


 Normalmente, os salgadinhos e petiscos são conside-

rados grandes inimigos da boa forma e da saúde, pois, 

segundo especialistas, eles trazem as “calorias vazias”, ou 

seja, eles possuem muitas calorias e corantes, além de uma 

quantidade irrisória de vitaminas e minerais essenciais 

para nossa saúde. 

 Mas não se desespere! É possível sim preparar 

opções mais saudáveis de petiscos. E de quebra ainda 

perder alguns quilinhos extras, não acredita? 

 Confira abaixo uma seleção pra lá de saborosa de pe-

tiscos saudáveis e práticos para aqueles que querem 

manter a forma e ter um estilo de vida saudável, e que vão 

conquistar até quem não está de dieta! Todas as receitas 

foram testadas e aprovadas pela nutricionista, Daniela 

Sousa.    



CHIPS DE LEGUMES ASSADO

Ingredientes: 
- Vegetais de sua preferência

(Ex: Batata salsa, abobrinha, beterraba, chuchu, batata-doce, entre outros.); 

- Óleo de canola ou azeite; 

- Sal temperado, ou outro tempero de sua escolha. 

Modo de preparo: 
1- Pré-aqueça o forno e forre uma assadeira com papel manteiga ou papel alumínio 

e unte-a com o óleo de canola.  

2- Depois, fatie o legume em fatias finas e espalhe-as sobre a assadeira e coloquei 

um pouco de óleo por cima delas. 

3- Tempere com sal e demais temperos à gosto. Se preferir, você pode temperar 

depois de pronto.  

4- Coloque ao forno e o tempo para assar vai variar de legume para legume. Por isso 

é importante ficar de olho para não queimar. O tempo pode variar entre 20 a 50 mi-

nutos de cada lado.   



PALITOS CROCANTES 
DE ABOBRINHA

Ingredientes: 
- 1 colher (sopa) de manjericão seco 

- 2 colheres (chá) de pimenta-caiena 

em pó

- 1 colher (chá) de queijo parmesão 

light ralado  

Modo de preparo: 
- Pré-aqueça o forno a 180ºC.  
- Em um prato fundo, misture o cereal, o parmesão, o orégano, o manjericão, a 

pimenta e sal. Reserve. 
- Bata as claras até formar uma espuma. Passe a abobrinha na clara e, depois, na 

mistura de cereal. 

- Espalhe os palitos em uma fôrma antiaderente. 

- Leve ao forno por cerca de 10 minutos ou até ficarem crocantes. Sirva em seguida. 

 

- 2 claras 

- Sal a gosto 

- 2 abobrinhas cortadas em palito

- 2 colheres (sopa) de cereal de fibras 

moído 

 - 2 colheres (sopa) de orégano 



PICOLÉ NATURAL 
DE FRUTAS

Ingredientes: 
- Frutas de sua preferência (Ex: morango, 

kiwi, melancia, laranja, uva, entre outros.); 

- Água de coco. 

Modo de preparo: 
- Corte em pedaços as frutas que você selecionou.  

- Coloque as frutas cortadas em forminhas de 

picolé apropriadas e preencha até a metade.  

- Complete com água de coco e leve ao

freezer até atingir a consistência correta.  

DICA

Se desejar, você pode 

acrescentar folhinhas 

de hortelã para deixar 

ainda mais refrescante.



SALADA CAPRESE NO ESPETO 
COM MOLHO DE MANJERICÃO 

Ingredientes: Molho
-    20 mini tomatinhos 

- 20 bolinhas de mussarela de búfala 

- 20 folhas de manjericão fresco 

20 palitos

- 50g de folhas de manjericão frescas 

- 1 dente de alho 

- 10 colheres (sopa) de azeite de oliva 

extra virgem 

- Suco de ½ limão 

Pimenta do reino e sal a gosto 

Modo de preparo: 

DICA

Se você quiser 

aumentar o rendimento, 

corte os tomatinhos e 

o queijo pela metade.  

- Primeiro, prepare o molho de manjericão colocando 

em um processador as folhas de manjericão, o alho, o 

limão, a pimenta do reino e o sal. 

- Lentamente, vá adicionando o azeite até 

formar um molho encorpado. 

- Para montar o espeto não tem segredo. Co-

loque uma folha de manjericão no espeto, a 

bolinha de mussarela de búfala e 1 tomatinho.  

 



TOMATE RECHEADO 
COM QUEIJO COTTAGE 

Ingredientes: 
- 2 tomates maduros grandes (de preferência do tipo caqui); 

- 4 azeitonas pretas picadas; 

- 4 folhas de manjericão fresco; 

- 4 col (sopa) de queijo cottage (pode ser light); 

- Sal a gosto; 

- Parmesão ralado para finalizar, se quiser. 

Modo de preparo: 
1- Pré-aqueça o forno a 180ºC. 

2- Corte os tomates um pouco acima da 

metade e com uma faca, retire a polpa.  
3 - Retire as sementes e deixe os tomates secarem de cabeça para baixo sobre um 

papel-toalha. 

4- Para o recheio, misture as azeitonas picadas com o queijo cottage. Recheie os 

tomates com a mistura e, se quiser, cubra com queijo parmesão. 
5- Coloque os tomates recheados em uma fôrma e leve ao forno para assar em 

temperatura média por 20 minutos. 

6- Retire e, para servir, você pode adicionar folhas de manjericão.  



DICA
Use uma assadeira 

grande para a massa 

não ficar grossa, 

porque essa receita

 rende bastante. E os 

dadinhos menores 

ficam mais 

crocantes!

DADINHO DE TAPIOCA



- Leve ao forno por cerca de 10 minutos ou até ficarem crocantes. Sirva em seguida. 

 

DADINHO DE TAPIOCA

Ingredientes: 
- 1 litro de leite desnatado 

- 500 gramas de tapioca 

- 500 gramas de queijo coalho triturado no processador 

- 2 colheres de chá de sal 

- Orégano à gosto 

Modo de preparo: 
1- Coloque o leite para ferver. 

2- Em um recipiente, misture o queijo, a tapioca, sal e orégano. 

3- Acrescente o leite fervente à mistura e mexa até a tapioca hidratar e formar 

um creme bem grosso (por volta de 3 minutos).  

4- Despeje a massa ainda quente em uma assadeira forrada com papel filme 

e untada com azeite. Cubra com um papel filme e, com a mão vá acertando a 

massa até ela ficar bem lisa. 

5- Leve à geladeira para endurecer (no mínimo 1 hora). 

6- Depois que a massa endurecer, vire a forma sob uma superfície lisa e corte os 

dadinhos. Para assar, forre a cesta da air fryer com papel alumínio e unte com 

azeite (caso a cesta seja aramada).  .



Ingredientes: 
- 3 a 4 bananas (pode ser da terra ou nanica)

- Opcional: suco de limão

Modo de preparo: 
- Fatie as bananas em rodela 

- Unte a assadeira com manteiga 
e coloque-as para assar no forno a 
170ºC, durante 50 minutos ou até 
que fiquem desidratadas, viran-
do-as de vez em quando. 

- Você pode regá-las com suco de 
limão antes de levar ao forno para 
evitar que elas escureçam.  
 

CHIPS DE BANANA
ASSADA



COXINHA DE BATATA DOCE 

- 1 batata doce média

- ¼ de peito de frango cozido e desfiado

- 1 tomate sem pele e sem sementes picado

- 2 dentes de alho

- ½ cebola picada

- 1 colher (sopa) de requeijão light

- 2 colheres (sopa) de farinha de aveia

- Uma colher (sopa) de azeite

- Sal, pimenta e ervas de sua prefe-

rência a gosto

Ingredientes: 

Modo de preparo: 
1- Coloque a batata doce para cozinhar e, depois de cozida, amasse bem deixando 

parecido com purê. 
2- Coloque o alho e a cebola para dourar no azeite e acrescente o frango já cozido 

e desfiado, o tomate e salpique as ervas e sal. 
3- Refogue por no máximo 5 minutos, acrescente o requeijão light e desligue o 

fogo.  
4- Com as mãos, faça pequenas bolinhas com a massa de batata doce, abra a 

massa e coloque o recheio.  
5- Feche a massa e modele no formato de uma coxinha. Empane na farinha de 

aveia e coloque em uma forma untada. Leve ao forno preaquecido por 20 minutos 

ou até dourar. 



PALITO DE CENOURA COM 
MOLHO  DE IOGURTE

Ingredientes: 
- Cenouras

- Suco de limão ou laranja

- Pimenta-do-reino

- Sal, azeite e gelo

Molho
- Iogurte

- Azeite

- Hortelã

1- Corte as cenouras em palitos.  
2- Coloque numa tigela com água gelada por uns 10 minutos.  

3- Depois retire, tempere com suco de limão (ou laranja), sal, pimenta-do-reino e 

azeite a gosto.  

4- Para o molho, misture o iogurte, o azeite e a hortelã. Prontinho! 

Modo de preparo: 



NUGGETS DE FRANGO SAUDÁVEL

Ingredientes: 
- 500 gramas de carne moída de frango 

(400 calorias);

- 1 colher de sopa de alho em pó;

- 1 colher de chá de sal (você pode optar 

pelo sal rosa ou marinho);

- 2 colheres de sopa de salsinha fresca;

- 50 gramas de farelo de aveia – de prefe-

rência orgânica (80 calorias).

1- Pré-aqueça o forno à 200ºC. 
2-  Reserve o frango em uma 

vasilha e acrescente alho, sal, sal-

sinha e misture. 

2-  Separe a massa em pedaços de 

tamanho pequeno, como os nuggets 

vendidos no supermercado. 

 3-  Depois, empane os nuggets no 

farelo de aveia e coloque-os em uma 

assadeira coberta de papel alumínio 

untada com óleo de canola.   
4-  Leve ao forno por 17 minutos e está 

pronto para servir.  

Modo de preparo: 



PÃO DE QUEIJO FUNCIONAL



PÃO DE QUEIJO FUNCIONAL
Ingredientes: 
- 200g de mandioquinha; 

- 2 colheres (sopa) de semente de chia; 

- 1 xícara (chá) de polvilho doce;  

- 1 ½ xícaras (chá) de polvilho azedo; 

- ½ xícara (chá) água; 

- 1 colher (sopa) de Óleo de coco; 

- 1 colher (chá) de sal marinho (ou à gosto); 

- óleo de girassol para untar.

Modo de preparo: 
1- Pré-aqueça o forno em temperatura máxima.  

2- Lave, descasque e corte as mandioquinhas em rodelas grossas e cozinhe 

em água abundante, até ficar macia. 

3- Escorra a água (reservando um pouco da água do cozimento) e amasse as 

batatas, formando um purê.  

4- Acrescente as sementes de chia, misture e reserve coberto.  

5- Em uma tigela separada, coloque os polvilhos (doce e salgado) e reserve 

também. 

6- Sobre fogo alto, coloque em uma panela a água, o óleo de coco e o sal mari-

nho e deixe até ferver. 

7- Depois coloque a água sobre a mistura do polvilho e, com uma colher, mexa 

até formar uma farofa grossa, e depois com as mãos, forme uma farofa fina. 

8- Adicione o purê de mandioquinha e chia à farofa de polvilho e mexa até 

formar uma massa lisa e homogênea (se necessário, acrescente um pouco de 

água quente).  

9- Com as mãos untadas com óleo de coco ou girassol, pegue porções da massa 

e forme bolinhas e disponha-as em uma assadeira untada, deixando um espaço 

de dois dedos entre eles. Diminua a temperatura do forno para 180ºC e asse até 

a massa crescer e ficar levemente dourado. Retire do forno e sirva.

  



GUACAMOLE 

- 2 abacates maduros 

- 1 dente de alho

- 1 cebola média

- pimenta sem semente

- Suco de 1 limão- 

- 1 colher de sopa de coentro 

- Sal a gosto 

Ingredientes: 

Modo de preparo: 
1- Abra os abacates ao meio, tire o caroço e amasse a polpa com um garfo.

2- Misture o abacate, cebola picada, o dente de alho e a pimenta em pedaços bem 

pequenos. 

3- Tempere com limão, sal e coentro picado a gosto.  

4- Você pode servir com nachos ou até mesmo com os chips de legumes.

 



PASTEL DE RICOTA COM
 CENOURA E PASSAS

- ½ xíc. de ricota 

- 2 c. de sopa de queijo mozarela light 

ralado 

- 4 c. de sopa de cenoura ralada 

- 2 c. de sopa de uva-passa 

- ½ c. de chá. de sal 

- ¼ c. de chá de pimenta-do-reino 

- 8 discos de massa para pastel de forno

Modo de preparo: 
1- Pré-aqueça o forno a 180 °C. Unte uma assadeira antiaderente com óleo em 

spray. 2- Numa tigela média, misture bem todos os ingredientes, com 

exceção da massa de pastel.  

3-  Arrume 1 colher de sopa da mistura da ricota no 

meio de cada disco, molhe os dedos em um pouco 

de água e umedeça as bordas da massa.  

4- Dobre a massa sobre o 

recheio, formando uma 

meia-lua, e amasse as beira-

das com um garfo para 

fechar 

4- Arrume os pastéis na assadeira. Asse por cerca de 

15 minutos, até que estejam dourados na superfície. 

  

Ingredientes: 



KIBE VEGETARIANO

- 1 xícara de chá de proteína texturizada 

de soja

- 1 xícara de chá de trigo para kibe

- 2 ovos

sal

- cheiro verde

- 1 dente de alho

- 1/2 xícara de cebola picada

- Pimenta biquinho picadi-

nha (a gosto).

Modo de preparo: 
1- Separadamente, deixe de molho o trigo e a proteína de soja com uma xícara de 

água morna para cada um, durante 20 minutos. 
2- Pique 2 tomates sem as sementes, a pimenta biquinho, o cheiro verde, a cebola 

e o alho. Esprema o trigo e a proteína de soja e misture-os com os outros ingredien-

tes.  
3- Em uma fôrma untada ou refratário untado com um pouco de óleo, coloque a 

massa do quibe. Se quiser, você pode passar um pouco de azeite por cima. 
4- Coloque no fogo, ao fogo médio e deixe cozinhar por 20 minutos.

Ingredientes: 



PIPOCA SEM ÓLEO 
NO MICRO-ONDAS

Ingredientes:
- Milho para pipoca

- Água

- Sal

Modo de preparo: 
1- Em uma vasilha alta que 

possa ir ao micro-ondas (de 

preferência de vidro), coloque 

5 colheres de sopa de milho 

para pipoca, 5 colheres de 

sopa de água e sal à gosto.

2- Misture bem e tampe o 

recipiente com filme plástico 

e faça 4 furinhos para sair o 

vapor. 

2- Leve ao microondas em 

potência máxima. 

DICA
Cada microondas é de um jeito e, por isso, o tempo pode variar. 
Mas sua pipoca deve estar pronta depois de 4 a 6 minutos. Para 
evitar que elas queimem, quando o intervalo entre um estouro e 

outro começar a ficar mais longo, pare o microondas.



GRÃO DE BICO CROCANTE



GRÃO DE BICO 
CROCANTE

Ingredientes: 
1 xícara (chá) de grão de bico

1 colher (sopa) azeite

1 colher (chá) de cúrcuma

1 colher (chá) de páprica doce

½ colher (chá) de sal rosa

Tomilho, alecrim, manjericão, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: 
 1- Coloque o grão de bico de molho por oito horas.  
 2- Pré-aqueça o forno a 180ºC.

 3- Enquanto isso, cozinhe o grão de bico em água e sal até amaciar.

4- Escorra a água e coloque os grãos em um recipiente. Junte todos os 

temperos e misture bem.
5- Coloque o grão de bico em uma assadeira e leve ao forno no fogo mais 

baixo, por cerca de 40 minutos.
6- Mexa ocasionalmente para não queimar. Deixe esfriar para servir.

.



BRUSCHETTA DE 
BERINJELA

Ingredientes: 

Modo de preparo: 

- 2 berinjelas grandes

- 03 dentes de alho

- 3 tomates

1 cebola

- Azeite

- Queijo Parmesão

- Queijo mussarela

1- Corte as berinjelas em fatias da largura de um 

dedo e coloque-as em uma forma.

2- Regue com azeite e coloque para assar no 

forno pré-aquecido à 170ºC por 15 minutos.

3- Enquanto isso, tire as sementes dos tomates e 

corte-os em cubos, corte a cebola e alho. Doure 

em uma panela a cebola e o alho no azeite, adi-

cione o tomate, coentro, cebolinha, sal. 
4- Refogue-os, mas não deixe que o tomate se 

desfaça.
5- Retire as berinjelas do forno, coloque o tomate 

por cima de cada rodela, salpique queijo mussa-

rela ralado e parmesão e coloque novamente no 

forno para gratinar.

ENROLADINHO DE PEPINO 
COM CREAM CHEESE, 
PRESUNTO E QUEIJO

Ingredientes: 
- 1 pepino cortado em rodelas no sentido do 

comprimento

- 2 colheres de sopa de cream cheese

- sal e pimenta e orégano a gosto

- fatias de presunto

- fatias de queijo mussarela

Modo de preparo: 
1- Tempere o cream-cheese com sal, pimenta e 

orégano.
2-  Recheie a fatia de pepino com o creme, uma 

fatia de presunto e uma fatia de queijo.
3- Enrole e prenda com um palito de dente para 

segurar. 



BOLINHAS DE 
FRANGO COM 

CREAM CHEESE

2 filés (220 g) de peito de 

frango cozidos e cortados em 

cubos

¼ de xícara do caldo de cozi-

mento do frango

4 colheres de sopa de cream 

cheese light

4 colheres de sopa de farinha de rosca

1 ovo + 1 clara de ovo levemente batidos

¼ de c.c. de pimenta-do-reino

2 colheres de sopa de salsa picada

1- Pré-aqueça o forno a 220ºC. Unte uma assadeira média com óleo em spray.
2- Num liquidificador ou processador de alimentos, processe o frango com o 

caldo do cozimento, até que fique bem picado.
3- Transfira para uma tigela média. Adicione o requeijão, a farinha de rosca e o 

ovo. 

4- Tempere com a pimenta e a salsa. Com o auxílio de uma colher, modele 24 

bolinhas.
5- Tempere com a pimenta e a salsa. Com o auxílio de uma colher, modele 24 

bolinhas.
6- Arrume-as na assadeira untada..

7- Asse por aproximadamente 20 minutos, até que estejam douradas, virando-as 

na metade do tempo para que dourem por igual.

Ingredientes: 

Modo de preparo: 



MINI SANDUÍCHE NATURAL

Ingredientes: 
- 1 xícara de peito de frango cozido e 

desfiado;

- 1 cenoura pequena ralada;

- 2 colheres (sopa) de salsinha picada;

- 1 colher (chá) de tempero completo;

- 1 colher (sopa) de mostarda;

- 3 colheres (sopa) cheias de maionese;

- Folhas de rúcula ou alface;

- Pão de forma (integral, light, o que você 

quiser).

Modo de preparo: 
1- Misture em um recipiente o peito de frango, a cenoura ralada,a salsinha 

picada, o tempero completo, a mostarda e a maionese.
1- Coloque um pouco da mistura sobre uma fatia de pão integral, adicione 

as folhas e cubra com outra fatia de pão.



ANÉIS DE CEBOLA COM FARINHA DE LINHAÇA



DICA
com a farinha de arroz, a receita ficará livre de glúten e, com leites 
vegetais, ela ficará sem lactose. Assim, pessoas alérgicas ou into-

lerantes podem consumir.

ANÉIS DE CEBOLA COM 
FARINHA DE LINHAÇA

Ingredientes:
- 2 cebolas roxas;

- 2 xícaras de água gelada;

- 2 xícaras de água fervente;

- Farinha de linhaça (o necessário para empanar);

- 2 colheres de sopa de farinha de trigo (pode ser usado farinha de arroz 

também);

- ½ xícara de leite vegetal (amêndoas, arroz, castanha etc. Pode também 

ser usado leite tradicional ou sem lactose);

- ½ colher de café de sal;

1-  colher de sopa de azeite de oliva extravirgem.

Modo de preparo: 
1- Corte as cebolas em rodelas e solte os anéis.
2- Coloque-as em água fervente e, logo em seguida, na água gelada.

3- Retire, coloque em um pano e reserve.

4- Em um recipiente, coloque o sal, azeite, leite e farinha de trigo, e misture bem.

5- Passe os anéis de cebola na mistura formada e, depois, empane com a farinha 

de linhaça.

6- Leve à  fritadeira elétrica por aproximadamente 15 min a 200ºC.



BOLINHO DE ARROZ

Ingredientes
2 xícaras de arroz integral cozido (pode ser usado o branco);

1 xícara de queijo parmesão ralado;

2 ovos;

1 xícara de farinha de trigo (pode ser usado farinha de arroz, fécula de batata 

ou tapioca);

Sal e tempero a gosto.

Se gostar, adicione pequena quantidade de bacon defumado apenas para 

perfumar e saborizar levemente a preparação.

Modo de preparo:
1- Em um recipiente, misture todos os ingredientes.

2- Adicione a farinha no final e observe a 

consistência do bolinho.

3- Faça bolinhas e leve à fritadeira elétrica por 

aproximadamente 15 minutos 

a 180ºC.

DICA
Com a farinha de arroz, a receita ficará livre de glúten e, com leites vegetais, ela 

ficará sem lactose. Assim, pessoas alérgicas ou intolerantes podem consumir.



CEVICHE DE COCO FRESCO

- 1 polpa de coco (200 g)

- ½ colher (chá) de raspas de casca de limão

- 1 limão espremido

- 2 colheres (sopa) de azeite

- 1 dente de alho picado

- ½ xícara. de pimenta biquinho

- ½ xícara de cheiro-verde picado

- 1 cebola roxa cortada em rodelas finas

Ingredientes

Modo de preparo:
1- Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes.
2- Tampe e leve à geladeira por cerca de 1 hora ou deixe de um dia 

para o outro. Sirva em seguida.



DANIELA FERREIRA DE SOUSA

 Nutricionista. Apaixonada pela sua profissão e pelo estilo de vida saudá-

vel. Partilha com as pessoas a sua visão positiva e descomplicada sobre a 

alimentação, conduzindo-as a um emagrecimento saudável, sem sofrimento e 

sem guerras com a comida e com o corpo. 

 Além de ser focada em seu consultório, com atendimento nutricional 

para gestantes, crianças, adolescentes e adultos, Daniela criou ao lado da sua 

irmã gêmea, a personal trainer Dayane, o 90fit. A iniciativa ajuda as pessoas a 

cuidarem melhor da sua saúde, de forma mais completa. 

 Juntas elas desenvolvem um plano alimentar e de treino completamente 

personalizado. Através de um cardápio baseado na “comida simples e de ver-

dade”, composta por alimentos não-processados, elas conduzem ao emagreci-

mento e à reeducação alimentar de forma adequada e saudável.    


