços de 1,5 cm. 

4. Achate a superfície com as pontas 
de um garfo para decorar os biscoitos.

5. Unte uma assadeira com 
margarina, polvilhe a farinha e coloque 
os biscoitinhos separados entre si.

6. Leve ao forno médio preaquecido 
por, aproximadamente, 30 minutos.  

Brigadeiro de soja

Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 xícara (chá) de massa de soja
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
2 colheres (sopa) de açúcar
Coco ralado
Margarina Primor® para untar as mãos
Forminhas de papel

Como fazer
1. Em uma panela grande, 

coloque todos os ingredientes 
e cozinhe em fogo baixo, mexendo.

2. Quando aparecer o fundo da panela,  
retire do fogo. Espere amornar.

3. Enrole os brigadeiros, envolva-os em 
coco ralado e coloque nas forminhas.

Dica
Decore a gosto.20 min40 unidades

40 min120 unidades 30 min

51 cal

26 cal
Forno e Fogão®

40 min120 unidades
Forno e Fogão®

e cozinhe em fogo baixo, mexendo.
Quando aparecer o fundo da panela,  
retire do fogo. Espere amornar.
Enrole os brigadeiros, envolva-os em 
coco ralado e coloque nas forminhas.

coloque todos os ingredientes coloque todos os ingredientes 
e cozinhe em fogo baixo, mexendo.
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40 min12 porções 40 min 225 cal4012 porções

Bolo de banana

Ingredientes
Bolo
3 bananas-nanicas
3 ovos inteiros
2 xícaras (chá) de açúcar
3/4 de xícara (chá) de óleo de girassol Salada® 
2 xícaras (chá) de farinha de rosca
1 colher (sopa) de fermento em pó
Margarina Primor® para untar e farinha 

de rosca para polvilhar
Cobertura
1 caixinha de pó para 

pudim sabor baunilha
2 colheres (sopa) de xerém 

de  castanhas-de-caju

Como fazer
1. Bolo. Bata no liquidifi cador as 

bananas com os ovos, o açúcar e o óleo.
2. Em uma tigela, coloque a farinha 

e rosca, misture com o fermento 
e acrescente, misturando bem, 
os ingredientes do liquidifi cador.

3. Coloque em uma forma 
de furo central untada e 
polvilhada com farinha de rosca. 

4. Asse em forno médio, 
previamente aquecido por, 
aproximadamente, 40 minutos.

5. Cobertura. Em uma panela, 
coloque todos os ingredientes 
seguindo as instruções da embalagem 
e cozinhe em fogo médio, mexendo. 

6. Desligue o fogo e mexa por mais 
5 minutos para fi car bem cremoso.

7. Desenforme o bolo, cubra 
com o creme e salpique o xerém.

Dica
Decore a gosto.

Sobremesas
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Queijadinha de fubá para formar uma calda leve. Reserve. 
2. Queijadinha.  Bata os ovos 

com o açúcar, a margarina, o fubá, 
a farinha de trigo e o fermento. 

3. Junte o coco hidratado no leite, o queijo e a 
calda reservada e bata mais alguns minutos 
para a massa fi car bem homogênea. 
Deixe descansar por 30 minutos.

4. Forre forminhas para empada (5 cm 
de diâmetro) com forminhas de papel 
e coloque a massa, deixando espaço 
para ela crescer durante o cozimento. 

5. Asse em forno médio e 
preaquecido, por, aproximadamente, 
30 minutos, até a superfície fi car dourada.

Dica 
Outra opção é preparar em uma assadeira 
retangular de tamanho médio, untada 
com margarina e polvilhada com açúcar. 

Pudim de arroz com coco

Ingredientes
Pudim
3 ovos batidos
3/4 de xícara (chá) de açúcar
1 pitada de sal
2 xícaras (chá) de leite quente
1 xícara (chá) de arroz Primor® 

cozido sem tempero
1 colher (café) de 

essência de baunilha
100 g de coco ralado e hidratado
Açúcar e canela em pó 

a gosto para polvilhar 30 min8 porções 45 min

20 min60 unidades 30 min 30 min

Como fazer
1. Bata os ovos com o açúcar, o sal, o leite, o 

arroz e o coco, reservando uma colher (sopa) 
para salpicar o recipiente. 

2. Em uma forma para pudim 
untada, salpique o coco reservado 
e acrescente a mistura batida. 

3. Asse em banho-maria, em forno médio, 
por 45 minutos, aproximadamente. 

4. Espere esfriar e leve à geladeira.
5. Na hora de servir, polvilhe o açúcar e a canela.

Pudim de arroz com coco

Ingredientes
Pudim

Ingredientes
Calda
1 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de água
Queijadinha
3 ovos
1/2 xícara (chá) de açúcar
100 g de margarina Delícia® 
3/4 de xícara (chá) de fubá � no
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento em pó
100 g de coco ralado
1 xícara (chá) de leite
100 g de queijo parmesão ralado
Margarina Delícia®  para untar e 

farinha de trigo para polvilhar

Como fazer
1. Calda. Em uma panela, dissolva 
o açúcar na água e leve ao fogo 
por, aproximadamente, 5 minutos 

54 cal

198 cal
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