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OLÁ, PESSOAL! O NATAL ESTÁ CHEGANDO E JUNTO COM
ELE VEM A CEIA E A “COMILANÇA” 😀  HAHAHA! COMO

PERCEBI QUE ESSE ANO AS PESSOAS ESTÃO MAIS “FIT” E
TENTANDO FAZER ESCOLHAS MAIS SAUDÁVEIS NA

ALIMENTAÇÃO, RESOLVI ELABORAR ESTE EBOOK DE
RECEITAS NATALINAS PRA VOCÊS TEREM UMA CEIA

GOSTOSA E MAIS LEVE.  😛
 

POR FIM, O NUTRICIONISTA E EDUCADOR UNIVERSITÁRIO
JEOVANI SANTANA, DEIXA EVIDENTE NESTE EBOOK QUE

VOCÊ PODE UNIR SABOR E SAÚDE NAS PREPARAÇÕES
PARA A SUA CEIA. ENTÃO VEM COM O NUTRI  E APRENDA

A PREPARAR COMIDAS DE NATAL NUTRITIVAS IDEAIS
PARA SUA CEIA OU ALMOÇO.

75 999379661



Lasanha de 
Abobrinha e Berinjela

MODO DE PREPARO:
 

Corte os tomates em cubos e coloque em uma panela com
a cenoura, alho poro e a cebola (os 3 inteiros, sem picar) e
deixe apurar em fogo médio ate que atinja a textura de

molho desejada. Quando finalizado acerte o sal e pimenta, e
as folhas de manjericão e reserve. Bata no liquidificador o
manjericão, a hortelã, as nozes, o dente de alho e o azeite,
até atingir a consistência cremosa. Acerte o sal e pimenta e
reserve. Sele as berinjelas e abobrinhas em uma frigideira
para evitar que soltem muita água. Monte 1 camada de

molho de tomate, 1 de abobrinha, 1 de molho de tomate, 1
de berinjela, 1 de molho pesto e 1 de queijo e vá alternando,
sempre finalizando com o queijo. Leve ao forno pré-aquecido

a 180° ate gratinar. Retire e sirva.
 

INGREDIENTES:
 

2 abobrinhas em fatias finas (cuidado ao fatiar no mandoline)
2 berinjelas em fatias finas
300 g de queijo coalho

1 xícara de manjericão fresco
½ xícara de punhado de hortelã fresca

3 kg de tomate italiano fresco
1/3 cenoura

1/3 de alho poro
½ cebola

                     Sal e pimenta a gosto
½ xícara de azeite

1 xícara de azeite extra virgem
1 dente de alho



PUDIM DE PÃO
INTEGRAL

INGREDIENTES:
 

8 fatias de pão integral
1 xícara de uva passa

4 copos de leite
1 copo de mel ou açúcar mascavo

1 xícara de frutas cristalizadas (opcional)
2 ovos inteiros

1 xícara de creme de leite

MODO DE PREPARO:
 

Deixar o pão de molho no leite por 2 horas. Esmigalhar o
pão e misturar (bater) os demais ingredientes. Coloque em
forma untada e leve para assar. Retire do forno quando

estiver dourado.
 



FAROFA DE
BANANA

MODO DE PREPARO:
 

Em uma frigideira, frite o carne seca no azeite.
Adicione a manteiga, a cebola e o alho. Misture tudo.

Adicione as bananas e misture tudo sem as amassar demais
Tempere com sal e pimenta a gosto.

Acrescente 2 xícaras de farinha de mandioca aos poucos.
Continue mexendo.

Para finalizar, adicione cebolinha verde a gosto.
Está pronto para servir!

 

INGREDIENTES:
 

4 bananas picadas
200 g de carne seca em cubos
2 xícaras de farinha de mandioca

1 colher de sopa de azeite
2 colheres de sopa de manteiga

½ cebola picada
2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino a gosto
Cebolinha a gosto



SALPICÃO FIT

INGREDIENTES:
 

500g de peito de frango cozido e desfiado
2 potes de iogurte natural
200g de azeitonas picadas

200g de uvas passas
2 talos de salsão picados em cubos

2 cenouras raladas
Suco de 1 limão para temperar
2 colheres de sopa de azeite

200g de milho
200g de ervilha

Sal e pimenta a gosto
Batata palha a gosto

 
MODO DE PREPARO:

 
Prepare o frango no fogão e use um liquidificador para

desfiá-lo em seguida;
 Enquanto o frango cozinha, pique o salsão, as azeitonas e

rale a cenoura;
 Em uma tigela grande, junte o frango, as azeitonas, o milho,

a cenoura ralada, as ervilhas, o salsão e as uvas passas;
 Adicione por cima os 2 potes de iogurte natural, o azeite, o

suco do limão, sal e pimenta a gosto;
Misture tudo, cubra com um filme plástico e deixe na

geladeira até a hora de servir. Se quiser finalizar com batata
palha, transfira o salpicão para uma forma plana e jogue a

batata palha por cima antes de levar à mesa.
 



STROGONOFF DE 
FRANGO FIT

INGREDIENTES:
 

1 dente de alho picado
300 g de peito de frango picado e temperado

½ xícara de champignon (opcional)
1 xícara de molho de tomate

Sal e pimenta a gosto
2 colheres de sopa de requeijão light (ou cream cheese)

1 colher de azeite
 
 MODO DE PREPARO:
 

Em uma panela, refogue o alho picado com o azeite.
Acrescente o frango e deixe dourar.

Coloque o champignon, o molho de tomate e deixe cozinhar
em fogo baixo, por 10 minutos.

Adicione o sal e a pimenta a gosto e desligue o fogo.
Acrescente o requeijão light e misture bem.

Agora é só servir, bom apetite.



DOCE DE LEITE FIT

INGREDIENTES:
 

1 e 1/2 xícara de leite em pó
1/2 xícara de água quente (110ml)

1/4 xícara de xilitol (ou outro adoçante ou açúcar demerara,
mascavo ou de coco)

 
 
 MODO DE PREPARO:

 
Ferva a água e junte com todos os ingredientes no

liquidificador, bata por 5 minutinhos na velocidade baixa.
 

Despeje dentro de um pote de vidro com tampa (Coloque
um papel filme na na boca do pote para vedar bem e depois

tampe)
 

Enrole o vidro com o pano de prato (por causa do atrito
dentro da panela de pressão durante o cozimento)

 
 

Coloque o vidro deitado ou em pé dentro de uma panela de
pressão, cubra com água até um pouco mais da mete do

pote.
Deixe cozinhar em fogo baixo por 50 min após pegar

pressão.
Desligue o fogo, espere dar um esfriada.

Bata no liquidificador novamente.
 

Volte ao pote e leve para a geladeira até a hora dservir
 

Armazeno por até dez dias.
 

DICA: Você pode adicionar coco ralado ou chocolate 70%
derretido para dar outro sabor.



CHOCOTONE
FIT

INGREDIENTES:
 

1 xícara de farinha de aveia (ou farinha de amêndoas)
1 xícara de farinha de trigo integral

1/2 xícara de adoçante forno e fogão
1 colher (sopa) de açúcar mascavo

3 ovos
100 ml de água

2 colher (sopa) de essência de panetone
1 colher (sopa) de fermento em pó

Gostas de chocolate a gosto
 

Recheio
200 g de chocolate 70% cacau

1 caixinha de creme de leite ou 100 ml de leite de coco
 

MODO DE PREPARO:
 

Misture as farinhas e o adoçante.
Adicione os ovos e misture bem.

Aos poucos vá acrescentando a água sempre mexendo.
Adicione o açúcar mascavo e misture novamente.

Coloque a essência de panetone e por ultimo o fermento,
misture mais um pouco e adicione as gotas de chocolate.

Despeje dentro de uma forma de panetone de 500g.
Asse em forno preaquecido por cerca de 25 a 30 minutos,

ou até que fique douradinho.
Depois com todo o cuidado corte a tampa do panetone.

Retire o miolo (a parte do meio) do seu chocotone.
Derreta o chocolate em banho maria ou no microondas,
despeje dento do chocotone, passe nas bordas e tampe.

Cubra com o restante do chocolate e decore como preferir.
Leve a geladeira por 2 horas, agora é só servir.

 
Dica: Se você quiser um chocotone low carb é só trocar a

farinha de aveia pela de amêndoas.
 
 


