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Apresentação
Olá pessoal, tudo bem?
A Páscoa está chegando! Esse ano, porém, ela será um
pouco diferente.
Estaremos em casa e talvez aquela reunião com toda a
família não seja possível, mas isso não quer dizer que não
possamos comemorar!
Pensando nisso, as nutricionistas da AMA Nutrição
prepararam esse e-book com várias receitas que podem
ser preparadas durante o mês de abril, antes e depois do
domingo de Páscoa.
E quando pensamos na Páscoa, qual alimento nos vêm à
cabeça?
Aposto que você respondeu - chocolate!
Certamente ele é o astro nessa época, mas também
queremos sugerir preparações nutritivas de entradas e
pratos principais.
Ah e claro, o chocolate estará presente em nossas receitas!
E antes que achem estranho nutricionistas sugerindo
receitas com chocolate, queremos lembrá-los que o
equilíbrio é fundamental! Não há nada de errado em
comer um doce de vez em quando...por exemplo na
Páscoa. Obviamente o exagero não faz bem à ninguém,
por isso sempre pensem em consumo moderado.
E claro, quando preparamos receitas em casa, com certeza
elas serão mais saudáveis do que as versões compradas.
Dito isso, convidamos todos para prepararem várias
delícias nos próximos dias!
Vamos adorar ver suas receitas, por isso não esqueça de
nos marcar em suas fotos @amanutricao.
Equipe AMA NUTRIÇÃO

PASTINHA DE
CENOURA E COTTAGE

Pastinha de Cenoura e Cottage

Ingredientes

1 cenoura picada
1 cenoura ralada
300g de queijo cottage
sal à gosto
azeite de oliva à gosto
1 pitada de orégano

Nível de Dificuldade: FÁCIL
Modo de Preparo

Cozinhe a cenoura picada. Após o cozimento,junte a
cenoura cozida, o queijo cottage, orégano e o sal e
despeje no triturador. Bata os ingredientes até obter
uma pasta homogênea. Despeje a massa em uma
tigela e misture com a cenoura ralada.

HUMMUS DE
BETERRABA

Hummus de Beterraba

Ingredientes

1 xícara (chá) de grão de bico
½ xícara (chá) de beterraba cozida
2 colheres (sopa) de tahine
1 dente de alho
sal a gosto
açafrão em pó a gosto

Nível de Dificuldade: FÁCIL
Modo de Preparo

Deixe o grão de bico de molho em água com suco de
½ limão, por 12 horas. Escorra os grãos, e leve para
cozinhar até ficarem macios (em média 15 minutos
após

começar

a

pressão).

Cozinhe

e

beterraba

(sugerimos picar em pedaços grandes e colocar no
microondas, com um pouco de água, por 7 minutos).
Enquanto o cozimento acontece, refogue o alho e
com

açafrão.

Despeje

os

ingredientes

no

liquidificador e bata até obter uma pasta homogênea.

BOLINHO DE
BACALHAU

Bolinho de Bacalhau

Ingredientes

250g de batata baroa cozida
250g de batata branca cozida
500g de bacalhau dessalgado
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
pimenta do reino a gosto
tempero verde a gosto
1 gema de ovo
farofa de castanhas para empanar os bolinhos

Nível de Dificuldade: FÁCIL
Modo de Preparo

Dessalgue
reserve.

o

bacalhau,

passe

no

processador

e

Cozinhe as batatas (pode acrescentar um

pouco da água do que foi usada para dessalgar o
bacalhau).

Em

uma

tigela,

amasse

as

batatas

e

misture os demais ingredientes. Misture até ficar uma
massa mais homogênea. Unte uma forma. Molde os
bolinhos e passe na farofa de castanhas. Leve ao forno
para assar. Asse em 200 graus até dourar.

CARPACCIO DE ABOBRINHA COM
PESTO DE HORTELÃ E SEMENTE
DE GIRASSOL

Carpaccio de Abobrinha c/ Pesto de Hortelã e

Semente de Girassol
Ingredientes

1 abobrinha grande
½ colher (sobremesa) de sal
½ maço de hortelã
1 xícara (chá) de azeite
¼ de dente de alho
5 amêndoas (pode ser sem sal, com sal ou até
defumada, depende do seu gosto)
1 colher (sopa) de suco de limão
2 colheres (sopa) de semente de girassol

Modo de Preparo

Nível de Dificuldade: FÁCIL

Fatie as abobrinhas com casca em rodelas bem finas
Coloque-as em uma peneira e espalhe o sal sobre
elas. Deixe por ± 5 minutos para que desidratem
levemente (devem permanecer crocantes). Enxague
bem para retirar o sal. Bata o azeite com as amêndoas
e o alho até que estejam triturados. Acrescente a
hortelã

e

bata

até

que

fique

mais

homogêneo.

Coloque uma pitada de sal e o suco de limão.Leve as
sementes de girassol a uma frigideira com um fio de
azeite para dourarem. Em uma travessa rasa, coloque
as

rodelas

de

abobrinha

formando

círculos,

acrescente o pesto de hortelã e finalize com a
semente de girassol.
Dica: Se quiser pode colocar queijo de cabra ralado
por cima (ou o queijo de sua preferência)

SALMÃO COM MOLHO DE
IOGURTE E CURRY E PURÊ DE
BATATAS

Salmão com Molho de Iogurte e Curry

Ingredientes

600g de filé de salmão
1 colher (sopa) cheia de azeite
sal a gosto
1pote de 180 ml de iogurte natural
½ unidade de suco de limão
1 colher (sobremesa) de curry

(necessário testar

porque curry é uma mistura de especiarias e alguns
podem ser mais fracos e outros mais picantes)
Sal a gosto

Nível de Dificuldade: FÁCIL
Modo de Preparo

Salmão:
Tempere os filés e deixe marinando no sal e azeite por
15 a 30 minutos. Para fazer um acabamento diferente,
faça cortes rasos e transversais na pele, antes de
grelha. Em uma frigideira antiaderente bem quente,
comece grelhando pelo lado da pele, assim que
dourar, vire e grelhe por mais 2 a 3 minutos.
Molho de Iogurte:
Misture todos os ingredientes e sirva numa molheira
ou acrescente no salmão depois de pronto.

Purê de Batata Doce

Ingredientes

750g de batata doce
200ml de leite de coco
Cúrcuma – 1 colher (sobremesa) de cúrcuma
½ unidade de cebola em cubos
sal a gosto
azeite a gosto

Nível de Dificuldade: FÁCIL
Modo de Preparo

Descasque a batata doce e coloque a imediatamente
na água (ela escurece rápido se não fizer isso).
Pique o alho e acrescente-o na água com a batata
doce quando a agua estiver fervendo.
Junte a cebola e cozinhe até que a batata fique bem
macia. Escorra toda a água, acrescente o leite de
coco, o açafrão, o sal e o azeite.
Use o mixer ou liquificador para bater e deixar mais
homogêneo.

MOQUECA CAIPIRA COM
FAROFA DE DENDÊ

Moqueca Caipira com Farofa de Dendê

Ingredientes

400g de peixe da sua
preferência
1 colher (sobremesa) de tempero
de alho, salsinha e pimenta (receita abaixo)
1 colher (sopa) óleo de coco
ou azeite de oliva
½ colher (sobremesa) de açafrão
da terra (cúrcuma)
1 cebola grande
2 tomates grandes
1 pimentão vermelho
½ pimentão amarelo
1 folha de louro

Nível de Dificuldade: MÉDIO

sal, pimenta, coentro e salsinha a gosto
Modo de Preparo

Tempere o peixe com um pouco de alho, sal e
pImenta. Deixe descansar por 15 minutos. Corte a
cebola,

os

tomates

e

pimentões

em

rodelas

de

aproximadamente 1,5cm Coloque o óleo de coco em
uma panela, refogue o restante do alho e o açafrão
rapidamente. Comece a montar as camadas: faça um
funcho com rodelas de tomate, coloque os pedaços
de peixe, cebola e pimentão e assim por diante.
Acrescente o louro, tampe a panela e deixe em fogo
baixo. Cozinhe por aproximadamente 15 a 20 minutos.
Quando estiver cozido, finalize com salsinha e coentro
picadinho.

Tempero de alho, açafrão e limão / Farofa de Dendê

Ingredientes

Tempero:
1 colher (chá) de pasta de alho
1 colher (chá) de açafrão em pó
2 colheres (sobremesa) de raspas de limão siciliano
Farofa:
1 xícara (chá) de farinha de mandioca
1/2 cebola roxa ou branca
2 colheres (sopa) azeite de oliva
1 colher (sopa) azeite de dendê
sal a gosto
Nível de Dificuldade: FÁCIL

Modo de Preparo

Tempero:
Misture

todos

os

ingredientes

e

armazeno-os

tampados na geladeira. Use para temperar peixes,
frangos, carnes ou para preparar refegados.
Farofa:
Grelhar a cebola no azeite de oliva até que esteja bem
dourada. Adicionar o azeite de dendê e a farinha de
mandioca. Refogar por cerca de 3 minutos e ajustar
de sal.

MOQUECA DE PALMITO
(VEGETARIANA)

Moqueca de Palmito

Ingredientes

1 cebola média cortada em
fatias
2 tomates médios fatiados
½ pimentão amarelo fatiado
½ pimentão vermelho fatiado
4 dentes de alho picados
300g de palmito pupunha
cortado em rodelas (em conserva ou previamente
cozido)
½ xícara (chá) de extrato de
tomate
100ml de leite coco
3 colheres (sopa) de azeite
de dendê ou azeite de oliva
pimenta do reino moída a
gosto
sal a gosto
1 xícara (chá) ou a gosto de
salsinha, coentro e cebolinha picadas
½ xícara (chá) castanhas de
caju torradas

Nível de Dificuldade: FÁCIL

Moqueca de Palmito

Modo de Preparo

Em uma panela grande (de preferência de ferro ou
barro) em fogo baixo, coloque o óleo e refogue o alho
e a cebola até ficarem levemente dourados.
Adicione os pimentões picados e refogue por cerca de
2 minutos.
Acrescente o palmito, os tomates, tempere com sal a
gosto e adicione o extrato de tomate e o leite coco.
Misture e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca 10
minutos

(até

os

ingredientes

estarem

macios

e

cozidos).
Desligue,

regue

com

azeite

de

dendê

a

gosto,

tempere com pimenta moída a gosto, e finalize com a
salsinha, coentro e cebolinha picados.
Salpique castanha de caju para servir.

BRIGADEIRO DE
CENOURA

Brigadeiro de Cenoura

Ingredientes

1 cenoura picada
1 xícara (chá) de água
1 e ½ xícara (chá) de leite em pó
2 colheres (sopa) de amido de milho
½ xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de manteiga sem sal
Coco ralado para cobrir
Manteiga para untar

Nível de Dificuldade: MÉDIO
Modo de Preparo

Bata no liquidificador a cenoura, a água, o leite em
pó, o amido de milho e o açúcar até que todos os
ingredientes

estejam

incorporados.

Transfira

uma panela medi e acrescente a manteiga.

para

Leve ao

fogo baixo, mexendo até aparecer o fundo da panela.
Retire da panela e coloque em um prato untado com
margarina. Deixe esfriar. Com as mãos untadas com
manteiga, faça bolinhas e passe no coco ralado.
Coloque em forminhas para brigadeiro.

Rendimento: 45 unidades

COOKIE DE GRANOLA
E CACAU

Cookie de Granola e Cacau

Ingredientes

100g de manteiga sem sal (meio tablete)
3 colheres (sopa) de mel
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
1½ xícara (chá) de granola
2 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
2 colheres (chá) de canela em pó
1 ovo
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
½ xícara (chá) de açúcar mascavo

Nível de Dificuldade: FÁCIL
Modo de Preparo

Em uma tigela, misture a manteiga, o mel, o ovo, a
canela, o bicarbonato, o chocolate, o açúcar e a
granola. Misture bem. Adicione, aos poucos, a farinha
de trigo, até desgrudar das mãos. Abra a massa com
um rolo. Corte a massa nos formatos de bichos,
bonecos, objetos e frutas, utilizando cortadores para
biscoito. Coloque em uma assadeira e leve ao forno
preaquecido em temperatura média até dourar.

Rendimento: 30 unidades

FUDGE DE CHOCOLATE
COM NUTS

Fudge de Chocolate com Nuts

Ingredientes

1 xícara (chá) de gotas de chocolate
½xícara (chá) de manteiga de amendoim ou de outra
oleaginosa
2 colheres (sopa) de castanhas picadas

Modo de Preparo

Nível de Dificuldade: FÁCIL

Em uma tigela, adicione a manteiga de amendoim e
as gotas de chocolate. Leve em banho-maria para
derreter o chocolate e amolecer a manteiga. Quando
estiver

derretido,

misture

até

incorporar

os

dois

ingredientes e adicione as castanhas picadas. Coloque
a mistura em uma assadeira forrada com papel
manteiga para levar a geladeira. Deixe esfriando por
por uma hora ou até ficar firme. Retire da geladeira,
desenforme e corte em quadrados.

BROWNIE DE
BETERRABA

Brownie de Beterraba

Ingredientes

2 beterrabas pequenas sem casca
4 colheres (sopa) de manteiga sem sal
1 xícara (chá) de açúcar demerara
•3 ovos
1 xícara (chá) de farinha de trigo
3 colheres (sopa) de cacau em Pó
½ xícara (chá) de nozes picadas
•1 colher (chá) de fermento em pó

Nível de Dificuldade: FÁCIL
Modo de Preparo

Em um liquidificador bata as beterrabas, a manteiga,
o açúcar e os ovos. Peneire a farinha e o Cacau em Pó
sobre a mistura e mexa com cuidado. Acrescente as
nozes e o fermento e misture. Unte uma forma
quadrada (24 x 24 cm) com papel manteiga e despeje
a mistura. Coloque em forno médio (180°C), por 25
minutos, e sirva.

Rendimento: 12 fatias

MOUSSE DE CHOCOLATE
COM ABACATE

Mousse de Chocolate com Abacate

Ingredientes

2 abacates
200 g de chocolate meio amargo
2 colheres de mel

Nível de Dificuldade: FÁCIL
Modo de Preparo

Bata o abacate no liquidificador até formar um creme
homogêneo. Derreta o chocolate e acrescente ao
creme de abacate. Acrescente o mel e bata
novamente. Leve à geladeira por pelo menos 20
minutos e sirva gelado.
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