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E você já procurou o seu nutricionista?

O�PROFISSIONAL�DA
NUTRIÇÃO� �ORIENTA,
ENSINA�E�PROVOCA

HÁBITOS�ALIMENTARES
PARA�QUE�AS�PESSOAS
VIVAM�MAIS�SAUDÁVEIS�E
COM�MAIS�VITALIDADE.

31 de agosto - dia do nutricionista

O nutricionista utiliza o alimento para
prevenir doenças e tratar a saúde de pessoas.



Você sabe o que é safra?
Safra é a produção agrícola de

determinados alimentos em um período
do ano.  

Ter o conhecimento dos
alimentos da safra e um apoio

de um  profissional de
Nutrição, são facilitadores do
planejamento e execução de

cardápios.
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Possibilitanto refeições mais baratas, saborosas e
saudáveis



Conheça os alimentos da
safra agosto e setembro

Os nutricionistas do Banco de Alimentos de
Brasília separaram 05 deliciosas receitas com

alguns dos alimentos da safra de agosto e
setembro
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Tomate: ajuda a prevenir o câncer e doenças cardiovasculares
Vagem: ajuda a controlar a glicose no sangue
Morango: combate o envelhecimento precoce das células
Cará: regulador de pressão arterial 
Brócolis: ajuda a prevenir o câncer de mama e pulmão
Mandioca: excelente fonte de carboidratos, vitaminas e minerais
Banana Prata: Contém triptofano que ajuda a relaxar
Beterraba: ajuda a fortalecer o sistema imune
Couve Manteiga: ajuda a regulador de pressão arterial
Abóbora Itália: promove a hidratação e beneficia a pele
Abóbora Seca: promove a saúde da visão e evita anemia
Alface:  promover o bom funcionamento intestinal e acalma
Repolho verde:  rico em potássio, que colabora para o
funcionamento do sistema cardiovascular

 



Receitas
Super

Nutritivas
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1ª RECEITA SUPER NUTRITIVA

Ingredientes
 
2 talos de brócolis
1 colher de chá de ervas
1 colher de sopa de azeite de oliva
Sal e pimenta do reino moída à gosto
 
Modo de preparo
 

1º Comece retirando parte da casca dos brócolis (são
muito fibrosas para comer);
2º Corte os talos em fatias finas, meio que na
transversal, assim as fatias ficam maiores;
3º Tempere com o sal, a pimenta, as ervas e o azeite.
Mexa bem para cobrir todas as fatias de talo dos
brócolis;
4º Arrume os talos sobre uma assadeira, sem forno
pré aquecido a 200 ºC por 25 minutos em média;
5º Quando estiverem douradinhos, pode retirar do
forno e se deliciar.
 
 

Talo de brócolis
assado
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2ª RECEITA SUPER NUTRITIVA

Ingredientes
 
5 bananas verdes;
óleo para fritar
sal a gosto
 
Modo de preparo
 

1º Descasque as bananas verdes com ajuda de uma faca;
2º Corte as bananas em rodelas finas;
3º Aqueça o óleo em fogo médio em uma panela funda e
coloque a banana verde deixando por 5 a 7 minutos ou
até ficar crocante;
4º Retire do óleo e escorra em papel toalha,
temperando com sal;
 
 
 

     Chips de
banana verde

07



3ª RECEITA SUPER NUTRITIVA

Ingredientes
 
1 xícara de leite integral ou semidesnatado (240 ml);
03 unidades de ovos;
¹/2 xícara de farinha de trigo (80 gramas);
¹/2 xícara de beterraba ralada ou picada.
1 colher de sopa de óleo;
Sal à gosto.
 
Modo de preparo

1ª Bata no liquidificador os ovos e leite 
2º Adicione a beterraba e bata mais
3º Coloque a farinha e bata  até obter um creme homogêneo;
4º Em seguida leve ao forno uma frigideira com um pouco de
óleo ou manteiga; quando estiver quente, coloque um pouco
da mistura anterior;
5º Quando a panqueca estiver borbulhando, vire para o outro
lado até ficar à seu gosto;
6º Prontos as panquecas estão prontinhas, vamos comer?
 
 

Panqueca de
beterraba
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4ª RECEITA SUPER NUTRITIVA

 
 
Ingredientes
 
5 tomates médios
400 g de queijo minas ralado
250 g de presunto de Parma fatiado
1 manga em tiras (não pode ser muito madura)
Folhas de 1 maço de rúcula
Folhas de 1 maço de manjericão para salpicar
Nozes picadas grosseiramente e azeitonas pretas sem caroço
3 colheres (sopa) de mostarda
1 colher (sopa) de mel
Orégano à gosto
 
 
Modo de preparo
 

1º Retire uma tampa do topo de cada tomate e extraia as sementes.
Coloque-os com a boca para baixo sobre papel absorvente e reserve.
2º Tempere o queijo com orégano a gosto e recheie os tomates.
Disponha em assadeira e leve ao forno médio preaquecido (180 °C) por
cerca de 10 minutos ou até o queijo derreter.
3º Misture a mostarda com o mel e tempere a rúcula.
4º Para servir, disponha cada tomate no centro do prato e, ao redor,
distribua as folhas de rúcula.
5º Espalhe nozes e azeitonas a gosto, a manga e o presunto de forma
decorativa e salpique o manjericão.
 
 
 

 Tomates recheados 

09



5ª RECEITA SUPER NUTRITIVA

Ingredientes
 
500 g de morangos;
250 g de açúcar;
Hortelã (opcional).
 
 
Modo de preparo
 

1º Em uma tigela coloque os morangos á higienizados;
2° Coloque açúcar e deixe-os descansar por 10 minutos;
3º Após este período, separe uma panela, coloque os
morangos com fogo médio;
4º Quando começar a ferver (tiver espuma), remova essa
espuma com uma colher para eliminar as impurezas do
preparo, se preferir, nesta etapa coloque o hortelã e deixe
ferver por mais 15 minutos;
5º Ao fim, apague o fogo e deixe esfriar, se tiver
acrescentado hortelã, retire-os;
6º Coloque a geléia em frascos de vidros ainda quente, assim,
o doce se manterá conservado por dias.
 
 

   Geléia de
morangos 
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