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Receitas Nutritivas & Econômicas

aLImentação saudÁVeL

a alimentação saudável é aquela que contém todos os nutrientes e 
em quantidades adequadas ao bom funcionamento do organismo. 
desta forma, ela tem importância fundamental para garantir a saúde 
e o bom crescimento e desenvolvimento físico. Para isso, ela deve ser 
variada, apresentando os três principais grupos de alimentos que são 
os construtores, os energéticos e os reguladores.

Grupo dos construtores: É composto pelas carnes em geral (bo-
vina, aves, peixes e suína), leite, ovos, feijão, etc. atuam na construção 
e manutenção do organismo, auxiliando no crescimento físico, na repa-
ração da pele, cabelos, unhas, etc.

Grupo dos energéticos: É composto pelo arroz, massas, pães, 
biscoitos, etc. fornecem energia para trabalhar, estudar, caminhar, etc.

Grupo dos reguladores: É composto pelas frutas, verduras e le-

gumes. Possuem vitaminas, minerais e fibras que auxiliam na regula-

ção do organismo, protegendo-o de doenças.

as principais vitaminas e minerais são:

Vitamina a: Protege contra infecções. encontra-se, principalmente, 
no fígado, na gema de ovo, nas verduras com folhas verde-escuras e 
nas frutas e legumes amarelo-alaranjados, como a cenoura, abóbora, 
mamão e manga;

Vitamina c: melhora a cicatrização de feridas e as reações alérgicas, 
além de ser importante para a formação dos ossos e auxiliar na absor-
ção do ferro contido nos alimentos. É encontrada principalmente nas 
frutas cítricas (laranja, limão, morango) e verduras;

Ferro: importante para a formação do sangue. sua carência pode cau-
sar a anemia ferropriva. É encontrado nas carnes em geral (bovina, 
aves, peixes e suína) e principalmente nos miúdos (coração, fígado, 
língua, rim, moela).

anemIa

o Que é?
a anemia é uma doença muito comum em crianças, atingindo cerca 
de 70% das menores de dois anos de idade no brasil. estima-se que 
30% da população mundial possua anemia e cerca de 80% apresente 
deficiência de ferro. Os sintomas mais freqüentes são: cansaço, falta 
de atenção, sono, dificuldades no aprendizado, falta de apetite e irri-
tabilidade. 

como prevenir?
a falta de ferro na alimentação é uma das principais causas da anemia. 
assim, o consumo de alimentos ricos em ferro é fundamental para pre-
venir o surgimento dessa doença. vários alimentos contêm ferro, mas 
em alguns deles, esse ferro não é bem aproveitado pelo organismo. os 
alimentos que possuem maior quantidade de ferro “bem aproveitado” 
são as carnes e os miúdos.

carnes e mIÚdos

carnes 
todas as carnes são boas fontes de ferro e vitaminas. no entanto, mui-
tas pessoas acreditam que as carnes de traseiro, conhecidas popular-
mente como “carnes de primeira”, são melhores do que as carnes de 
dianteiro, ditas “carnes de segunda”. isso não é verdade, a carne de 
dianteiro é tão nutritiva quanto a carne de traseiro, a única diferença 
entre elas é a quantidade de gordura, que irá refletir em sua maciez. 
Porém, se preparada adequadamente, a carne de dianteiro pode ficar 
tão saborosa e macia quanto a carne de traseiro. além disso, a carne 
de dianteiro apresenta a vantagem de possuir um menor custo.

miúdos
os miúdos são os alimentos que mais possuem ferro “bem aproveitado” 
pelo organismo, também são fontes de vitamina a e b e, ainda, são 
muito econômicos. no entanto, muitas pessoas não têm o hábito de 
consumi-los devido ao seu sabor acentuado. os miúdos são órgãos 
inteiros, e também classificados como carnes. Nesta publicação, você 
vai comprovar que eles podem ser utilizados, em várias preparações 
tradicionais, de maneira prática, econômica e extremamente saborosa.
ao utilizar cortes de carne de dianteiro e miúdos em suas preparações, 

Introdução
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como armazenar?
• Conserve as carnes em geladeira (a 4ºC ou menos) ou freezer (a 
 -18ºC ou menos), imediatamente após a compra;
• Procure armazená-las limpas, sem aparas e, preferencialmente, sem  
 gorduras;
• Guarde as carnes em recipientes higienizados e protegidos com tam-  
 pa ou plástico filme;
• Armazene os alimentos crus separados dos alimentos cozidos, para  
 evitar a contaminação;
• Carnes cruas temperadas devem ser armazenadas em geladeira por  
 no máximo 48 horas, devendo ser consumidas no dia da cocção;
• É importante que a geladeira não esteja muito cheia, pois isto pode  
 afetar a capacidade de resfriamento, prejudicando a conservação;
• Nunca forre as prateleiras da geladeira com plásticos ou toalhas, pois  
 isto dificulta a circulação do ar frio.

como congelar?
• Congele as carnes já limpas e cortadas em porções ideais para uma  
 refeição;
• Guarde as carnes em recipientes limpos e retire todo ar de dentro;
• Conserve as carnes congeladas a uma temperatura de -18ºC ou me-  
 nos;
• Evite congelar carnes já temperadas. Temperos como alho e cebola   
 apresentam alteração de sabor quando congelados por longo tempo.  
 Além disso, a carne fica escura e perde sucos nutritivos.

como descongelar?
• O descongelamento de carnes deve ser feito preferencialmente em  
 geladeira (a 4ºC ou menos), um (1) dia antes do preparo;
• No caso de porções pequenas de bifes, carne moída ou carne picada,  
 é possível prepará-las ainda congeladas, levando-as diretamente ao  
 fogo, sem que haja perda de sabor ou valor nutritivo;
• Não recongele carnes descongeladas, principalmente se ficaram des-  
 congeladas por muito tempo, pois pode ter ocorrido crescimento de  
 microorganismos nocivos à saúde neste período.

Formas de preparo
• Cortes de dianteiro e miúdos são bastante nutritivos, além de pos-  
 suírem baixo custo. sua maciez e seu sabor dependem, em grande   
 parte, da forma de preparo.

conheça, a seguir, os nomes dos cortes de dianteiro (Quadro 1), as 
aplicações culinárias mais recomendadas para os cortes de dianteiro 
(Quadro 2) e a aplicação culinária para os miúdos (Quadro 3):

você irá garantir uma alimentação com mais nutrientes a um custo mui-
to baixo, além de proteger sua família da anemia ferropriva.

recomendações gerais
• Ao fazer compras em supermercados, inicie por produtos de outros  
 gêneros e deixe as carnes para o final, evitando que elas fiquem mui-  
 to tempo sem refrigeração;
• Faça uma programação do cardápio, pois isto facilita as compras e o  
 preparo dos alimentos, evitando o desperdício;
• Utilize sempre as carnes que estiverem há mais tempo congeladas;
• Cole uma etiqueta com a data do congelamento antes de armazenar  
 o alimento. assim, você evitará ultrapassar o prazo de conservação;
• Leia sempre o rótulo e siga as instruções do fabricante. É muito  
 importante conhecer a temperatura correta de armazenamento e o  

 prazo de validade do alimento. 

onde comprar?
• As carnes e miúdos podem ser compradas em açougues e supermer-  
 cados;
• Evite comprar em locais que não sejam fiscalizados, pois as condições  
 de higiene geralmente são inadequadas, podendo causar prejuízos  
 para a saúde de sua família;
• As carnes e os miúdos de boa qualidade recebem um selo de 
 inspeção, que pode ser federal (SIF), estadual (SISP) ou identifica-  
 ção, caso a inspeção seja municipal (sim). ao  comprar carnes,  
 esteja atento a estes selos:

cuidados com a higiene!
• A manipulação incorreta dos alimentos e as condições de higiene   
 inadequadas podem contaminar o alimento com microrganismos.  
 essa contaminação pode ocasionar doenças que causam diarréia,  
 febre, dor de cabeça, etc.;
• Ao cortar as carnes utilize tábuas de polietileno e não tábuas  
 de madeira, pois a madeira favorece a multiplicação de microorga-  
 nismos nocivos à saúde;
• Antes de cortar as carnes prontas para o consumo, certifique-se de  
 que a tábua e a faca estejam adequadamente higienizadas. nunca  
 utilize os mesmos utensílios para manipular os alimentos crus e  
 os prontos para consumo, evitando a contaminação entre eles;
• Evite consumir carnes cruas ou mal passadas. Elas podem  prejudi-  
 car sua saúde.
Observação: não lave as carnes com água para não perder seus 
nutrientes.
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cortes Formas de Preparo

acém

braço, pá ou Paleta

músculo

Peito

ensopado, refogado, assado de panela, picado

ou bife de caldo. 

ensopado refogado, assado de panela, picado

ou bife de caldo. 
ensopado refogado, assado de panela, picado

ou bife de caldo. 

ensopado, molho, moído, sopa, caldo, picado

ou cozido.

classificação cortes

cortes

de

dianteiro

cupim, acém, Peixinho, raquete,

miolo de Paleta, Pescoço, Peito,

 músculo de dianteiro, costela Ponta de agulha,

 costela e noix ou entrecote

Quadro 1
tabela de cortes de dianteiro

Quadro 2
aplicação culinária de cortes de dianteiro

Fonte: Serviço de Informação da Carne, 2004.

Fonte: PHILIPPHI, 2003.

miúdos Formas de Preparo

bucho

coração
(bovino)

coração
(frango)

fígado

língua

ensopado, à milanesa ou ao molho. 

churrasco, farofa ou recheio.

acebolado, frito, ao molho, grelhado, refogado, 

picadinho, almôndega, patê, croquete ou espetinho.

assada, cozida, croquete ou  empanada. 

salada, cozido, ensopado, bife ou recheio.

moela refogada, com arroz, farofa ou recheio. 

rim frito, assado, croquete ou molho. 

Quadro 3
aplicação culinária de miúdos

Fonte: PHILIPPHI, 2003.

hIGIenIzação e PreParo antes do cozImento
(pré-preparo)

carnes de dianteiro
limpe a carne, retirando o excesso de nervos e gorduras.
  
dica: Corte em pedaços pequenos, pois eles cozinham mais rapida-  
  mente e absorvem mais tempero.

Fígado (de boi e de frango)
limpe o fígado, retirando o excesso de gorduras e nervos. 

dicas: 
• Para o fígado adquirir uma textura mais macia e suavizar seu sabor,  
 deixe-o de molho em um pouco de leite (o suficiente para cobrir o   
 fígado) por 1h, retire o excesso e tempere com vinagre ou limão, sal  
 e pimenta-do-reino. 
• Para deixá-lo mais saboroso, utilize outros temperos durante o prepa-  
 ro, como: cheiro-verde, alho e cebola.

coração de boi
retire todo o excesso de gordura que envolve o coração. deixe-o fer-
ver, em panela de pressão, com água, louro e cheiro-verde por 20 minu-
tos. despreze a água.

coração de frango
esse tipo de miúdo não necessita de limpeza prévia, nem cozimento 
demorado.

dica: Tempere com vinagre ou limão, sal e pimenta-do-reino.

Língua de boi e de porco
em uma panela de pressão, coloque a língua, folhas de louro e cubra 
com água. leve ao fogo por cerca de 20 minutos. retire a pele que a 
envolve e divida em 4 pedaços iguais. Leve para cozinhar novamente 
na panela de pressão por 30 minutos, ou até que esteja bem macia. 

dica: Cortada em pedaços, a língua fica macia por igual.

Bucho
limpe o bucho retirando o excesso de gorduras. corte-o em tiras 
pequenas e tempere com suco de limão. coloque o bucho em uma 
panela de pressão, acrescente água e cozinhe por cerca de 50 
minutos. 
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moela
este tipo de miúdo não necessita de limpeza prévia. cozinhe em panela 
de pressão com folhas de louro por aproximadamente 20 minutos.

rim (boi e frango)
limpe os rins, retirando os canais internos (as “partes brancas”), pique-
os em pedaços pequenos e deixe de molho com água, vinagre e demais 
temperos da receita por cerca de 2 horas. despreze a água.

LeGenda
tempo de preparo:
    : menor que 60 minutos (1 hora)
        : de 60 a 120 minutos (1 a 2 horas)

custo total:
$: até r$ 2,50
$$: de r$ 2,50 a r$ 5,00
$$$: de r$ 5,00 a r$ 7,50



Pratos Principais



foto

Carne Cozida na Cerveja
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InGredIentes
1200g de acém em cubos médios
3 colheres (café) de sal
1 colher (chá) de pimenta-do-reino
2 colheres (sopa) de margarina
2 dentes de alho amassados
2 cebolas médias picadas
2 folhas de louro secas
1 copo (requeijão) de água
1 lata de cerveja escura

modo de PreParo
faça o pré-preparo da carne conforme página 11. tempere a carne com 
sal e pimenta.
em uma panela de pressão derreta a margarina e refogue o alho. acres-
cente o acém e mexa até a água secar, obtendo um caldo dourado. 
adicione a cebola, o louro, a água e a cerveja. tampe a panela e deixe 
cozinhar por cerca de 30 minutos. retire a pressão, abra cuidadosa-
mente a panela e sirva.

dica: Você pode substituir o acém por outro corte de carne, entretan-  
 to, o tempo de cozimento não será o mesmo.

Carne Cozida na Cerveja

Rendimento: 8 porções (105g) 
Tempo de preparo: 
Custo total: $$$
Valor Nutricional por porção:
- Energia: 410 kcal
- Proteínas: 29,52g
- Ferro : 3,77mg

InGredIentes
1 coração bovino
800g de músculo
1kg de feijão preto
1 cebola picada 
4 dentes de alho amassado
4 colheres (sopa) de óleo de soja
sal a gosto
½ maço de salsinha picada 
1 colher (chá) de pimenta-do-reino
100g de bacon picado
1 folha de louro seca

modo de PreParo
faça o pré-preparo do coração, conforme a página 11. Pique-o em 
pedaços pequenos. faça o pré-preparo do músculo, conforme página 11. 
corte-o em pedaços grandes. escolha, lave os feijões e reserve.
em uma panela de pressão, refogue metade da cebola e do alho em 
óleo quente e adicione o músculo, o coração e o sal.
Acrescente o feijão e coloque água até ficar com 3 dedos acima do 
nível dos feijões, deixe cozinhar por 40 minutos ou até que a carne 
esteja bem macia. Adicione a salsinha e verifique o sal.
em uma frigideira, refogue a outra metade do alho em óleo aquecido, 
adicione a pimenta-do-reino, o bacon e deixe fritar um pouco. Por úl-
timo, coloque o resto da cebola e refogue até que murchem. acrescente 
2 conchas do feijão cozido nesse refogado e amasse os grãos.
retorne esse caldo amassado com a folha de louro à panela de co-
zimento da feijoada e deixe o caldo apurar, por aproximadamente 15 
minutos.
 
dicas: Sirva acompanhada de arroz, farofa e couve manteiga refogada.
 Você pode utilizar outros tipos de carnes, como paio, lingüiça,  
 orelha, pé, focinho e costela.

Feijoada Econômica

Rendimento: 14 porções (250g)
Tempo de preparo:   
Custo Total: $$$
Valor Nutricional por porção:
- Calorias : 416 kcal
- Proteínas: 39,29g
- Ferro : 8,95mg
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InGredIentes
475g de capa de filé em cubos
2 colheres (sopa) de óleo de soja
3 dentes de alho amassados
1 cebola média picada
3 folhas de louro secas
3 xícaras (chá) de água
1 cenoura média cortada em cubos
7 vagens médias picadas 
1 tomate médio cortado em cubos
2 colheres (chá) de sal
3 batatas médias cortadas em cubos
½ abobrinha média cortada em cubos
2 colheres (sopa) de salsinha picada

modo de PreParo
faça o pré-preparo da carne conforme página 11.
corte-a em cubos. em uma panela de pressão, doure o alho e a cebola 
em óleo aquecido. acrescente a carne, o louro e a água. tampe a 
panela e deixe cozinhar por cerca de 40 minutos. Após cozinhar a carne, 
deixe sair a pressão da panela e abra-a cuidadosamente. acrescente a 
cenoura, a vagem, o tomate e o sal e cozinhe por aproximadamente 5 
minutos. adicione a batata e a abobrinha e cozinhe por mais 5 minutos. 
Por último, misture a salsinha e sirva. 

dica: Você pode utilizar carnes “de segunda” para cozidos ensopados,
 pois são muito saborosas e têm o mesmo  valor nutricional que  
 as “de primeira”. Se desejar um cozido com mais caldo, coloque  
 mais água durante o cozimento.

Cozido de Carne e Legumes

Rendimento: 9 porções (112g)
Tempo de preparo:   
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção:
- Energia: 143 kcal
- Proteínas: 13,55g
- Ferro:1,95mg     

InGredIentes
400g de bucho de boi
3 colheres (sopa) de óleo de soja
4 dentes de alho amassados
½ cebola grande picada
250g de carne moída
1 cenoura média sem casca cortada em cubos
1 rama de cenoura picada
1 batata grande sem casca cortada em cubos
4 tomates
4 vagens médias cortadas em tiras
3 colheres (sopa) de suco de limão
2 colheres (chá) de sal
3 folhas louro secas
2 colheres (sopa) de salsinha picada

modo de PreParo
faça o pré-preparo do bucho, conforme página 11. 
em uma panela, doure a alho e a cebola em óleo aquecido. acres-
cente a carne moída e refogue. adicione o bucho cozido e continue 
refogando.
Junte os legumes, o sal, o louro e cozinhe até que fiquem macios.
Por último, acrescente a salsinha.

 

Rendimento: 10 porções (150g)
Tempo de preparo:  
Custo Total: $$$
Valor Nutricional por porção
- Calorias: 145 kcal
- Proteínas: 14,26g 
- Ferro:  1,35mg

Dobradinha



Cozido de Carne e Legumes



Caldo Verde com Músculo
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Caldo Verde com Músculo
InGredIentes
400g de músculo de dianteiro cortado em cubos
4 batatas médias descascadas
1 colher (sopa) de óleo
1 colher (sopa) de cebola picada
3 dentes de alho amassados
1 colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de couve picada (folhas e talos) 

modo de PreParo
faça o pré-preparo do músculo conforme indicado na página 11.
em uma panela, coloque as batatas descascadas, cubra-as com água 
e deixe cozinhar por 30 minutos, ou até que estejam macias. após co-
zidas, amasse-as com um garfo até ficarem na consistência de purê. 
reserve.
em panela de pressão, doure a cebola picada e o alho amassado em 
óleo aquecido, acrescente o músculo em pedaços e refogue.
acrescente água até cobrir a carne e cozinhe até levantar fervura. 
feche a panela de pressão e cozinhe por cerca de 30 minutos. junte as 
batatas amassadas, tempere com sal e mantenha no fogo até obter um 
caldo mais espesso. acrescente a couve picada e deixe cozinhar por 3 
minutos ou até que ela murche.

Rendimento: 8 porções (266g)
Tempo de preparo: 
Custo total: $$
Valor nutricional por porção: 
- Energia: 198 kcal
- Proteina: 19,59g
- Ferro: 2,84mg

InGredIentes
refogado de miúdos
75g de coração de frango
75g de fígado de frango
2 dentes de alho amassados
½ cebola grande picada
2 colheres (sopa) de óleo de soja
1 colher (café) de sal

Fritada
2 batatas médias
4 ovos
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
2 colheres (sopa) de margarina
½ colher (sopa) de óleo de soja

modo de PreParo 
refogado de miúdos
faça o pré-preparo do coração conforme página 11. corte-o em peda-
ços bem pequenos. reserve. faça o pré-preparo do fígado conforme 
página 11. corte-o em pedaços pequenos. reserve. em uma panela, 
doure o alho e a cebola em óleo aquecido.  acrescente os miúdos 
picados e deixe no fogo até dourar. Por último, adicione o sal, misture 
bem e reserve.

Fritada
Em uma panela com água, cozinhe as batatas até que fiquem ma-
cias. descasque-as e esprema. reserve. em um recipiente, misture 
as batatas espremidas com os ovos, a salsinha, o cheiro-verde e a 
margarina até obter uma massa homogênea. acrescente ao refogado 
e mexa mais um pouco. reserve. aqueça o óleo em uma frigideira e 
despeje a mistura. tampe e cozinhe até dourar o fundo. vire a fritada 
com o auxílio de uma espátula e deixe dourar o outro lado.

Fritada de Miúdos

Rendimento: 8 porções (68g)
Tempo de preparo: 
Custo Total: $ 
Valor Nutricional por porção
- Energia: 150  kcal
- Proteínas: 6,77g
- Ferro: 2,26mg
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InGredIentes
hambúrguer
150g fígado bovino
½ cebola média picada
2 dentes de alho amassados
3 colheres (sopa) de cheiro-verde
1 colher (sopa) de óleo de soja
1 colher (chá) de sal
200g de carne bovina moída de dianteiro
2 colheres (sopa) de farinha de rosca
óleo para fritar

cobertura
2 tomates médios em fatias 
100g de queijo mussarela em fatias
1 colher (chá) de orégano

modo de PreParo 
Faça o pré-preparo do fígado conforme página 11. Em um liquidificador, 
bata o fígado, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o óleo e o sal, até obter 
uma mistura homogênea. despeje em um recipiente, adicione a carne 
moída e a farinha de rosca. misture bem. modele em formato de ham-
búrguer e frite em óleo quente. depois de frito, cubra cada hambúrguer 
com uma fatia de tomate, uma de queijo e uma pitada de orégano.
 
dica: Se preferir, leve os hambúrgueres ao forno em uma assadeira  
 untada com um pouco de óleo.

Hambúrguer de Fígado à Pizzaiolo

Rendimento: 4 porções (100g)
Tempo de preparo:  
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 261 kcal
- Proteínas: 24,17g
- Ferro: 3,97mg 

InGredIentes
massa
1kg de mandioca
sal a gosto
1 gema
1 copo (americano) de leite 
1 colher (sopa) de margarina

recheio
400g de moela
4 dentes de alho amassados
2 cebolas médias picadas
1 colher (sopa) de margarina
½ colher (café) de pimenta-do-reino 
1 colher (chá) de sal

modo de PreParo
massa
descasque a mandioca, corte em pedaços menores e cozinhe-os com 
sal até ficarem bem macios. Em uma vasilha, amasse-os com um garfo 
até obter a textura de purê, acrescente a gema, o leite, a margarina,  
o sal, reserve. faça o pré-preparo da moela, conforme a página 12, 
pique-a em pedaços bem pequenos e reserve. em uma panela média, 
refogue o alho e a cebola na margarina e adicione a moela picada, a 
pimenta-do-reino e o sal.

montagem
em uma tigela, monte uma camada com metade da massa. cubra-a 
com o recheio de moela e por cima, coloque o restante da massa.

Torta Madalena de Mandioca 
e Moela

Rendimento: 10 porções (278g)
Tempo de preparo:   
Custo Total: $$ 
Valor Nutricional por porção
- Energia : 247 kcal
- Proteínas: 9,22g
- Ferro : 2,41mg



Hambúrguer de Fígado a Pizzaiolo
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Receitas Nutritivas & Econômicas

InGredIentes
rim
100g de rim bovino
2 colheres (sopa) de manjericão seco
1 colher (sopa) de orégano seco
3 dentes de alho amassados
4 unidades de cravo-da-Índia
suco de 1 limão
4 folhas de louro secas
1 colher (café) de sal

molho
2 colheres (sopa) de óleo de soja
4 dentes de alho amassados
½ cebola média picada
4 folhas de louro secas
1 colher (café) de orégano seco
150g de carne moída de dianteiro
½ colher (sopa) de suco de limão
1 ½ colher (chá) de sal
1 caixa ou 2 ½ xícaras (chá) de purê de tomate

macarrão
4 xícaras (chá) de água
3 xícaras (chá) de macarrão cru
1 colher (café) de sal
½ colher (sopa) de óleo

Macarrão ao Sugo com Carne Moída e Rim

Rendimento: 8 porções (140g)
Tempo de preparo: 
Custo Total: $$$
Valor Nutricional por porção:
- Energia: 208 kcal
- Proteínas: 10,49g
- Ferro: 1,55mg

modo de PreParo
rim
faça o pré-preparo do rim conforme página 12.  acrescente o manjericão, 
o orégano, o alho, o cravo-da-Índia, o suco do limão, as folhas de louro e 
o sal, deixando esse molho descansar por cerca de 2 horas. reserve.

molho
em uma panela, doure no óleo aquecido o alho e a cebola. acrescente 
o louro, o orégano e o rim reservado, refogando por cerca de 3 minutos. 
junte a carne moída temperada com o suco de limão e o sal e cozinhe 
por mais 7 minutos ou até secar a água. adicione o purê de tomate e 
deixe cozinhar até obter um molho encorpado.

macarrão
em uma panela, ferva a água, acrescente o óleo, o sal e o macarrão. 
Deixe cozinhar até ficar “al dente”. escorra e reserve.

montagem
despeje o molho sobre o macarrão e sirva.



Macarrão ao Sugo com Carne Moída e Rim



Panqueca de Coração
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Receitas Nutritivas & Econômicas

Panqueca de Coração
InGredIentes
massa
1 xícara (chá) de leite
1 ovo
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (café) de sal
4 colheres (chá) de óleo de soja

recheio
230g de coração bovino
1 cenoura pequena com rama
2 colheres (sopa) de óleo de soja
2 dentes de alho amassados
½ cebola picada
1 tomate médio picado
3 vagens médias picadas
1 colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de cebolinha picada

modo de PreParo
massa
em um recipiente, misture bem todos os ingredientes até obter uma 
massa homogênea. em uma frigideira pequena, aqueça o óleo. despe-
je um pouco da massa. espalhe bem e deixe fritar até dourar. com auxí-
lio de uma escumadeira ou espátula, vire a panqueca e deixe dourar o 
outro lado. repita o processo até terminar toda a massa.

recheio
faça o pré-preparo do coração bovino conforme página 11.
corte o coração cozido em pedaços pequenos e reserve.
rale a cenoura, pique as ramas, os talos e reserve. em outra panela, 
despeje o óleo e doure o alho e a cebola. acrescente o coração picado, 
a cenoura ralada, o tomate e a vagem picados, tempere com sal e re-
fogue por cerca de 7 minutos. Por último, adicione a cebolinha picada.

Rendimento: 8 porções (81g)
Tempo de preparo: 
Custo Total: $
Valor Nutricional por porção
- Energia: 142 kcal
- Proteínas: 8,32g
- Ferro: 1,82mg

montagem
coloque um pouco do recheio no centro de cada panqueca, enrole-as 
e sirva.

dica: Se desejar, cubra a panqueca com molho de tomate. Uma opção  
 é utilizar o molho da receita “Refogado de fígado” (página 11).
 O coração bovino pode ser substituído por carne de dianteiro,  
 moída ou desfiada.
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Receitas Nutritivas & Econômicas

InGredIentes
massa
2 xícaras (chá) de arroz cozido
2 xícaras (chá) de água
½ xícara (chá) de óleo de soja
3 ovos
1 colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de farinha de trigo 
½ colher (sopa) de fermento em pó

recheio
150g de fígado bovino
4 dentes de alho amassados
1 cebola média picada
2 colheres (sopa) de óleo de soja
150g de carne moída de dianteiro
suco de 1 limão
1 tomate médio picado
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 colher (sopa) de cebolinha picada

modo de PreParo
massa
coloque o arroz cozido e os demais ingredientes (exceto o fermento) 
no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o 
fermento à mistura e bata novamente. despeje essa massa em uma 
assadeira retangular forrada com papel manteiga ou bem untada. leve 
ao forno pré-aquecido por cerca de 30 minutos ou até dourar a massa. 
reserve.

recheio
faça o pré-preparo do fígado conforme página 11. corte-o em pedaços 
bem pequenos e reserve.
em uma panela, doure o alho e a cebola em óleo aquecido. acrescente 
o fígado e deixe dourar.
junte a carne moída temperada com suco de limão e refogue por cerca 
de 5 minutos. adicione o tomate picado e o sal, deixando cozinhar até 
secar a água.
Por último, acrescente a salsinha e a cebolinha picadas.

Rocambole de Carne e Fígado
montagem do rocambole
espalhe o recheio sobre a massa e enrole.

dica: Você pode utilizar as sobras do arroz do dia anterior para fazer  
 o rocambole. Se desejar, regue o rocambole com o molho de to-  
 mate. Experimente utilizar a mesma massa para tortas, alternan-  
 do camadas de massa e recheio. 

Rendimento: 12 porções (120g)
Tempo de preparo:  
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 191 kcal
- Proteínas: 8,06g
- Ferro: 1,50mg



Rocambole de Carne e Fígado



Risoto de Moela
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Receitas Nutritivas & Econômicas

InGredIentes
refogado
250g de fígado bovino
1 colher (sopa) de óleo de soja
2 dentes de alho amassados

molho
1 colher (sopa) de óleo de soja
2 dentes de alho picados
½ cebola grande picada
4 tomates médios picados
1 colher (café) de sal
1 ½ colher (sopa) de cheiro-verde picado
 
modo de PreParo
refogado
Pique o fígado em tiras finas e faça o pré-preparo conforme página 11. 
em uma panela, aqueça o óleo e doure o alho. acrescente o fígado 
temperado e refogue até que esteja cozido. reserve.

molho
em uma panela, aqueça o óleo, acrescente o alho e a cebola, e deixe 
dourar. adicione os tomates e o sal. tampe a panela e deixe cozinhar 
até obter um molho mais espesso. apague o fogo e adicione o cheiro-
verde.

montagem
despeje o molho sobre o refogado de fígado, misture delicadamente 
e sirva.

dica: Sirva com arroz branco ou purê de batata. 

Refogado de Fígado

Rendimento: 6 porções (150g)
Tempo de preparo: 
Custo Total: $
Valor Nutricional por porção:
- Energia: 103 kcal
- Proteínas: 9,44g
- Ferro: 2,55mg

InGredIentes
arroz cozido
2 xícaras (chá) de arroz
2 dentes de alho picados
½ cebola média picada
2 colheres (sopa) de óleo de soja
4 xícaras (chá)  de água 
1 colher (chá) de sal

refogado de moela
200g de moela cortada em pedaços pequenos
3 dentes de alho amassados
½ cebola picada 
3 colheres (sopa) de óleo de soja
1 cenoura pequena cortada em cubos pequenos
½ abobrinha média cortada em cubos pequenos
ramas de 1 cenoura picadas e talos de 1 cenoura picados
½ tomate médio cortado em cubos pequenos
1 colher (café) de sal

modo de PreParo
arroz cozido
lave o arroz e reserve. em uma panela, doure o alho e a cebola em 
óleo aquecido. acrescente o arroz, a água e o sal. deixe cozinhar até 
secar a água. reserve.

refogado de moela
faça o pré-preparo da moela conforme a página 12. 
em uma panela, doure o alho e a cebola em óleo aquecido, acrescente 
a moela e a cenoura e refogue até a cenoura ficar macia. Adicione a 
abobrinha, os ramos e os talos da cenoura, o tomate e o sal, mantendo 
no fogo por cerca de 5 minutos, mexendo sempre.
Por último, junte o arroz cozido, misturando delicadamente.

Risoto de Moela

Rendimento: 8 porções (100g)
Tempo de preparo:  
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção:
- Energia: 234 kcal
- Proteínas: 8,17g
- Ferro: 2,24mg

dica: Você pode aproveitar a água 
 de cozimento da moela para 
 cozinhar o arroz.
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Receitas Nutritivas & Econômicas

InGredIentes
1 xícara (chá) de feijão cru
7 xícaras (chá) de água
4 dentes de alho amassados
¼ cebola média picada
2 colheres (sopa) de óleo de soja
300g de paleta em cubos
2 mandiocas pequenas picadas
1 tomate médio picado
2 ½ colheres (chá) de sal
2 cenouras médias picadas
2 folhas de louro secas
3 folhas de repolho médias picadas
1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

modo de PreParo
cozinhe por cerca de 30 minutos o feijão com 3 xícaras (chá) de água. 
após cozido, retire da panela de pressão e reserve. em panela de 
pressão, refogue o alho e a cebola em óleo aquecido. acrescente a 
carne e refogue. Adicione as outras 4 xícaras (chá) de água e os demais 
ingredientes, exceto o repolho e o cheiro-verde.
tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos ou até que 
fiquem macios. Deixe sair a pressão e abra cuidadosamente a tampa, 
acrescentando o feijão cozido. retorne ao fogo e deixe cozinhar por 
cerca de 10 minutos, até obter um caldo mais encorpado. Por último, 
junte o repolho e o cheiro-verde, e deixe cozinhar por mais 5 minutos.

dica: Enriqueça a sopa colocando outras folhas, como as de beterraba,  
 couve-flor ou brócolis.

Sopa de Feijão e Carne

Rendimento: 12 porções (152g)
Tempo de preparo:  
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 160 kcal
- Proteínas: 8,75g
- Ferro: 2mg



Acompanhamento



Tutu de Miúdos
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Receitas Nutritivas & Econômicas

InGredIentes
refogado de coração
400g de coração bovino
3 dentes de alho amassados
½ cebola pequena picada
2 colheres (sopa) de óleo de soja

Quibebe
5 dentes de alho amassados
½ cebola média picada
3 colheres (sopa) de óleo de soja
7 xícaras (chá) de abóbora cortada em cubos
2 ½ colheres (chá) de sal
2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

modo de PreParo
refogado de coração
faça o pré-preparo do coração conforme página 11. corte-o em cubinhos. 
em uma panela, doure o alho e a cebola em óleo aquecido. acrescente 
o coração e deixe refogar por cerca de 5 minutos. reserve.

Quibebe
em uma panela, doure o alho e a cebola em óleo aquecido. acrescente 
a abóbora, junte o sal e deixe cozinhar até que fique macia. Junte o re-
fogado de coração e o cheiro-verde e misture bem. sirva ainda quente.

Quibebe de Coração

Rendimento: 8 porções (150g)
Tempo de preparo: 
Custo Total: $
Valor Nutricional por porção 
- Energia: 168 kcal
- Proteínas: 10,44g
- Ferro: 3,19mg

InGredIentes
1 xícara (chá) de feijão cru
3 xícaras (chá) de água
70g de coração de frango
100g de fígado de frango
4 dentes de alho amassados
½ cebola média picada
2 colheres (sopa) de óleo de soja
2 colheres (chá) de sal
½ xícara (chá) de farinha de mandioca
1 xícara (chá) de farinha de milho
2 colheres (sopa) de cheiro-verde

modo de PreParo
em uma panela de pressão, coloque o feijão e a água e deixe cozinhar 
por cerca de 30 minutos. reserve. faça o pré-preparo do coração de fr-
ango e do fígado conforme página 11. corte-os em pedaços pequenos. 
em outra panela, doure o alho e a cebola em óleo aquecido. acrescente 
o coração e refogue por cerca de 5 minutos. junte o fígado e cozinhe 
por mais 5 minutos. adicione o feijão cozido e o sal, misturando bem até 
ferver. junte as farinhas e o cheiro-verde e deixe cozinhar, mexendo 
sempre, por cerca de 1 minuto.

dica: Se desejar um tutu mais mole, acrescente mais água à massa.

Tutu de Miúdos

Rendimento: 8 porções (150g)
Tempo de preparo: 
Custo Total: $
Valor Nutricional por porção
- Calorias: 173 kcal
- Proteínas: 8,64g
- Ferro: 3,45mg
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Receitas Nutritivas & Econômicas

InGredIentes
refogado de miúdos
100g de coração de frango bem picado 
125g de fígado de frango bem picado 
3 dentes de alho amassados
1 cebola média picada
3 colheres (sopa) de óleo de soja
1 tomate médio cortado em cubos
1 colher (chá) de sal

Farofa
1 cenoura média cortada em cubos
1 xícara (chá) de talos e rama de cenoura picados
¼  xícara (chá) de água
2 xícaras (chá) de farinha de mandioca crua
1 ½ colher (chá) de sal

modo de PreParo
refogado de miúdos
faça o pré-preparo do coração e do fígado conforme página 11. em 
uma panela, doure o alho e a cebola em óleo aquecido. acrescente o 
tomate e o coração e  refogue por cerca de 5 minutos. junte o fígado 
e o sal e continue refogando até que estejam bem dourados. apague o 
fogo e reserve.

Farofa
em uma panela, cozinhe a cenoura, os talos e as ramas com um pouco 
de água até que amaciem. adicione os miúdos refogados e deixe co-
zinhar em panela semi-tampada por cerca de 5 minutos. acrescente a 
farinha de mandioca e o sal, misturando bem. sirva.

dica: Se preferir, substitua a cenoura por outro legume ou verdura, por  
 exemplo, abobrinha e couve manteiga (folhas e talos).
 Sirva como acompanhamento de carnes assadas ou cozidas. 

Farofa de Miúdos

Rendimento: 10 porções (70g)
Tempo de preparo:  
Custo Total : $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 156 kcal
- Proteínas: 4,60g
- Ferro: 2,77mg

Cuscuz de Língua
InGredIentes
Pré-preparo
200g de língua bovina 
1 dente de alho picado
1 colher (chá) de limão
1 colher (café) de sal

Preparo
½ xícara (chá) de óleo de soja
1 cebola média picada
3 dentes de alho amassados
½ caixa de polpa de tomate
2 colheres (chá) de sal
1 lata de milho verde
½ berinjela em cubos
2 xícaras (chá) de farinha de milho
½ xícara (chá) de farinha de mandioca crua
2 colheres (sopa) de salsinha picada

modo de PreParo
faça o pré-preparo da língua conforme página 11.
corte a língua em pedaços pequenos e tempere com alho, limão e sal.
deixe descansar de um dia para o outro ou pelo menos por 2 horas em 
geladeira. reserve.
doure a cebola e o alho em óleo aquecido. adicione a língua e refogue. 
acrescente a polpa de tomate, o sal, o milho e a berinjela e deixe 
cozinhar por cerca de 10 minutos. junte a farinha de milho e a de 
mandioca e misture bem até engrossar. Por último, adicione a salsinha. 
despeje em uma forma redonda com furo e aperte com uma colher, 
alisando bem. desenforme o cuscuz e sirva ainda quente. 

dica: Você pode utilizar ovo cozido, azeitonas e tomates para decora-  
 ção do cuscuz.

Rendimento: 10 porções (120g)
Tempo de preparo: 
Custo total: $$$
Valor nutricional por porção:
- Energia: 254 kcal
- Proteina: 5,98g
- Ferro: 1,57mg



Cuscuz de Língua





Lanches



Torta de Liquidificador com Fígado
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Receitas Nutritivas & Econômicas

InGredIentes
recheio
250g de fígado de frango
3 dentes de alho amassados
1 cebola média picada
2 colheres (sopa) de óleo de soja
1 couve-flor pequena em pedaços
1 cenoura pequena picada
½ xícara (chá) de ramas e talos de cenoura picados
1 tomate médio picado
2 colheres (chá) de sal

massa
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 ovos médios
2 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo de soja
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de fermento em pó

modo de PreParo
recheio
faça o pré-preparo do fígado conforme a página 11 e corte-o em peda-
ços pequenos. em uma panela, doure o alho e a cebola em óleo aqueci-
do, acrescente o fígado e deixe dourar. Adicione a couve-flor, a cenoura 
e os talos picados e refogue até que fiquem macios. Junte o tomate 
picado e tempere com sal, cozinhando por mais 5 minutos.

massa
em um recipiente, misture todos os ingredientes, acrescentando o fer-
mento por último. mexa bem até obter uma mistura homogênea. 

montagem
unte e enfarinhe uma forma retangular e despeje metade da massa. 
acrescente o recheio, espalhe bem 
e coloque por cima o restante da 
massa. leve ao forno médio (pré-
aquecido) por cerca de 30 minutos ou 
até dourar a superfície.

Torta de Liquidificador com Fígado

Rendimento: 16 porções (100g)
Tempo de preparo:    
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 214 kcal
- Proteínas: 6,72g
- Ferro: 1,97mg

InGredIentes
100g de fígado bovino
1 xícara (chá) de trigo para quibe
3 xícaras (chá) de água morna
2 dentes de alho amassados
1 colher (sopa) de óleo de soja
250g de carne moída de dianteiro
1 colher (sopa) de suco de limão
2 colheres (sopa) de hortelã fresca picada
1 cebola média picada
1 ½ colher (chá) de sal
óleo para fritar

modo de PreParo
faça o pré-preparo do fígado conforme página 11. corte-o em peda-
ços pequenos e reserve. em um recipiente, coloque o trigo para quibe, 
acrescente água morna e deixe hidratar por cerca de 1 hora. retire o 
excesso de água, esprema bem e reserve. em uma panela, doure o 
alho em óleo aquecido e acrescente o fígado, refogando bem até dou-
rar. reserve. em outro recipiente, tempere a carne moída com o suco 
de limão, adicione a hortelã, a cebola e o trigo para quibe, já hidratado   
e mexa bem até obter uma massa homogênea. bata o fígado refogado 
em um liquidificador e junte-o à massa. Acrescente aos poucos o sal e 
misture bem até que a massa esteja bem ligada. modele os quibes e 
frite-os em óleo quente até dourarem.

dica: Sirva no lanche, acompanhado com suco de frutas cítricas  
 (limonada e suco de laranja, por exemplo).

Quibe de Fígado

Rendimento: 30 unidades (24 g)
Tempo de preparo:  
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 65 kcal
- Proteínas: 2,85g 
- Ferro: 0,55mg
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Receitas Nutritivas & Econômicas

InGredIentes
1 língua bovina (800g)
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de orégano seco
1 colher (sopa) de suco de limão
3 dentes de alho amassados
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 colher (sopa) de cebolinha picada
½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha de rosca
2 ovos médios
½ xícara (chá) de óleo de soja para fritar

modo de PreParo
faça o pré-preparo da língua conforme página 11. fatie e tempere com  
sal, orégano, suco de limão, alho, salsinha e cebolinha picados. deixe 
descansar por cerca de 30 minutos. reserve. coloque a farinha de trigo, 
a de rosca e os ovos batidos em recipientes separados. Passe as fatias 
de língua na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e em seguida, na 
farinha de rosca. leve para fritar em óleo aquecido até dourar.

dica: Experimente preparar a língua com molho de tomate sem empa-  
 ná-la.

Nugget de Língua

Rendimento: 45 unidades (15g)
Tempo de preparo: 
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 71 kcal
- Proteínas: 3,34g
- Ferro: 0,67mg

InGredIentes
200g de fígado de frango
3 colheres (sopa) de mandioca cozida
6 colheres (sopa) de abóbora cozida
3 dentes de alho amassados
½ cebola média picada
2 colheres (sopa) de óleo de soja
½ tomate médio picado
2 colheres (sopa) de mostarda
1 colher (sopa) de cebolinha picada
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de maionese

modo de PreParo
faça o pré-preparo do fígado conforme página 11 e corte-o em pedaços. 
descasque a mandioca e a abóbora, corte-as em pedaços pequenos e 
leve para cozinhar separadamente em panela de pressão, com sal, até 
obter uma consistência macia. reserve. em outra panela, refogue o 
alho e a cebola em óleo aquecido, acrescente o fígado e deixe dourar. 
junte o tomate e refogue. adicione a mostarda e cozinhe até secar a 
água. apague o fogo e acrescente a cebolinha, a salsinha e o sal,  mis-
turando bem. Deixe esfriar e bata o refogado de fígado no liquidificador 
até obter uma massa homogênea. em uma travessa amasse a man-
dioca e a abóbora cozidas, adicione a maionese e o refogado batido e 
misture até obter um patê homogêneo.

Patê de Fígado de Frango

Rendimento: 14 porções (30g)
Tempo de preparo: 
Custo Total: $
Valor Nutricional por porção
- Energia: 51 kcal
- Proteínas: 2,57g
- Ferro:1,42mg
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InGredIentes
refogado
250g de carne de dianteiro
1 folha de louro seca
½ cebola média picada
5 dentes de alho amassados
2 colheres (sopa) de óleo de soja
1 colher (café) de sal

massa
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 ovo médio
2 colheres (café) de sal
½ copo (requeijão) de água gelada
½ cebola média cortada em rodelas
1 cenoura média cortada em tiras
óleo para fritar

modo de PreParo
refogado
faça o pré-preparo da carne conforme página 11. em uma panela de 
pressão, cubra a carne com água e coloque o louro. deixe cozinhar por 
20 minutos. retire a pressão da panela e abra-a com cuidado. corte 
a carne em fatias finas. Refogue a cebola e o alho em óleo aquecido, 
acrescente a carne cozida e o sal, misture bem e reserve.

massa
em um recipiente, misture a farinha, o ovo, o sal e a água gelada. junte 
a cebola, a cenoura e o refogado à massa. faça pequenas porções com 
o auxílio de duas colheres e frite em óleo aquecido até que os bolinhos 
dourem.

Tempurá de Carne

Rendimento: 10 porções (50g)
Tempo de preparo:  
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 193 kcal
- Proteínas: 6,74g
- Ferro: 0,81mg

InGredIentes
100g de fígado bovino
1 xícara (chá) de água
3 pães franceses amanhecidos
2 dentes de alho amassados
2 colheres (sopa) de óleo de soja
150g de carne moída de dianteiro
½ colher (sopa) de suco de limão
1 ovo
½ cebola média
2 colheres (sopa) de salsinha picada
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de orégano seco
1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
½ xícara (chá) de farinha de rosca
óleo para fritar

modo de PreParo
faça o pré-preparo do fígado conforme página 11. corte-o em pedaços 
pequenos. em um recipiente, coloque a água e os pães amanhecidos. 
deixe hidratar por cerca de 5 minutos. em uma panela, doure o alho 
em óleo aquecido, adicione o fígado e refogue. bata o fígado no 
liquidificador, acrescentando aos poucos a carne moída e o suco de 
limão, até obter uma mistura homogênea. junte a mistura aos pães 
hidratados, amassando bem. acrescente o ovo e os demais temperos 
(cebola, salsinha, sal e orégano). Por último, adicione a farinha de trigo 
aos poucos até obter uma massa que se possa modelar. faça bolinhas, 
passe-as na farinha de rosca e frite em óleo quente até dourar.

dica: Sirva no lanche, acompanhado de limonada ou suco de laranja.

Bolinho de Carne e Fígado

Rendimento: 36 unidades (23g)
Tempo de preparo:  
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 72 kcal
- Proteínas: 2,53g
- Ferro:  0,47mg



46

Receitas Nutritivas & Econômicas

InGredIentes
esponja
1 tablete de fermento  biológico fresco
½ xícara (chá) de água morna
2 colheres (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de farinha de trigo

massa
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
½ xícara (chá) de óleo de soja
3 colheres (chá) de sal
½ xícara (chá) de água morna
1 ovo para pincelar

recheio
200g de coração bovino
250g de carne moída de dianteiro
1 colher (sopa) de suco de limão
5 dentes de alho amassados
½ cebola média picada
2 colheres (sopa) de óleo de soja
3 xícaras (chá) de água
2 folhas de louro secas
1 tomate médio picado
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de salsinha picada

modo de PreParo
esponja
em um recipiente, dissolva o fermento na água morna com o açúcar. 
acrescente a farinha de trigo e misture bem. deixe descansar até do-
brar o volume e reserve.

massa
acrescente alternadamente a farinha de trigo, o óleo, o sal e a água 
na esponja e sove a massa até que fique lisa e enxuta. Divida em 36 
bolinhas e abra-as com um rolo em superfície enfarinhada.

recheio
faça o pré-preparo do coração, conforme página 11, e corte-o em 
pedaços pequenos. tempere a carne moída com o suco de limão e 
reserve. em uma panela, doure o alho e a cebola em óleo aquecido, 
acrescente o coração, a água e refogue por 3 minutos. junte a carne 
moída e o louro e cozinhe até dourar. adicione o tomate, o sal e continue 
refogando por cerca de 7 minutos. Por último, acrescente a salsinha.

montagem
Recheie, feche as esfihas e coloque-as em forma retangular untada e 
enfarinhada. Pincele-as com o ovo batido e leve ao forno médio (pré- 
aquecido) até que fiquem douradas.

dica: Sirva acompanhado com fatias de limão.

Esfiha de Coração e Carne

Rendimento: 36 unidades (30g)
Tempo de preparo:   
Custo Total: $$
Valor Nutricional por porção
- Energia: 80 kcal
- Proteínas: 3,45g
- Ferro: 0,46mg





referências Bibliográficas

almeida, l. c. m.; naves, m. m. v. biodisponibilidade de ferro em alimentos e refeições: aspectos atuais e reco-
mendações alimentares. Pediatria moderna, 2002, v. 38, n. 6, p. 272-78.

andersen, m. h. Práticas de congelamento, são Paulo: editora nobel, 2000.

GRUPO DIPEMAR. Carne embalada é lei. E agora? Revista nacional da Carne, 1996, v. 234, p. 48-64.

bánKuti f. i., machado-filho c. a. P., lacaZ-ruiZ r. o sistema agroindustrial da carne: uma questão de quali-
dade. revista nacional da carne. 1999, v. 267, p. 67-72.

BRUNKEN, G. S.; SZARFARC, S. C. Anemia ferropriva em pré-escolares: conseqüências, formas de controle e 
histórico das políticas nacionais de redução da deficiência. Cadernos de Nutrição, 1999, v. 17, p. 1-19.

CICHOSKI, A. J.; TERRA N. N. Características sensoriais em carne. Higiene Alimentar. 1996, v. 10, n. 46, p. 27-29.

citiva, v. manual Prático de cozinha. são Paulo: abril cultural, 1979.

CONTI, L. Almanaque de cozinha: técnicas passo-a-passo e dicas culinárias. São Paulo: Nova Cultural, 1994.

craWford, a. m. alimentos: seleção e preparo. rio de janeiro: record, 1966.

souZa, m. l.; monteneGro m. a. a. c. subprodutos comestíveis da indústria da carne. higiene alimentar. 2000, 
v. 11, n. 72, p. 27-34.

embraPa - empresa brasileira de Pesquisa agropecuária. cortes de carne bovina. disponível em: <http://www.
cnpgc.embrapa.br/ publicacoes/ naoseriadas/ cortes>. Acesso em 18 Abr. 2004.

Germano P. m. l. comércio clandestino de produtos animais prejudica saúde pública. higiene alimentar. 1991; v. 5, 
n. 18, p. 11-12.

institute of medicine of the national academies. dietary reference intakes for energy, carbohydrates, 
fiber, fat, fatty acids, cholesterol, Protein and amino acids (macronutrients). Washington dc: national academies 
Press; 2002.

laWrie r. a. meat science. oxford: Pergamon Press, 1990.

lucas b. nutrição na infância. in: mahan l. K., escott-stumP s. K. alimentos, nutrição & dietoterapia. 10. ed. 
são Paulo: roca, 2002. p. 229.

luchiari-filho, a.; baracat, r. s.; Pereira, a. s. c. uma alternativa na embalagem de carnes frescas. re-
vista nacional da carne, 2003. disponível em <http://www.dipemar.com.br/carne/318/ materia_arttec_carne. htm>. 
Acesso em 12 Abr. 2004.

mendes, a. c. r. et al. condições de comercialização de cortes cárneos em supermercados da cidade de salvador, 
ba: aspectos higiênico-sanitários e de conservação. revista higiene alimentar, 2001, v. 15, n. 83, p. 58-62.



MINISTÉRIO DA SAÚDE. Anemia é a maior deficiência nutricional do Brasil / Anemia atinge principalmente crianças e 
adolescentes. Disponível em: <http://portalweb02.saude.gov.br/saude/>. Acesso em 20 Abr. 2004.

moraes m. a. c. métodos para avaliação sensorial dos alimentos. ciência e tecnologia de alimentos. 7. ed. campi-
nas: unicamp, 1990.

MOSSO F. A. Identificação dos cortes das carnes. São Paulo; 1995. [Apostila Curso Cozinheiro Chefe Internacional - 
senac sP: centro de estudos de administração em turismo e hotelaria].

motta, m. r. a.; belmonte, m. a. avaliação microbiológica de amostras de carne moída comercializada em super-
mercados da região oeste de São Paulo. Revista Higiene Alimentar. 2000, v. 14, n. 78/79, p. 59-62.

oms - orGaniZación mundial de salud. necesidades de vitamina a, hierro, folato y vitamina b12. informe de 
uma consulta mixta de expertos. roma: fao/oms, 1991.

ornellas l. h. técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 7. ed. são Paulo: atheneu, 2001.

OSÓRIO M. M. Fatores determinantes da anemia em crianças. Jornal de Pediatria. 2002, v. 78, n. 4, p. 269-78.

PhiliPPi s. t. nutrição e técnica dietética. barueri manole, 2003.

PhiliPPi s. t.; sZarfarc s. c.; latterZa a. r. virtual nutri (software). versão 1.0 para Windows. departamento 
de nutrição da faculdade de saúde Pública da universidade de são Paulo, 1996.

QUEIROZ S. S.; TORRES M. A. A. Anemia ferropriva na infância. Jornal de Pediatria. 2000, v. 76, n. 3, p. S298-S304.

sanGirardi, h. b. nova alegria de cozinhar. 3. ed. rio de janeiro: block editores as, 1981.

senac–sP. orientações para o comércio varejista de carnes. 1. ed. são Paulo: senac, 1993.

serviço de informação da carne. disponível em: <http://www.sic.org.br>. acesso em 13 abr. 2003.

sichieri r. anemia nutricional em crianças menores de 5 anos no município de são Paulo: papel da dieta na deter-
minação de sua prevalência. São Paulo; 1987. [Tese Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da USP], 2004.

souZa, s. b.; sZarfarc, s. c.; souZa, j. m. P. anemia no primeiro ano de vida em relação ao aleitamento mater-
no. revista de saúde Pública. 1997, v. 31, n. 1, p. 15-20.

ureta l. fritos e miudezas. lisboa: estampa, 1996.

WHO - World Health Organization. Micronutrient deficiencies: Blattling Iron Deficiency Anemia. Disponível em: <http:// 
www.who.int/nut/ida.htm>. Acesso em 17 Abr. 2004.

WHO - World Health Organization. Iron deficiency anemia: assessment, prevention and control. A guide for programme 
managers. Geneva; 2001.



Diretor do Departamento de Abastecimento Alimentação e Nutrição
jair martineli 

Centro de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
Equipe de Elaboração
milene G. massaro raimundo - diretora técnica de divisão
ana carolina enciso de sá - nutricionista
rosângela aparecida augusto - nutricionista

alani mara cuelho - estagiária de nutrição
amanda caroline correia carlos - estagiária de nutrição
andréia satiko Kinchoku - estagiária de nutrição
daniela shimabukuru miasato - estagiária de nutrição
fabiane nishida - estagiária de nutrição
helena fernandes martins - estagiária de nutrição
liliane amaya - estagiária de nutrição
miriam anraku - estagiária de nutrição
nádia nascimento barrem - estagiária de nutrição
natália martins valente ramos bittar - estagiária de nutrição
Priscilla hiromi corrêa - estagiária de nutrição

ercília ribeiro Gonçalves - culinarista

Apoio Técnico
rana Zabi rached - médica veterinária

Fotografias
ricardo de oliveira macimiano - fotos
ana Paula rodrigues morais - Produção
thamiris Queiroz bessani - capa
adans soares - colaboração
Geovana balonyi candal - colaboração





o Governo do estado de são Paulo, visando a educação, a geração de renda, a capacitação e 
a conscientização da população no que tange à segurança alimentar, proporciona fácil acesso a 
informações, através de publicações, cursos e meios de comunicação.

a secretaria de agricultura e abastecimento do estado de são Paulo, por meio da coordenadoria 
de desenvolvimento dos agronegócios (codeaGro) disponibiliza nesta publicação receitas 
desenvolvidas e testadas na cozinha experimental do centro de segurança alimentar e nutricional 
sustentável - cesans.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800-0554566

CODEAgRO
av. miguel estéfano, 3.900

água funda - são Paulo - sP
CEP: 04301-903

VISITE NOSSO SITE
www.codeagro.sp.gov.br

SECRETARIA DE  
AgRICULTURA E ABASTECIMENTO


