RECEITAS
ESPECIAIS

O carnaval
está aí!
Para alguns, época de
festejar com os amigos, rir
bastante e gastar energia
dançando e se divertindo!
Para outros, tempo de
descansar, curtir com a
família, se exercitar e até
mesmo descobrir novos
prazeres!

Seja qual for a sua
preferência, confira aqui
receitas para aproveitar
estes dias com moderação
e sem abrir mão do seu
tratamento!

Elaborado por:

Caprese no palito
Ingredientes:
Tomate cereja: 5 unidades
Mussarela de búfala cerejinha: 10 unidades
Manjericão fresco: 10 folhas
Palito de dente: 10 unidades
Modo de preparo:
1. Corte o tomate cereja ao meio.
2. Nos palitos, espete a mussarela, a folha de
manjericão e uma parte do tomate cereja.
3. Reserve na geladeira até a hora de servir.
4. Quando for servir, salpique sal e pimenta-doreino.

Bolinho de frango
com batata doce
Ingredientes:
Frango desfiado: 6 colheres de sopa
Batata doce cozida: 3 colheres de sopa
Cream cheese: 1 colher de sopa
Queijo parmesão ralado: 1 colher de sopa
Orégano, cebolinha, pimenta-do-reino: a gosto
Sal: 1/2 colher de chá
Modo de preparo:
1. Pré-aqueça o forno a 180 °C.
2. Amasse a batata doce cozida com um garfo.
3. Misture todos os ingredientes até que fique
homogêneo.
4. Coloque em uma forma antiaderente a massa
em forma de pequenas bolas (1 colher de sopa
cheia para cada bola).
5. Asse durante 20 a 25 minutos, até que comece a
ficar dourado.

Changria
Ingredientes:
Maçã fuji: 1 unidade
Limão galego: casca de 1/2 unidade
Laranja: 1 unidade
Rosas comestíveis: 1 punhado
Hibisco - folhas para chá: 1 colher sopa
Água: 1 litro
Modo de preparo:
1. Pique a maçã e a laranja em cubos do tamanho
de sua preferência.
2. Reserve 1/2 maçã, 1/2 laranja e algumas pétalas
de rosa.
3. Ferva todos os demais ingredientes por 10
minutos. Coe.
4. Adicione a 1/2 maçã e a 1/2 laranja que não
foram fervidas.
5. Leve à geladeira por 2 horas pra ficar bem
geladinho.
6. Sirva em copos grandes, com pedaços de frutas
dentro.
7. Use algumas pétalas de rosas para decorar.

Pink lemonade
Ingredientes:
Limão taiti com casca e lavados: 2 unidades
Framboesas (se não tiver frescas, pode usar
congeladas): 10 unidades
Água mineral: 1 litro
Açúcar orgânico ou mel a gosto
Gelo a gosto
Limão-siciliano: 6 fatias para decorar
Modo de preparo:
1. Bata no liquidificador os limões com casca, as
framboesas, a água e o gelo.
2. Coe com uma peneira e adoce a gosto.
3. Distribua a limonada em copos. Coloque 1 fatia de
limão-siciliano em cada pote, tampe, ponha um
canudo e sirva.

