Apresentação
Ter uma alimentação saudável não é sinônimo de
comida sem sabor. Pelo contrário. Uma refeição precisa
ser bonita, saborosa e preparada com ingredientes de
qualidade e nutritivos, de preferência controlando a
quantidade de alimentos processados e evitando, ao
máximo, os ultraprocessados – itens industrializados e com
componentes artificiais.
E como comer bem é um fator fundamental para se ter mais
saúde, o Grupo Santa Casa BH desenvolveu esse e-book com
receitas nutritivas e saborosas para se fazer em casa. Essa
edição especial tem como tema as delícias de festa junina.
As receitas e dicas nutricionais foram elencadas pela
nutricionista Edna Paim e pelo gastrólogo Patrick Hunter,
membros do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) da
instituição.

Bom apetite!
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Caldo Verde Nutritivo
Ingredientes

Modo de Preparo

300 gramas de peito de frango
em cubos

• Cozinhe em água fervente o inhame e a
couve-flor.

400 gramas de inhame

• Em seguida, bata no liquidificador os dois
ingredientes cozidos com um pouco de água.
Reserve.

1 couve-flor pequena
4 folhas de couve
2 colheres de sopa de azeite
extra virgem
½ cebola picada

• Aqueça o azeite em uma panela, refogue a
cebola e o alho.

Cheiro verde a gosto

• Acrescente o creme de couve-flor e inhame
batidos e o sal.

Sal a gosto

• Deixe ferver bem até formar um caldo.

4 dentes de alho amassados

• Finalize acrescentando a couve picada e o
cheiro verde.
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Caldo Verde Nutritivo
Por que é

sau
dá
vel?

Peito de Frango: é rico em proteína de
alto valor biológico.
Inhame: é importante no controle de
sintomas da TPM e menopausa, e melhora
a fertilidade. Também auxilia na redução
do colesterol. É rico em fibras, vitamina C,
vitamina B6, potássio e magnésio.
Couve-flor: é rica em vitamina C,
poderoso aliado para o sistema imunológico,
prevenindo gripes, resfriados e outras
doenças. A vitamina C também é importante
para a formação do colágeno e evita o
envelhecimento precoce.
Couve: é rica em fibras, além de ser fonte
de ferro, cálcio, vitamina C e antioxidantes.
Por isso, a hortaliça ajuda no combate
de várias doenças, melhora as defesas
do organismo e contribui para o bom
funcionamento do fígado.
Temperos naturais (alho, cebola e cheiro
verde): possuem ações anti-inflamatórias,
antioxidantes, calmantes, estimulantes,
cicatrizantes e antibióticas. Já os que são
industrializados possuem altos níveis de
sódio, além dos aromatizantes e corantes.
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Caldo de Moranga Funcional
Ingredientes

Modo de Preparo

200 gramas de acém moído

• Refogue a carne moída no azeite, com a
cebola e o alho. Reserve.

2 colheres de sopa de azeite
extra virgem
1 cebola picada
4 dentes de alho amassados
4 xícaras de chá de abóbora
moranga sem casca
1 colher de café de raspas de
gengibre

• Em seguida, cozinhe a moranga com
as raspas de gengibre, sal e a água até
desmanchar. Espere amornar e bata no
liquidificador.
• Coloque o caldo de moranga na carne
moída e deixe cozinhar, formando um caldo.
• Acrescente o cheiro verde.

Sal a gosto
Cheiro verde a gosto
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Caldo de Moranga Funcional
Por que é

sau
dá
vel?

Carne moída: é rica em proteína de alto
valor biológico e ferro.
Gengibre: é considerado termogênico,
pois ativa o metabolismo potencializando
a queima de gordura, além de possuir
propriedades anti-inflamatórias e
antioxidantes.
Moranga: é rica em substâncias
antioxidantes e magnésio que auxiliam
na prevenção do câncer e das doenças
cardiovasculares, além de ser rica em ferro e
vitamina A. Ótima para pele, cabelos, unhas
e dentes.
Temperos naturais (alho, cebola e cheiro
verde): possuem ações anti-inflamatórias,
antioxidantes, calmantes, estimulantes,
cicatrizantes e antibióticas. Já os que são
industrializados possuem altos níveis de
sódio, além dos aromatizantes e corantes.
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Feijão Tropeiro
Ingredientes

Modo de Preparo

2 xícaras de chá de feijão
carioca

• Cozinhe o feijão com a folha de louro na
panela de pressão, até que os grãos fiquem
macios, mas sem desmanchar.

1 folha de louro
300 gramas de lombo picado
1 colher de sopa de óleo
2 dentes de alho amassados
1 cebola média picada
3 ovos
5 folhas de couve manteiga
fatiada
1 ½ xícara de chá de farinha de
pão

• Após o cozimento, retire toda a água do
feijão e a folha de louro, deixando somente
os grãos. - Frite o lombo, escorra o excesso
de gordura e junte o alho e a cebola,
deixando refogar até dourar.
• Adicione os ovos, mexendo sempre, até que
estejam cozidos.
• Junte o feijão e a couve.
• Misture bem todos os ingredientes e deixe
cozinhar para que o sabor incorpore na
mistura.

Cheiro verde a gosto

• Por último, acrescente a farinha,
misturando bem.
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Feijão Tropeiro
Por que é

sau
dá
vel?

SANTA CASA BH

Feijão carioca: é rico em cálcio, o que
contribui para a melhora da estrutura óssea
e dos dentes, e ferro, o tornando essencial
para grávidas e crianças. Ajuda a combater a
anemia e contém alto nível de proteínas e de
fibras, ajudando a elevar a saúde do corpo.
Couve: é rica em fibras, além de ser fonte
de ferro, cálcio, vitamina C e antioxidantes.
Por isso, a hortaliça ajuda no combate
de várias doenças, melhora as defesas
do organismo e contribui para o bom
funcionamento do fígado.
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Vaca Atolada
Ingredientes

Modo de Preparo

1 kg e 500 gramas de costela
bovina

• Em uma tigela, tempere as costelas com sal,
salpique a farinha de trigo e misture.

¼ de xícara de chá de farinha
de trigo
2 cebolas picadas
2 dentes de alho descascados
e amassados
2 tomates descascados e sem
sementes, picados
1 colher de sopa de vinagre
1 litro de água
2 colheres de sopa de azeite
1 kg de mandiocas
descascadas e cortadas em
rodelas
Cheiro verde a gosto

• Leve uma panela de pressão com o óleo
ao fogo médio. Quando aquecer, frite as
costelas, em etapas, até dourarem por todos
os lados. Não amontoe as costelas no fundo
da panela, para que não criem água (o que
vai impedi-las de adquirir o dourado).
• Retire da panela e transfira para um prato.
• Refogue a cebola na mesma panela. Regue
com ¼ de xícara (chá) de água e raspe bem
o fundo da panela (esse fundinho é que dá o
sabor à receita).
• Junte os tomates, os dentes de alho, o
vinagre e cozinhe por 5 minutos.
• Retorne as costelas à panela e regue com
o litro de água. Tampe a panela e após
começar a apitar, conte 35 minutos.
• Desligue o fogo e, quando toda a pressão
sair, abra a panela.
• Adicione a mandioca e complete com 1
xícara (chá) de água.
• Deixe cozinhar por 20 minutos, mexendo de
vez em quando para o fundo não queimar.
• Na hora de servir, salpique folhas de
salsinha fresca.
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Vaca Atolada
Por que é

sau
dá
vel?

SANTA CASA BH

Mandioca: é rica em carboidratos, tendo
alto valor energético e não contém proteínas.
Ela é rica em sais minerais, como o cálcio,
ferro e fósforo. Além de possuir vitaminas
do complexo B e grandes quantidades de
potássio.
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Canjica Doce
Ingredientes

Modo de Preparo

500 gramas de milho para
canjica

• Deixe a canjica de molho por 4 horas.

Cravo e canela em pau a gosto
½ xícara de chá de açúcar
mascavo
1 litro de leite desnatado
395 ml de leite condensado
500 ml de leite de coco
200 gramas de coco ralado
fresco

• Depois desse tempo, escorra a água e
coloque a canjica na panela de pressão,
cubra totalmente com água (4 dedos acima
da canjica). Adicione o cravo, a canela em
pau, o açúcar mascavo. Leve ao fogo médio e
deixe por 30 minutos após pegar pressão.
• Apague o fogo, retire a pressão.
• Adicione o leite desnatado, o leite
condensado, o leite de coco e o coco ralado.
• Deixe ferver em fogo baixo até reduzir o
líquido pela metade e a canjica ficar cremosa
(+/- 10 minutos).
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Canjica Doce
Por que é

sau
dá
vel?

Canjica: contém proteínas, fibras, ferro,
magnésio, fósforo, zinco, vitaminas B1, B2,
B3, B5 e B6 e também ácido fólico. O ácido
é responsável pela formação de outras
células do corpo humano e contribui para o
equilíbrio do organismo.
Canela em pó: diminui a resistência
à insulina e controla o diabetes do
tipo 2. Além disso, diminui o apetite e,
consequentemente, a compulsão por doces.
É considerada um alimento termogênico,
pois aumenta o gasto calórico do nosso
organismo durante os processos metabólicos
e de digestão.
Açúcar mascavo: açúcar natural extraído
da cana de açúcar e possui vários nutrientes,
em destaque cálcio, ferro, magnésio, fósforo
e potássio.
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Paçoca Saudável
Ingredientes

Modo de Preparo

500 gramas de amendoim
torrado sem pele e sem sal

• Coloque no liquidificador o amendoim,
as sementes, farinha de milho ou farelo de
trigo, açúcar mascavo e o sal e processe até
que fiquem bem homogêneos.

½ xícara de chá de sementes
torradas de abóbora ou
melancia
½ xícara de chá de farinha de
milho ou farelo de trigo
½ xícara de chá de açúcar
mascavo
1 pitada de sal

SANTA CASA BH

• Utilize forminhas para modelar.
OBS: As paçocas doces acrescidas de água
ou leite podem ser levadas ao fogo e
transformar-se em deliciosos e nutritivos
mingaus.

•

SABOR DE CASA

•

RECEITAS JUNINAS 14

Paçoca Saudável
Por que é

sau
dá
vel?

Amendoim e sementes: são ricos em
selênio e gorduras monoinsaturadas,
conhecidos como gorduras do bem. Auxiliam
na prevenção de doenças cardiovasculares,
diminuição de colesterol e triglicérides,
equilíbrio do metabolismo, suprimento
de vitamina E e fator de inibição de
apetite, desde que consumido em porções
adequadas.
Farelo de trigo: altamente nutritivo, pois
ajuda no controle dos níveis de colesterol,
atuando assim na prevenção das doenças
cardiovasculares. Também é rico em fibras
alimentares que protegem o intestino,
favorecem a digestão e previnem a prisão de
ventre.
Açúcar mascavo: açúcar natural extraído
da cana de açúcar e possui vários nutrientes,
em destaque cálcio, ferro, magnésio, fósforo
e potássio.

SANTA CASA BH

•

SABOR DE CASA

•

RECEITAS JUNINAS 15

Curau de Moranga
Ingredientes

Modo de Preparo

500 gramas de abóbora
moranga cozida e amassada

• Aqueça uma panela com a moranga, a
margarina e cozinhe por 3 minutos.

2 colheres de sopa de
manteiga
2 colheres de sopa de amido
de milho
3 xícaras de chá de leite
desnatado
4 colheres de sopa de
adoçante em pó forno e fogão

• Adicione o amido de milho dissolvida no
leite desnatado e o adoçante. Cozinhe em
fogo baixo por 5 minutos, mexendo algumas
vezes até engrossar.
• Desligue, adicione a essência de baunilha,
misture e deixe esfriar.

1 colher de café de essência
de baunilha

• Transfira para um refratário e leve à
geladeira por 2 horas.

Canela em pó para polvilhar

• Retire, polvilhe com canela em pó.
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Curau de Moranga
Por que é

sau
dá
vel?

SANTA CASA BH

Moranga: é rica em substâncias
antioxidantes e magnésio que auxiliam
na prevenção do câncer e das doenças
cardiovasculares, além de ser rica em ferro e
vitamina A. Ótima para pele, cabelos, unhas
e dentes.
Canela em pó: diminui a resistência
à insulina e controla o diabetes do
tipo 2. Além disso, diminui o apetite e,
consequentemente, a compulsão por doces.
É considerada um alimento termogênico,
pois aumenta o gasto calórico do nosso
organismo durante os processos metabólicos
e de digestão.
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