
Receitas 
de 

Natal



“O Natal é uma época mágica…” 

Nesta época, aproveitamos para celebrar a 

vida e a união com nossa família, 

confraternizar com amigos. 

Ano acabando e talvez você tenha tomado 

uma grande decisão: cuidar de você! Através 

de pequenas atitudes como consumir 

orgânicos, ter uma alimentação saudável, 

melhorando sua disposição e energia.

Elaboramos um ebook com sugestões de 

receitas para  Natal para te ajudar neste 

novo estilo de vida. 

Aproveite!                      

BOAS FESTAS!





Já pensou que delicia, folhas verdes e frutas?

Então, uma receitinha simples, rápida e 

fresquinha. 

Ingredientes :

 Alface americana

 Rúcula

 Tomate cereja

 Manga

 Abacaxi

Salada com Folhas e Frutas



 3 colheres (sopa) de azeite;

 2 colheres (sopa) de vinagre;

 2 colheres (sopa) de água;

 1 colher (café) rasa de sal;

 1 pitada de pimenta do reino.

#dicaFresh
É super legal fazer uma quantidade maior e 

armazenar na geladeira em bisnagas de molho. Uma 

ótima solução para os dias corridos.

Salada com frutas , fica delicioso 

temperar somente com limão e sal, 

mas temos também uma receita de molho para 

quem quiser .



No final do ano sempre é aquela correria. 

Então, separamos um receita super fácil e 

prática.

Ingredientes:

 2 Tomates,

 1 Rúcula,

 1 Agrião,

 1 Alface Americana.

Salada com Folhas Verdes



Molho:
 4 colheres de azeite de oliva

 ½ copo de água

 4 colheres de vinagre branco

 1 colher de sal

 Manjericão a gosto

#dicaFresh
Acrescente pedaços de tofu na salada. Fica deliciosa! 



Ingredientes:
 6 folhas de alface americana,

 4 folhas de alface crespa,

 2 folhas de alface lisa,

 1 xíc. (chá) de maçã picada,

 2 rodelas de abacaxi picados,

 1 talo de salsão cortado em rodelas,

 1 xíc. (chá) de uva passa,

 Salsinha e cebolinha a gosto,

 Nozes para decorar.

Salada Natalina



Modo de fazer:

Adicione todos os ingredientes no mixer e bata bem. 

Monte a salada começando pelas folhas, disponha os 

outros ingredientes e decore com as nozes. 

#dicaFresh
Acrescente outros legumes da sua preferência para 

incrementar a salada. 





Ingredientes:

 8 tomates médios maduros,

 2 xícaras  de arroz cozido,

 1 xícara de ricota fresca,

 3 colheres de manjericão picado.

Tomate recheado com arroz, 

ricota e manjericão

Sirva tomates com recheio delicioso de arroz, ricota 

e manjericão. Fica bonito em sua mesa e seus 

convidados vão adorar.



#dicaFresh
Polvilhe queijo ralado antes de levar o tomate ao 

forno.

Modo de fazer:

Corte uma tampa da parte superior 

de cada tomate e retire as sementes. Coloque-

os em uma travessa com a abertura para baixo 

e deixe escorrer. Em uma tigela, misture bem o 

arroz com a ricota e o manjericão picado. 

Coloque os tomates em um refratário e leve ao 

micro-ondas por três minutos. Sirva quente.



Ingredientes:

 2 xícaras (chá) farelo de aveia, 

 3 colheres de azeite,

 2 ovs,

 1 cebola picada,

 2 dentes de alho,

 2 colheres de uva passa,

 1 xicara de cenoura ralada,

 Salsinha a gosto,

 Ervas e temperos à gosto.

Farofa de Natal



#dicaFresh
Pode substituir a aveia por farinha de milho e  

também acrescentar outros ingredientes do seu gosto.

Modo de fazer:

Misture o alho, cebola e a cenoura e refogue.

Bata o ovo e acrescente a mistura, mexendo sem

parar. Adicione o farelo de aveia e mexa até

dourar. Mistures as uvas passas e mexa.

Tempere com ervas frescas, salsinha e pimenta.

.



Ingredientes:

 2 xícaras de arroz,

 2 colheres de sopa de azeite de oliva,

 1 cebola grande,

 3 dentes de alho,

 1 ½ colher de chá de sal,

 ½ xícara de uvas passa, 

 ½ pimentão vermelho,

 ½ pimentão amarelo,

 1 cenoura pequena ralada.

Arroz  a Grega Natalino



Modo de fazer:

Em uma panela, refogue a cebola picada,  

acrescente o alho, adicione o arroz e o sal. 

Adicionar as uvas passa cobrir com 3 xícaras de 

água.

Em uma frigideira, coloque os pimentões 

cortados em cubos, acrescente as ervilhas. 

Depois misture o arroz com a cenoura ralada.

#dicaFresh
Acrescente salsa e cebolinha  picados  para dar um 

toque todo especial. 





Gelato de Banana com Cacau

Confira essa receita que leva apenas 3 ingredientes e 

pode ser preparada em poucos minutos. Um 

verdadeiro sorvete cremoso de banana com pasta de 

amendoim que vai te surpreender pela textura e sabor.

Ingredientes:

 2 Bananas Pratas Maduras Descascadas e

Congeladas;

 1 colher de sopa de pasta de amendoim,

 1 colher de cacau.



#dicaFresh
Sirva polvilhando canela em pó e castanhas 

trituradas.

Modo de fazer:

Coloque a banana congelada no processador de 

alimentos e acione-o até que ela seja totalmente 

despedaçada, adicione a pasta de amendoim e 

uma colher de cacau e continue processando os 

ingredientes até que eles adquiram a textura 

cremosa.  



Ingredientes:

 200 g de chocolate meio amargo,

 1 xícara de aveia em flocos finos,

 2 ovos,

 1 xícara de açúcar demerara ou outro de sua 

preferencia,

 ½ xícara de óleo de coco,

 ½ xícara de castanhas picadas

Brownie de Aveia



#dicaFresh
Pode acrescentar lascas de coco. Fica uma delícia!

Modo de fazer:

Primeiro derreta o chocolate em banho maria ou no 

microondas, despeje dentro de uma tigela, junte o 

óleo de coco misture e reserve.

Bata as claras, misture o açúcar e adicione aos 

poucos a gemas até ficar uma misture homogênea e 

fofa. Adicione a misture de chocolate, a aveia e as 

castanhas picadas.

Misture bem, despeje dentro de uma forma untada 

e enfarinha com farinha de aveia ou forrada com 

papel manteiga. Asse em forno preaquecido por 35 

minutos.
.



Ingredientes:

 1 abacaxi fatiado,

 1 colher (sopa) canela em pó,

 Castanhas de caju a gosto.

Abacaxi Assado com Canela



Modo de fazer:

Em uma forma coloque as fatias de abacaxi.

Salpique sobre as fatias a canela.

Coloque envolta das fatias as castanhas, ou 

triture e coloque sobre as fatias 

Pré-aqueça o forno, asse as fatias de abacaxi por 

10 minutos em forno baixo, vire na metade do 

tempo.

#dicaFresh
Se preferir regue um pouco de mel. 


