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Olá, meu nome é Andressa
Moura, sou nutricionista, e quero
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experiência com refeições congeladas
para a semana.

Andressa Moura
Nutricionista CRN/DF 7529 e Gastróloga
Pós graduada em Nutrição clínica
Sócia proprietária da Nutrirbox Refeições saudáveis.
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INTRODUÇÃO

É com muito carinho que elaboro este
pequeno e-book para compartilhar com
vocês algumas dicas e receitas que irão
facilitar seu dia a dia, e deixá-lo mais
leve é claro, saudável.
Sabemos o quanto é corrido a semana,
temos trabalho, olhos, atividades que
muitas vezes não nos deixam cozinhar
por muitas horas. Então, recorremos
a comidas práticas e rápidas e nem
sempre são as melhores opções.
Mas podemos melhorar nossa
alimentação com receitas rápidas
e saudáveis e deixar muitas já pré
preparadas para os dias que são corridos
mas, para isso vamos usar dias mais
tranquilos, como os fins de semana para
dar um gatilho nas preparações.
Vem comigo nas próximas páginas !!!
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Receita especial

salada com mais
durabilidade

Ouço muito as seguintes frases: “não dá tempo
de fazer a salada”, “não dá para fazer e deixar na
geladeira por muito tempo”, “as folhas murcham e
não fica tão atraente”, “não tenho tempo de fazer.”
Bom, então vamos para alguns esclarecimentos:
você sabia que pode fazer a salada para a semana?
Se você não temperar e usar os ingredientes certos,
você terá porções de salada para a semana todinha,
não é o máximo?
Então, vamos para a receita e algumas dicas, fiquem
quem atentos!
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ingredientes
1 unidade de alface americano
1 unidade de rúcula
3 unidades de tomates e/ou ½
bandeja de tomate cereja
1 unidade de cenoura cozida no
vapor (usar na salada quando
estiver totalmente fria)
1 unidade de pepino

MODO DE PREPARO E DICAS IMPORTANTES:
Deixe de molho as folhas (alface e rúcula) na água
com hipoclorito de sódio por 15 minutos (1 colher de
sopa de hipoclorito de sódio para 1 litro de água), em
seguida lave folha por folha.
Em seguida transfira as folhas para a centrífuga e
seque as folhas (essa é uma dica muito importante
para o processo de armazenamento). Se não tiver a
centrífuga para a secagem das folhas, utilize o papel
toalha.
Dica 1: Tempere com limão, azeite, sal marinho
e gergelim somente na hora do consumo.

Corte os tomates, retire toda a semente (essa também
é uma dica muito importante para o processo de
armazenamento).

Dica 2: Se for levar para o trabalho, utilize bolsa
térmica. Validade: 5 dias refrigerado

Corte a cenoura em palitos e cozinhe no vapor,
reserve e deixe esfriar.
Descasque o pepino e corte em rodelas.
Misture todos os ingredientes em uma vasilha
(utilize a cenoura somente quando estiver
totalmente fria). Em seguida, porcione em vasilhas
pequenas, armazene na geladeira, de preferência no
último compartimento da geladeira.
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Receita

A PRATICIDADE DAS
POLPAS CONGELADAS

Você sabia que pode ter em casa polpas de sucos
preparados por você? É isso mesmo, é muito prático
e você pode fazer vários sabores para cada dia da
semana. Vamos para algumas preparações que irão
deixar sua manhã ou tarde mais leve e saudável.
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Suco prático 01

ingredientes
½ unidade de abacaxi
6 folhas de couve manteiga
1 unidade de maçã verde
1 pedaço pequeno de gengibre
(em média 20g)

MODO DE PREPARO:
Deixe de molho a couve manteiga e a maçã verde
na água com hipoclorito de sódio por 15 minutos (1
colher de sopa de hipoclorito de sódio para 1 litro
de água), em seguida lave folha por folha da couve
manteiga e a maçã verde.
Descasque o abacaxi (se for orgânico, pode utilizar a
casca), lave o gengibre.
Coloque no liquidificador o abacaxi, bata aos poucos
sem água. Quando estiver homogêneo, coloque a
couve manteiga, bata novamente e em seguida a
maçã e o gengibre.
Em seguida armazene no congelador por até 90 dias
em potes ou em forma de gelos. Para consumir, retire
do congelador 30 min antes, bata no liquidificador
com água ou água de coco. Se preferir, adoce com
tâmaras.

DICA 1: se preferir, faça “trouxinhas” utilizando
1 folha de couve manteiga, 5g gengibre , ½ maçã
verde, 1 rodela de abacaxi. Envolva o gengibre,
maçã verde e o abacaxi na folha da couve
manteiga. Amarre utilizando um barbante e
congele as “trouxinhas”. Para consumir bata
com água ou água de coco no liquidificador.
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Suco prático 02

ingredientes
2 unidades de maracujá
1 unidade de cenoura
½ melão

MODO DE PREPARO:
Bata no liquidificador sem água, o melão e o
maracujá, bata até ficar homogêneo, em seguida
adicione a cenoura.
Armazene no congelador por até 90 dias em potes
ou em forma de gelos. Para consumir, retire do
congelador 30 min antes, bata no liquidificador
com água ou água de coco. Se preferir, adoce com
tâmaras.
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Suco prático 03

ingredientes
1 pedaço de melancia pequeno
1 unidade de beterraba
15g de hortelã

MODO DE PREPARO:
Bata no liquidificador sem água, melancia,
beterraba e o hortelã, bata até ficar homogêneo.
Em seguida armazene no congelador por até
90 dias em potes ou em forma de gelos. Para
consumir, retire do congelador 30 min antes,
bata no liquidificador com água ou água de
coco. Se preferir, adoce com tâmaras.
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Receita

granola
caseira
Essa receita combina muito com frutas e iogurtes.
É ótima para os lanches, além de ser saborosa, dá
saciedade e auxilia na função intestinal. Vamos
aprender essa receita que deixará os lanches mais
ricos em fibras e sabor?

ingredientes
500g aveia em fiocos grosso

MODO DE PREPARO:

50g castanha de caju

Triture utilizando a faca, as castanhas e as nozes. Em
uma forma coloque todos os ingredientes, leve ao
forno por 25 min à 180ºC. Deixe esfriar e armazene
em pote hermético por até 45 dias.

50g castanho do pará 50g de nozes
50g uva passa 100ml de mel

Consuma com frutas ou iogurtes.

30g açúcar mascavo

DICA: Lembre-se de colocar a granola na
fruta ou no iogurte somente na hora do
consumo.
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Faça você mesmo

horta
em casa

Esta com certeza é uma das minhas
paixões. Ter uma horta em casa já faz toda a
diferença na hora do preparo dos alimentos.
Os temperos realçam o sabor dos alimentos,
deixam um cheiro maravilhoso na cozinha e
além de tudo enriquecem nutricionalmente
as refeições.
Planejar uma horta é bem fácil, basta
encontrar um local que bata sol pelo menos
4 horas por dia. A plantação pode ser feita
em vasos ou direto no chão (se sua casa tiver
espaço) através de mudas ou sementes.
Ao adquirir uma muda lembre-se que ela
precisa ser transplantada para um vaso
com drenagem, ou seja, que contenha uma
camada de argila expandida no fundo, acima
uma de areia de jardinagem e finalmente a
terra adubada e a muda. Um vaso ideal possui
no mínimo 20 cm de altura (profundidade).

DICA: Não tenha dó de colher e usar seus
temperos, somente assim eles continuarão
bonitos, aromáticos e saborosos.

Escolha as mudas que você mais gosta de
usar nas preparações como por exemplo,
cheiro verde, manjericão, alecrim, todas
elas possuem propriedades benéficas para
a saúde e deixam as preparações com um
sabor maravilhoso.
Pesquise sobre o cuidado das mudas da sua
escolha, assim irá evitar a perda das mesmas.
E lembre-se que as plantas precisam de
atenção e observação.
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Como montar a
marmita perfeita
e saudável?

Planejamento, esta é a palavra chave para ter
sempre em mãos as refeições prontas e saudáveis.
Vamos para as dicas do “prato perfeito” mas neste
caso, será uma “marmita perfeita”, completa
nutricionalmente.

morango, abacaxi, mamão. O peso dos vegetais na
marmita varia de 100g a 150g.
25% proteínas animal (carnes, peixes ou frango)
ou proteína vegetal (lentilha, grão de bico, feijões,
ervilha, tofu), o peso na marmita pode variar de
100g a 130g.

A marmita deve ser composta por:
50% vegetais (verduras ou legumes), se a marmita
for congelada vamos dá preferência para os que
podem passar pelo processo de congelamento como
por exemplo: cenoura, brócolis, abobrinha, couve
flor, chuchu, berinjela, pimentão, abóbora. Se a
marmita for somente resfriada podemos adicionar
os vegetais crus, como por exemplo: alface, rúcula,
tomate, pepino e até mesmo frutas, como: manga,

20% carboidratos - de preferência os integrais (opções de arroz, macarrão, tubérculos - mandioca,
batata, batata doce), o peso na marmita pode variar
de 80g a 100g.
5% gorduras - azeite, óleo. Em muitas receitas
utilizamos as gorduras nas preparações, por isso,
não será necessário adicionar após o preparo.
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Para entender melhor

Embalagens

Congelamento e
descongelando

No mercado existem vários tipos de embalagens
para marmitas congeladas. Algumas delas são:

Para o congelamento adequado, não coloque as
preparações quentes na marmita, o ideal é esperar
esfriar (de preferência na geladeira), após o
resfriamento coloque na embalagem da sua escolha
e em seguida leve ao freezer ou congelador a -18ºC.

Vidro (para quem deseja fazer para o próprio
consumo, o custo é mais alto, pode ir ao forno e
microondas. É uma opção atóxica - não traz toxinas
para nosso organismo).
Plástico (a maioria são livres de BPA - biosfenol A,
o custo é menor, ideal para empresas. Pode ir ao
microondas e não pode ir ao forno).

Para os empreendedores, temos a opção do
ultracongelamento, ele faz o congelamento mais
rápido, impede a formação de cristais de gelo e
preserva melhor a composição e sabor dos alimentos.

Alumínio (custo menor. Pode ir ao forno e não pode
ir ao microondas).
Biodegradáveis (o custo é um pouco maior que as de
plásticos, podem ir ao forno e microondas).

DICA: A marmita tem validade de 45 dias (3
meses), congelada.

O descongelamento, pode ser feito no resfriamento,
no forno ou microondas.
Resfriamento: Tire do congelador 4 horas antes
do consumo e deixe na geladeira, em seguida
aqueça direto na panela.
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DICA: preparações com frutos do mar (peixe
e camarão) não podem ser descongelados
no resfriamento, o ideal é ir direto ao forno
ou microondas.

Forno: Deixe o forno pré aquecido e leve a marmita
do congelador ao forno.
Microondas: Aqueça no microondas por 6 a 8
minutos (dependendo da potência do microondas).
Pode alterar esse tempo, aquecendo 3 min, mexa
com uma colher a preparação e em seguida deixe
por mais 3 min. Dessa forma, a marmita irá aquecer
por completo.

DICA: Nunca descongele em temperatura
ambiente.

Opção de cardápio para montagem das marmitas congelada
Opção 1

130g peito de frango desfiado + 100g batata doce cozida + 120g brócolis com abóbora.

Opção 2

130g carne moída + 100g macarrão integral com molho de tomate + 120g cenoura com
vagem.

Opção 3

130g filé de tilápia grelhada + 50g arroz integral + 50g feijão carioca + 120g berinjela com
abobrinha.

Opção 4

130g sobrecoxa cozida + 100g mandioca assada na manteiga ghee + 120g tomate cereja
assado no azeite com brócolis.

Opção 5

130g carne cozida + 50g batata inglesa cozida + 50g lentilha + 120g abóbora com quiabo.
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Desfrute desse momento, você na cozinha, para
muitos é terapia. E quando você ver tudo prontinho
e organizado no congelador será um alívio saber
que todas as preparações da semana estão prontas
para consumo, e o melhor, saudável, balanceada e
saborosa.

Com carinho, Andressa Moura
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