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RECEITAS GOSTOSAS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL

Quem sou EU
Me chamo Jacqueline Moniz
e sou Nutricionista Esportiva. Minha
paixão é poder transformar vidas
através da alimentação.
Sempre busquei a excelência naquilo
que amo, que é a nutrição, fazendo
cursos para poder oferecer o que há
de mais atual para meus clientes.
Porém, sentia falta de algo que pudesse auxiliar meus clientes além
da teoria. Algo que impactasse de forma positiva e gostosa a prática
da alimentação saudável e tornasse esses resultados mais
duradouros. É por isso que hoje, utilizo a metodologia do Coaching
nos meus atendimentos de nutrição. Método que atua no foco,
motivação, organização e planejamento. Isso tem tornado o trabalho
mais efetivo e satisfatório para meu cliente.
Utilizando a ciência, o bom senso e ferramentas de qualidade, quero
levar até você informações que contribuam para o seu bem-estar,
saúde e felicidade!
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Pão de Cenoura de Frigideira

Ingredientes:
1 cenoura média cortada em fatias, cozida
4 colheres de sopa de farelo de aveia
1 colher de sopa de chia
Sal e temperos à gosto
Modo de preparo: Bater no processador ou mixer (ou liquidificador com ajuda
de espátula) a cenoura cozida com a aveia e o sal até formar uma pasta
homogênea. Acrescentar a chia e deixar repousando por pelo menos 30
minutos.
Untar a frigideira e espalhar com a espátula a massa sobre a frigideira.
Deixar assar em fogo baixo e tampado. Deixe alguns minutos e vire. Se quiser
crocante, depois de pronto, destampe e deixe assar mais 2 minutos de cada
lado.

Panqueca de Aveia

Para o
Café da Manhã

Ingredientes:
2 colheres (sopa) de farelo de aveia
1 colher (sopa) de iogurte natural ou 3 a 4 col (sopa) de leite ou bebida vegetal
1 ovo inteiro
1 pitada de sal
Orégano à gosto
Modo de preparo: Misture o farelo de aveia, a água, o ovo e a pitada de sal em
um prato ou tigela. Depois de bater bem a massinha, despeje em uma
frigideira antiaderente. O ponto ideal da panqueca é quando ela se solta por
completo da panela. Enrole a panqueca e salpique orégano por cima.

Pão de Queijo de Frigideira

Ingredientes:
1 ovo inteiro
2 colheres de sopa de polvilho azedo
1 colher de sopa de água
1 colher de sopa de requeijão ou creme de ricota ou cottage
Sal e temperos à gosto
Modo de preparo: misture todos os ingredientes num prato/tigela e mexa até
ficar homogêneo. Numa frigideira antiaderente pequena (pode ser aquela
para ovo), jogue a mistura e abafe com uma tampa e deixe cozinhar em fogo
baixo. Doure dos dois lados e estará pronto!

Panqueca de Aveia

Para
Refeição Principal

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
Para a massa:
2 col. (sopa) de farinha de aveia
4 col. (sopa) de água
1 ovo
1 pitada de sal

Para o recheio:
1 col. (sopa) azeite
1 col. (sopa) de cebola em cubos
2 col. (sopa) de tomate em cubos
3 col. (sopa) de frango cozido desfiado
Sal e pimenta do reino à gosto
1 col. (sopa) de salsinha picada
2 col. (sopa) de queijo cottage

Modo de preparo: Em um liquidificador, bata a farinha de aveia, a água, o ovo
e a pitada de sal. Despeje a massa em uma frigideira antiaderente. O ponto
ideal da panqueca é quando ela se soltar por completo da panela. Reserve
depois de pronta. Em outra panela, doure a cebola no azeite. Acrescente o
tomate em cubos e o frango desfiado. Tempere com sal e pimenta e refogue
por 3 minutos. Desligue o fogo e acrescente a salsinha e o queijo cottage.
Misture. Pronto, pode acrescentar o recheio na panqueca e enrolar.

Wrap com Recheio de Pizza

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
3 fatias médias de queijo branco
Alface americana à gosto
Tomate em rodelas finas
Orégano à gosto
Modo de preparo: Aqueça o wrap numa frigideira, disponha os ingredientes
acima conforme sua preferência. Aguarde o queijo ficar quente e já está
pronto. Sirva-se!

Abobrinha Recheada

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
1 unidade de abobrinha italiana
1 colher (sobremesa) de azeite
1 xícara (chá) de carne moída
1 colher (sopa) de cebola picada
1 dente de alho
Modo de preparo: Retire as pontas das abobrinhas e corte ao meio, no
sentido do comprimento. Reserve. Separadamente refogue a cebola, o alho.
Acrescente a carne moída e deixe dourar. Recheia a abobrinha e leve ao forno
pré-aquecido.
Rendimento: 2 porções

Omelete de Espinafre

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
2 ovos inteiros
6 colheres (sopa) de espinafre cozido
2 colheres (sopa) de cebola ralada ou picada
1 fio de azeite (opcional)
Sal à gosto
Modo de preparo: Cozinhe o espinafre no vapor. Retire do fogo e pique.
Separadamente, bata a clara, depois a gema e acrescente o espinafre, a cebola
e o sal. Coloque o fio de azeite na frigideira (se quiser), despeje a mistura,
baixe o fogo e doure dos dois lados. Sirva-se!
Rendimento: 1 porção

Farofa de Banana

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
2 unidades pequenas de banana prata ou 1 unidade de banana da terra
1 ½ colheres (sopa) de manteiga
½ unidade de cebola
Sal à gosto
Farinha de mandioca torrada – até dar consistência de farofa
Salsinha à gosto
Modo de preparo: Descasque as bananas e corte-as em rodelas. Leve a
manteiga ao fogo, coloque a cebola e deixe-a dourar. Junte as rodelas de
banana e mexa ligeiramente com um garfo, até que fiquem coradas. Tempere
com salsa e sal à gosto e, vá adicionando a farinha, aos poucos. Sirva em
seguida.

Salpicão de Frango

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
2 colheres (sopa) de peito de frango cozido e desfiado
1 colher (sopa) de cenoura ralada
1 colher (sopa) de pepino picadinho
Sal à gosto
1 colher (sopa) de requeijão tradicional
1 colher (sopa) de pimentão vermelho em tirinhas
Modo de preparo: Misturar todos os ingredientes acrescentando, por último,
o frango. Levar a geladeira e servir gelado. Você pode usar em wraps,
panquecas, pães, torradas e saladas.
Rendimento: 1 porção

Suflê de Queijo Minas

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de azeite
2 xícaras (chá) de leite
Sal à gosto
Pimenta do reino
1 xícara (chá) de queijo minas em cubos
1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado
4 ovos inteiros
Modo de preparo: Doure a farinha no azeite, sempre mexendo, vá
adicionando o leite. Afaste a panela do fogo, deixe amornar, adicione 4 gemas,
bata bem e torne a levar ao fogo. Tempere com sal e pimenta. Deixe ferver
por poucos minutos e torne a retirar do fogo. Bata até amornar, adicione o
queijo minas, o queijo parmesão e por último as 4 claras em neve. Misture
com cuidado, sem bater, despeje em um pirex untado e asse em forno quente.
Deixe crescer bem e deixe que doure um pouco. Sirva quente.
Rendimento: 4 porções

Farofa de Aveia com Cenoura

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
1 pacote (500 g) de farelo de aveia
1 xícara (chá) de farinha de mandioca
1 cebola grande picada
1 cenoura grande ralada
150 g de passas
Cebolinha à gosto
Azeite
Sal à gosto (menor quantidade possível)
Modo de preparo: Em uma panela refogue a cebola num fio de azeite em fogo
baixo até que ela fique mais seca e dourada. Coloque mais um fio de azeite e
acrescente as passas e a cenoura ralada. Refogue até que a cenoura solte cor
e o fundo da panela fique amarelo. Acrescente a farinha de aveia, a farinha de
mandioca e o sal e mexa até que a farinha esteja amarelinha e úmida. Sirva em
seguida!

Antepasto de Berinjela

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
1 cebola grande roxa
3 berinjelas médias ou 2 abobrinhas médias
3 a 4 dentes de alho espremidos
1 pimentão vermelho em tiras bem finas ou cubinhos pequenos
1 pimentão amarelo em tiras bem finas ou cubinhos pequenos
1 pimentão verde em tiras finas ou cubinhos pequenos (opcional)
Azeitonas picadas
Cheiro verde picado
Sal à gosto
Um pouco de azeite
Um pouco de vinagre
Orégano à gosto
Modo de preparo: Rale as berinjelas ou corte em cubos bem pequenos e as coloque
em uma tigela com 1 colher (café) de sal e cubra com água. Doure a cebola e o alho
no azeite. Esprema em peneira a berinjela e enxague para retirar o excesso de
acidez. Deixe-as bem sequinhas. Adicione ao refogado de cebolas e misture bem.
Junte os pimentões e deixe refogando. Adicione um pouco de sal, o cheiro verde e
as azeitonas. Retire do fogo e acondicione em uma tigela que contenha tampa.
Misture em uma vasilha à parte o azeite, o vinagre e os condimentos. Despeje
sobre as berinjelas e misture bem. A quantidade de azeite e
vinagre é você quem escolhe. Tente colocar menos para que
a preparação não fique tão calórica. Deixe esfriar e sirva. Bom Apetite!

Babaganoush

(pasta de berinjela)

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
2 berinjelas grandes
1 colher de sopa cheia de tahine (pasta de gergelim)
2 dentes de alho descascados
2 colheres de sopa de azeite
Sal e pimenta do reino à gosto
Modo de preparo: Higienize corretamente a berinjela. Para dar o toque
defumado, você precisa colocar a berinjela em contato direto com a boca do
fogão. Pode parecer estranho, mas dá certo. Vá virado a berinjela com o
auxílio de um garfo. Depois que toda a pele enrugar, retire do fogo e coloque
num refratário. Leve para o forno pré-aquecido por 10 minutos a 180ºC e
deixe por 15 minutos. Retire do forno, e com a ajuda de um garfo para
segurar a berinjela quente e, raspe sua polpa.
Coloque a polpa raspada dentro de um processador. Se não tiver
processador, você pode amassar bem com um garfo, até virar uma pasta.
Acrescente o tahine, o alho e o azeite. Processe e tempere com sal e pimenta
do reino. Está pronto!

Nuggets Caseiro de Frango

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
500 g de frango moído ou triturado no processador
½ xícara de aveia
½ cebola ralada
2 dentes de alho bem picados
2 colheres (sopa) de cebolinha e salsa
Sal e pimenta do reino à gosto
Para empanar:
2 ovos inteiros batidos
2 colheres (sopa) de quinoa em flocos
Sal e pimenta do reino à gosto
Gergelim para polvilhar
2 xícaras (chá) de torrada integral processada
Modo de preparo: Em um recipiente, misture o frango com os demais
ingredientes. Molde o frango no formato de nuggets. Misture a torrada
triturada e a quinoa. Tempere a gosto. Passe os nuggets nos ovos e em
seguida, empane na mistura de farinha de torrada com quinoa. Polvilhe
gergelim. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por 30 minutos ou até que
fique dourado.

Quibe Vegetariano

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
3 xícaras (chá) de trigo para quibe (triguilho) seco
1 xícara (chá) de xerém (castanha de caju quebradinha)
1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
1 colher (sopa) rasa de sal
1 xícara (chá) de cheiro verde picado
2 cebolas médias
1/2 xícara (chá) de azeite
1/3 xícara (chá) de farinha de linhaça dourada
1 colher (sopa) de cebola em pó
1 colher (sopa) de zaátar (tempero árabe)
Modo de preparo: Deixar o trigo para quibe de molho até dobrar de volume.
Em seguida, escorrer a água com o auxílio de um pano de prato limpo.
Apertar para drenar bem. Reservar. Bater a linhaça, o azeite e a cebola no
liquidificador. Misturar tudo, inclusive os demais ingredientes, com o trigo
para quibe. Deixar a mistura descansar de 5 a 10 minutos. Formar os quibes e
colocar para assar em forma de pizza ou qualquer outra forma que não seja
alta nas laterais para que os quibes fiquem crocantes por fora e úmidos por
dentro.
Dica: Esse quibe combina muito bem com patê de cenoura crua e patê de
grão de bico.

Imagem meramente ilustrativa

Quiche Sem Massa

Ingredientes:
4 ovos
1 xícara (chá) de creme de leite fresco ou iogurte natural integral
1 e ½ xícara (chá) de queijo ralado (eu uso mussarela e parmesão)
2 talos de alho-poró cortados finos
1 colher (sopa) de manteiga
1 dente de alho picado
Sal, pimenta do reino e ervas frescas e secas à gosto
Modo de preparo: Primeiro, pré-aqueça o forno a 200ºC. Unte um refratário
de mais ou menos 25 cm de diâmetro com manteiga. Se quiser, polvilhe
alguma farinha para evitar que grude. Aqueça a manteiga numa frigideira e
refogue o alho até começar a dourar. Junte o alho-poró e continue refogando
em fogo médio até que murche, mas cuidado para não queimar! Reserve.
Em uma tigela separada, bata os ovos até formar uma espuma na superfície e
misture o creme de leite, sal e pimenta do reino. Em seguida, incorpore a essa
mistura o alho-poró refogado e os queijos de sua escolha (reserve um pouco
para colocar por cima). Coloque na travessa, espalhe o queijo que você
reservou por cima, junto com as ervas que selecionou. Leve ao forno por 25
minutos, ou até que a superfície esteja dourada. Pode demorar mais ou
menos que isso, a depender do seu forno!
Outras sugestões de recheio: frango desfiado, tomate,
azeitonas e manjericão, palmito, cogumelos, sardinha com
alho e tomates, ricota e espinafre, brócolis, etc.

Lombo de Porco com Castanhas

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
1,5 Kg de lombo de porco
Pimenta à gosto
1 colher (café) de Curry
2 colheres (chá) de ervas
2 dentes de alho
2 colheres (sopa) de azeite
½ sumo de limão
2 cebolas médias
2 colheres (sopa) de manteiga
500 g de castanhas torradas
Modo de preparo: Pique as cebolas e coloque numa assadeira. Pique o lombo
com a ponta da faca para o tempero entranhar melhor e coloque em cima da
cebola. Numa tigela misture o azeite, o alho, a pimenta, as ervas, o curry, a
manteiga e o sumo de limão. Regue o lombo todo com esta mistura.
Leve para assar em forno médio por aproximadamente 1h30. De vez em
quando, molhe a carne com o molho que se vai formando.
Quando o lombo estiver quase pronto introduza as castanhas ao molho da
carne. Sirva o prato com uma boa salada verde ou legumes cozidos.

Imagem meramente ilustrativa

Couscous Marroquino

Receita básica:
1 xícara (chá) de cuscuz
1 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de manteiga
Sal, pimenta, canela em pó, páprica picante e curry à gosto. Caso não queira
use somente sal e pimenta.
Modo de preparo: Ferva a água e o azeite e desligue o fogo. Acrescente o
cuscuz e misture com um garfo para não formar grunhos. Deixe descansar
por 5 minutos. Leve ao fogo baixo e inclua os temperos e a manteiga. Assim
que a manteiga derreter o cuscuz estará pronto para servir.
Se quiser deixar o cuscuz mais incrementado, use: 1 colher (chá) de
manteiga; 1 cenoura pequena; 1 abobrinha pequena; 1 cebola pequena; 1
dente de alho; 50g de castanha (pará ou caju ou nozes); 50g de damasco.
Modo de preparo: Todos os itens devem ser cortados em cubos pequenos.
Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue os ingredientes na ordem da
receita, acrescentando os legumes no intervalo de 3 minutos. Desligue o fogo
e acrescente as castanhas e o damasco. O cozimento deve ser feito em fogo
baixo. Reserve.
Misture as duas receitas e sirva!

Arroz com Pesto de Micro-ondas

Imagem meramente ilustrativa

Ingredientes:
1 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido
2 xícaras (chá) de água
Folhas de manjericão;
1 dente de alho;
50 ml de azeite de oliva
50 g de parmesão ralado
Sal à gosto
Modo de preparo: No liquidificador, bata o manjericão, o azeite, o alho e o
parmesão. Acerte o sal, se necessário. Reserve. Em um refratário, coloque a
água e leve ao micro-ondas por 4 minutos em potência alta. Junte o arroz, o
sal à gosto e um fio de azeite. Cubra com filme plástico deixando um
pouquinho aberto. Leve ao micro-ondas por 9 minutos em potência alta.
Depois de terminado, deixe descansar por mais 6 minutos. Misture o pesto
ao arroz e sirva em seguida.
Rendimento: 2 porções.

Imagem meramente ilustrativa

Omelete de Forno

Ingredientes:
12 ovos
1/3 xícara (chá) de cream cheese ou requeijão
1 lata de atum em óleo escorrido
1 cebola média picada
2 tomates sem pele e sementes picados
4 xícaras (chá) de queijo branco picado
Modo de preparo: Aqueça o forno a 220ºC. Bata bem os ovos, misture o
cream cheese ou requeijão e continue batendo até obter uma mistura
homogênea. Ponha em um refratário untado com manteiga e leve ao forno
durante dez minutos, ou até a mistura começar a coalhar. Retire do forno e
reserve. Em outro recipiente, misture o atum e a cebola. Reduza o forno a
180ºC e distribua o tomate sobre a omelete. Por cima coloque o atum com a
cebola e cubra com o queijo. Deixe no forno por mais 30 minutos.
Sirva em seguida com arroz ou batata assada/cozida.

E aí, me conta, gostou das receitas?
Espero que este e-book tenha trazido mais prazer e alegria para seu estilo
de vida saudável! Se você fizer receitas desse e-book, tira foto e me
marca nas redes sociais, vou adorar saber que você gostou!

Me siga no Instagram (@jacquemoniznutri) e na Página do Facebook
(Nutricionista Esportiva Jacqueline Moniz).

E-book gratuito. Este não pode ser comercializado.

