
GET-Nutrição
na cozinha: 

Segunda Edição

Receitas práticas e saudáveis

para aquecer seu inverno.



Em meio ao distanciamento social que estamos vivendo,

nós do grupo GET-Nutrição UFJF pensamos em receitas

práticas, nutritivas e saborosas, selecionadas

especialmente da nossa lista de favoritas. A pandemia nos

trouxe preocupação e ansiedade por um futuro incerto, e

acreditamos que a arte de cozinhar pode te ajudar a lidar

melhor com situações como essa. Neste e-book, você

encontrará receitas variadas, que podem ser reproduzidas

em casa com facilidade. Esperamos que gostem!

Introdução

get.nutricao@gmail.com
https://www.facebook.com/GETnutricaoUFJF

@get.nutricaoufjf



2 batatas médias

2 talos de alho-poró

1 cebola

1,5 litro de caldo de legumes caseiro

2 colheres (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco gelado

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

cebolinha francesa fatiada a gosto

Sopa Francesa
Vichyssoise

Higienize, descasque e corte as batatas, a cebola e os talos de

alho-poró.Em uma panela, adicione a manteiga e doure-a. Refogue

o alho-poró, cebola e a batata rapidamente.Adicione o caldo de

legumes na panela e cozinhe, em fogo baixo, por 45 minutos.

Adicione o creme de leite fresco e deixe reduzir até à textura

desejada. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes e

tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Sirva com um pouco

de cebolinha francesa.

Você vai precisar de:

Modo de Preparo:



Faça o pré-preparo: descasque, descarte as sementes e corte a

abóbora em pedaços grandes; descasque e rale a cenoura; corte o

talo do salsão em 3 pedaços; corte ao meio e descasque a cebola;

numa das metades prenda a folha de louro espetando com os

cravos, pique fino a outra metade; descasque e pique fino o

alho. Coloque a manteiga numa panela média e leve ao fogo médio.

Quando derreter, acrescente a cebola picada e a cenoura ralada.

Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino e refogue até

murchar. Junte o alho e misture bem. 

½ abóbora japonesa 

1 cebola

1 cenoura

1 talo de salsão sem as

folhas

1 dente de alho

1 litro de água (ou caldo

caseiro de legumes)

 

1 colher (sopa) de manteiga1

colher (sopa) de azeite

1 folha de louro

2 cravos-da-índia

Folhas de sálvia a gosto

Sementes de abóbora

torradas a gosto para servir

Sal e pimenta-do-reino

moída na hora a gosto

Sopa de Abóbora
Você vai precisar de:

Modo de Preparo:



Adicione a abóbora, a cebola cravejada e os pedaços de salsão.

Regue com a água e, quando ferver, diminua o fogo e deixe

cozinhar com a tampa entreaberta por mais 15 minutos.

Enquanto isso, leve uma frigideira pequena com o azeite ao fogo

médio. Quando aquecer coloque as folhas de sálvia e deixe fritar

por alguns segundos, até ficar crocante. Com uma escumadeira,

transfira para um prato forrado com papel toalha e

reserve.  Desligue o fogo e, com uma pinça, retire e descarte os

pedaços de salsão e a cebola cravejada. Transfira o caldo com os

pedaços de abóbora para o liquidificador e bata até ficar liso.

Atenção: segure a tampa do liquidificador com um pano de prato

para evitar que o vapor empurre e abra a tampa. Sirva a sopa com

as folhas de sálvia crocantes e sementes de abóbora torradas.



Higienize, lave e corte os legumes em tamanhos médios. Para que

o caldo fique com um sabor intenso, é preciso caramelizar os

legumes antes de acrescentar água. Adicione em um panela, o

azeite de oliva. Em seguida, caramelize todos os legumes,

adicionando um legume de cada vez. Cuidado para não queimar os

legumes, senão seu caldo ficará amargo.Adicione a água gelada, o

cravo-da-índia, o bouquet-garni e os grãos de pimenta-do-reino.

Deixe cozinhar, em fogo baixo, por 1:30H. Coe os legumes e filtre

o caldo, se necessário.

Caldo de Legumes
Você vai precisar de:

Modo de Preparo:

2 cenouras

2 talos de salsão

3 dentes de alho

2 tomates

2 cebolas grandes

 

1 bouquet-garni

2 litros de água gelada

2 cravos-da-índia

5 grãos de pimenta-do-

reino

Fio de azeite de oliva



Chá de casca de abacaxi,
hortelã e gengibre

Higienize adequadamente as cascas de abacaxi, o hortelã e o

gengibre. Em uma panela ou leiteira coloque as cascas e a água

para ferverem, ao levantar ferfura desligue o fogo e acrescente o

hortelã e o gengibre ralado, desligue o fogo e tampe em seguida.

Deixe descansar por 10 minutos, após esse tempo coe e sirva ainda

quente.

Casca de meio abacaxi 

1 colher de sopa de gengibre ralado

10 folhas de hortelã

1 litro de água

Você vai precisar de:

Modo de Preparo:



200 ml de leite

2 colheres de sopa de cacau 50%

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sobremesa de açúcar 

Canela a gosto

Chocolate Quente

Misture todos os ingredientes dentro de uma panela. Leve em fogo

brando até ferver, e deixe por aproximadamente 5 minutos para

engrossar um pouquinho. E está pronto é só servir.

Você vai precisar de:

Modo de Preparo:



2 xícaras de caldo de legumes ou água

500 g de cenoura sem casca picada

½ xícara de cebola picada

1 dente de alho

2 colheres de chá de gengibre ralado

1 ½ colher de chá de curry em pó

½ colher de chá de sal

200 g de tofu firme

2 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas

Creme de cenoura
picante

Numa panela média adicione o caldo, a cenoura, a cebola, o alho e o gengibre

e leve ao fogo alto até ferver. Mude para o fogo para baixo, tampe a panela

e cozinhe por 15-20 minutos, até a cenoura ficar macia. Acrescente o curry e

o sal e cozinhe por mais um minuto para apurar o sabor. No liquidificador,

bata a sopa e o tofu até obter um creme homogêneo. Adicione a hortelã e

sirva.

Você vai precisar de:

Modo de Preparo:



Caldo de Mandioca
com Bacon

Coloque a mandioca na panela de pressão, cubra-a com água, tampe e leve

para cozinhar. Deixe por 30 minutos após pegar pressão. Após isso desligue

o fogo e aguarde até que a pressão saia sozinha. Retire a mandioca da

panela e despeje no liquidificador, junto com a água. Bata por cerca de 2

minutos ou até que forme um creme bem homogêneo. Reserve. Aqueça uma

panela e frite o bacon até dourar. Em seguida adicione a cebola e refogue

ligeiramente. Adicione a calabresa e frite até dourar. Acrescente o creme de

mandioca e mexa para misturar bem Abaixe o fogo e mexa de vez em

quando até começar a ferver. Prove, caso seja necessário adicione um

pouquinho de sal. Para finalizar, salpique cheiro verde e sirva em seguida.

500g de mandioca descascada

100g de bacon picado

1 gomo de calabresa picada

1 cebola picad

Cheiro verde a gosto

Você vai precisar de:

Modo de Preparo:



Cappuccino Cremoso
no Liquidificador

No liquidificador, coloque a água quente, o café e o açúcar, bata por cerca de

10 minutos, até que fique bem volumoso.

DICA: No começo é necessário parar de bater e misturar com uma

colher para que o açúcar misture bem,em seguida despeje essa

mistura em um pote com tampa e guarde no congelador poraté 3

meses. Na hora de servir, basta colocar o cappuccino cremoso em

uma xícara de leite quente e misturar bem.

Modo de Preparo:

2 xícaras (chá) de açúcar

50g de café solúvel

1 xícara (chá) de água quente

Você vai precisar de:



Deixe a canjica de molho em 1L de água bem quente, por 1h.

Descarte a água, e coloque os grãos junto a 1,5L de água na panela

de pressão por 40 min após o início da pressão. Troque de panela.

Coloque os grãos cozidos junto ao extrato vegetal junto com leite

de coco, coco ralado, açúcar e deixe engrossar. Para facilitar esse

processo, dissolva o amido de milho em 100ml de água em

temperatura ambiente em um copo separado, e depois misture na

panela. Irá engrossar em cerca de 2 minutos. Mexa bem e sirva

com canela e amendoim à gosto nas taças.

Modo de Preparo:

250g de canjica

200 ml de extrato ("leite") vegetal de sua preferência (ex: amêndoas,

castanhas, amendoim, aveia, etc)

1 garrafinha de leite de coco (200ml)

½ xic coco ralado

1 xic de açúcar refinado ou demerara

2 Colher sopa de amido

Canela em pó e amendoim à gosto

Canjica doce vegana
Você vai precisar de:



Em uma panela de pressão média frite o bacon, em seguida retire do óleo e

reserve. Frite na mesma panela a linguiça, retire do óleo e junte ao bacon.

Escalde bem a carne seca para retirar o sal e em seguida frite no mesmo

óleo do bacon e da linguiça. Após frito retire junte a linguiça e ao bacon e

reserve. Doure o alho e a cebola no mesmo óleo e acrescente o louro, o

azeite e a lentilha. Refogue um pouco e acrescente a linguiça, o bacon e a

carne seca. Mexa e adicione a água. Coloque na pressão por cerca de 20

minutos ou até que a lentilha cozinhe. Adicione sal a gosto.

1/2 pacote de lentilha

1 cebola pequena cortada

em cubos

2 dentes de alho amassados

1/2 kg de carne seca

cortada em cubos pequenos

1 linguiça calabresa

cortada em cubos

pequenos

 

200 g de bacon em

cubos pequenos

1 litro de água

1/2 xícara de azeite

2 folhas de louro

Sal a gosto

 

Caldo de lentilha
Você vai precisar de:

Modo de Preparo:
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