U O  NÇA
P  A ÍL
C  ET

P
2ª A

3ª A

4ª A

Almoço

Almoço

Almoço

Veggie Burger com
arroz ‘chao-chao’

Tarte lowcarb de quinoa,
abóbora e ervilha com
extra quinoa

Almôndegas vegetarianas
à bolonhesa com
esparguete

Jantar

Jantar

Frango assado em água
com legumes grelhados
com alecrim e leite de coco

Brás de legumes
com salada

Jantar
Macedónia com pescada,
ovo cozido e molho de
cocktail de iogurte

5ª A
Almoço
Espetadinhas de peru
e abacaxi com mini
burgers de beterraba

Jantar
Falafel com puré
de batata doce
e abóbora

DG
Almoço
Mini cheese burger de
beterraba e sementes de
linhaça com chips de legumes
e batata doce, com molho
de iogurte e ervas

Jantar
Mini pizzas de beringela
e mozarela

6ª A
Almoço
Tacos com Chili sin
carne, alface e cenoura
ralada, com molho
de queijo e ervas

Jantar
Tarteletes de bacalhau,
trigo sarraceno, brócolos
e feijão

SÁB
Almoço
Soufflé de pescada com
veggie bowl de trigo
sarraceno, brócolos
e feijão caramelizados

Jantar
Burger de proteína vegetal
em bolo do caco com chips
de cenoura e molho
de mostarda e mel

2ª A
Almoço

VE E  Z
‘C-’
Ingredientes:
1 embalagem de Veggie burgers
Green Cuisine
Arroz
1 cenoura
1 chávena de chá de ervilhas Iglo
1 ovo
Sal
Azeite

Preparação:
Aquecer o forno a 220°C e colocar os Burgers congelados num pirex ou tabuleiro de
forno com papel vegetal. Cozinhar 25 min até ficarem dourados e estaladiços,
virando-os a meio da preparação.
Paralelamente, cozer o arroz numa panela com água e sal cerca de 10 min. Cozer em
pouca água de forma a que o arroz fique solto.
À parte, cozer as ervilhas e a cenoura (previamente descascadas e partidas em cubos)
cerca de 5 min.
Quando cozido, deitar o arroz numa frigideira antiaderente com um fio
de azeite e juntar as ervilhas e os cubos de cenoura. Mexer bem e,
no final, deitar o ovo batido envolvendo tudo.
Servir os Veggie Burgers ainda quentes com o arroz chao-chao.

2ª A
Dicas

Jantar

PN ÇO

MÓN  A
O D  O 
CA  R

Taça de leite ou bebida vegetal
com weetabix

S
1 peça de fruta

Ingredientes:
1 embalagem de Macedónia de ervilhas Iglo

LE

2 Lombos de pescada Iglo

1 iogurte +
1 fatia de pão escuro com
compota sem adição de açúcar

Sal

2 ovos
Iogurte natural
Ketchup

Preparação:
Numa panela com pouca água a ferver e sal, colocar a Macedónia e deixar
ferver 5-6 min. Quando cozido, retirar do lume e escorrer bem a água.
À parte, cozer os lombos de pescada e os ovos. No final, desfiar o peixe e
descascar e fatiar os ovos.
Numa taça, deitar uma camada de Macedónia e cobrir com o peixe desfiado
e as rodelas de ovo.
Para o molho, deitar numa taça o iogurte natural, uma pitada de sal e 1 c.
sopa de ketchup. Mexer bem e está pronto a comer.

Almoço

3ª A

T CA  O, ÓB
E L  A O
Ingredientes:
5 ovos
1 iogurte natural
1 Veggie Bowl com quinoa, abóbora e ervilhas Green Cuisine
Sal
Azeite
Espinafres frescos baby

Preparação:
Numa frigideira antiaderente com um fio de azeite, deitar a Veggie Bowl
e saltear até estar levemente tostada. Reservar depois de cozinhada.
Numa taça, deitar 5 gemas, o iogurte natural e a Veggie Bowl e mexer bem.
À parte, bater as claras em castelo e adicionar à mistura, envolvendo
cuidadosamente.
Levar a mistura ao forno previamente
aquecido a 190°C, em forma de silicone
ou pirex. Cozinhar a 200°C cerca
de 35 min.
No final, servir quente ou fria.

3ª A
Dicas

PN ÇO
Chá ou café ou copo de leite
simples +1 fatia de pão escuro ou
mistura com queijo creme magro

S
1 peça de fruta

LE
Panquecas caseiras de banana
e canela

Jantar

FO D  ÁG
C M HS
C R  E  
Ingredientes:
4 pernas com coxa de frango
Sal
Água
1 pedaço de abóbora
1 courgette grande com casca
3 cenouras
1 cebola
1 embalagem de creme/leite
de coco para cozinhar
Alecrim

Preparação:
Num pirex, dispor o frango com a pele virada para cima. Temperar com sal
grosso e adicionar 1-2 copos de água para cobrir o frango até metade.
Levar ao forno a 220-240°C cerca de 40 min.
Lavar os legumes e cortar em cubos. Temperar com sal e especiarias a gosto.
Numa frigideira antiaderente com um fio de azeite, deitar os legumes e cozinhar
até ficarem grelhados. No final, adicionar o creme/leite de coco e envolver bem.
Cozinhar mais 2-3 min.
Servir as pernas de frango crocantes (tendo o cuidado de retirar a pele no
momento) com o mix de legumes.

Almoço

4ª A

AÔNS TAN
À NA  RTE
Ingredientes:
1 embalagem de Almôndegas de proteína
vegetal Green Cuisine
1 cebola
2 dentes de alho
1 tomate
1/2 embalagem de polpa de tomate biológico
1/2 chávena de bebida vegetal
Esparguete
Azeite
Queijo parmesão ralado (opcional)

Preparação:
Num tacho antiaderente, deitar uma colher de azeite, os dentes de alho picados,
a cebola picada e o tomate em cubos. Cozinhar 1-2 min e adicionar as Almôndegas
congeladas. Cozinhar em lume brando 10-15 min, mexendo e virando-as de vez em
quando. Quando tenras, adicionar a polpa de tomate e a bebida vegetal. Cozinhar
até levantar fervura.
Paralelamente, cozer esparguete cerca de 8 min.
Numa frigideira previamente aquecida com uma c. sopa de azeite, deitar o
esparguete, uma pitada de sal, alho picado e cozinhar uns minutos até ficar
‘al dente’.
No final, servir as almôndegas em cama de esparguete com topping de parmesão
ralado a gosto.

4ª A
Jantar

BÁS  M  D
Ingredientes:
4 ovos
2 talos de alho francês
3 cenouras
1 cebola grande
Azeite
Sal
Salsa fresca
4-5 azeitonas
Alface

Preparação:
Bater os ovos com uma pitada de sal.
Lavar os legumes, fatiar o alho francês
e ripar a cenoura.
Num tacho antiaderente com uma
c. sopa de azeite, deitar a cebola picada
e cozinhar 1 min. De seguida, adicionar
o alho francês e a cenoura ripada e cozinhar,
mexendo sempre, mais uns minutos.

Dicas

PN ÇO
Papas de aveia com canela
e raspa de limão

S
1 peça de fruta

LE
Iogurte com 3 tortitas de
milho/arroz com topping de
manteiga de amendoim

Quando cozinhados, juntar os ovos batidos e envolver bem. Desligar o lume e deixar
mais uns minutos mexendo.
No final, acrescentar a salsa fresca picada, as azeitonas em rodelas
e servir com uma boa salada de alface.

Almoço

5ª A

EAHA    A
C  GE  RA
Ingredientes:
1 Mini Burgers de beterraba e sementes
de linhaça Green Cuisine
1 naco de peru
3 rodelas de abacaxi
Azeite
Sal
2 dentes de alho
Paus de espetada

Preparação:
Cortar o peru em quadrados e temperar
com alho picado e sal.
Cortar as rodelas de abacaxi em cubos; colocar
alternadamente um pedaço de carne e um de
abacaxi nos paus de espetada.
Colocar as espetadas num pirex e temperar com 2 c. sopa de azeite.
Levar ao forno cerca de 25 min a 200° C.
Colocar os Burgers num tabuleiro forrado com papel vegetal e levar ao
forno 15-17 min. A meio da confeção, virar os Burgers.
No final, servir as espetadinhas com os Burgers de beterraba.

5ª A
Dicas

Jantar

PN ÇO

FE  É
D T   ÓB

Taça de leite ou bebida vegetal
com cereais puff

S
1 peça de fruta

Ingredientes:
1 Falafel Green Cuisine
1 batata doce grande

LE

1 pedaço de abóbora

Bolo de caneca de aveia,
canela e iogurte

Sal

Azeite

Preparação:
Num tabuleiro de forno com papel vegetal, colocar
os Falafel. Levar ao forno 12-15 min a 225°C,
virando-os ao longo da confeção.
Lavar, descascar e cortar os legumes e a batata doce
em pedaços.
Num tacho, deitar os legumes e a batata e cobrir até
meio com água. Cozer cerca de 20 min até ficarem
tenros. Quando cozidos, temperar com uma pitada
de sal, fio de azeite e alecrim. Triturar com a varinha
mágica até ficar bem cremoso. Se tiver excesso de
água, ter o cuidado de retirar a água antes de bater,
para que o puré não fique demasiado líquido.
Quando prontos, servir o Falafel em cama de puré de
batata doce e abóbora.

Almoço

T  I  E
AE  U D,
C O  J  S

6ª A

Ingredientes:
1 Chili Sin Carne Green Cuisine

1 embalagem de tacos

Azeite

Alface

1 cebola grande

1-2 cenouras

3 dentes de alho

1 embalagem de queijo fresco batido

2 tomates maduros

Cebolinho

Sal

Orégãos

Coentros

Alho em pó

Preparação:
Preparar o Chili sin Carne Green Cuisine de acordo com as instruções
da embalagem.
Num tacho, deitar uma c. sopa de azeite com a cebola picada e 2 dentes de alho
picados. Adicionar o tomate em cubos e cozinhar uns minutos.
Quando ferver, adicionar o Chili, envolver bem e reduzir o lume para o mínimo.
Deixar cozinhar alguns minutos semitapado, mexendo regularmente.
Temperar com coentros e tomilho a gosto.
Se necessário, adicionar um pouco de
água extra para manter algum caldo.
Lavar e ripar a alface e lavar, descascar
e ralar a cenoura. Colocar em tacinhas.
Para o molho, colocar 3 c. sopa de queijo
creme batido numa taça e adicionar uma
pitada de sal fino, alho em pó, orégãos
e cebolinho fresco picado. Mexer bem.
No final, rechear os tacos com o Chili,
a alface e cenoura ripada e o molho de queijo.

6ª A
Dicas

PN ÇO
Batido natural
(1 peça de fruta a gosto, iogurte
magro e 2 colheres de aveia)

S
2 bolachas tipo tortita
de milho/arroz

Jantar

T  L, GO
SC, ÓC 
FÃO
Ingredientes:
5 ovos

LE
Mousse de Iogurte natural
com puré de fruta e canela
com topping de cereias puf

1 iogurte natural
1 posta de bacalhau
1 Veggie Bowl com trigo sarraceno,
brócolos e feijão Green Cuisine
Azeite

Preparação:
Cozer e desfiar o bacalhau.
Numa frigideira antiaderente com um fio de
azeite, deitar a Veggie Bowl e saltear até estar
levemente tostada. Reservar depois de
cozinhada.
Numa taça, deitar 5 ovos, o iogurte natural, a
Veggie Bowl cozinhada e as lascas de bacalhau.
Mexer bem.
Colocar a mistura numa forma e levar ao forno
(previamente aquecido) 30 min a 200°C. Servir
quente ou fria!

Almoço

SLÉ  A  I
B  O AO,
BÓC  ÃO MZA

SÁB

Ingredientes:
2 lombos de pescada Iglo
Azeite
250ml leite meio-gordo ou bebida vegetal
(versão sem açúcares de adição)
30g de farinha de espelta
8 ovos (4 gemas e 8 claras)
2 c. sopa de queijo creme ou quark
Coentros a gosto
Sal q.b.
1 Veggie Bowl com trigo sarraceno, brócolos
e feijão Green Cuisine
2 c. sopa de mel

Preparação:
Cozer e desfiar a pescada.
Aquecer o leite numa panela. Quando ferver, juntar a farinha, mexendo sempre
durante 3-4 min até atingir consistência cremosa; temperar com fio de azeite e sal.
Ao molho branco, adicionar 4 gemas, uma por uma, até incorporar.
Acrescentar o queijo creme, a pescada desfiada e os coentros frescos picados.
À parte, bater 8 claras em castelo até ficarem bem firmes; temperar com uma
pitada de sal. Juntar as claras ao restante preparado e envolver calmamente.
Levar ao forno num pirex alto previamente untado (ou em forma de silicone)
20-25 min, a 190°C.
Em paralelo, numa frigideira antiaderente com um fio de azeite, deitar a Veggie
Bowl e cozinhar 7-8 min até ficar dourado. No final, adicionar o mel e envolver
bem, cozinhando mais 1 min. Servir o sufflé com a Veggie Bowl Green Cuisine de
imediato.

SÁB
Dicas

PN ÇO
Panqueca caseira com topping
de canela e fruta fresca a gosto

Jantar

BR  EÍN T
E     S
D U  O 
MR  
Ingredientes:
1 Burger de proteína vegetal Green Cuisine

S

1 pão bolo do caco

Gelatina sem açúcar

Alface

LE
1 peça de fruta fresca
com 1 queijinho magro

1 tomate
2-3 cenouras
1 c. sopa de mostarda
1 c. sobremesa de mel
Azeite
Sal
Alecrim

Preparação:
Numa frigideira antiaderente aquecida com uma c. sopa de
azeite, colocar o Burger e cozinhar em lume brando durante
cerca de 10 min, virando-o para cozinhar bem de ambos os
lados.
Lavar, descascar e cortar as cenouras em palitos e levar ao
forno (ou AirFryer) com uma c. sobremesa de azeite, uma
pitada de sal e alecrim (cerca de 15 min a 200°C).
Para o molho, numa tacinha juntar uma c. sobremesa de
azeite, a mostarda e o mel. Mexer bem até ficar homogéneo
e cremoso.
Quando prontos, colocar o Burger no bolo do caco com extra
alface e tomate. Servir com as chips de cenoura e temperar
com o molho de mostarda e mel a gosto.

Almoço

DG

M S E  RA
E N  AÇA  S
D M  T , 
M  R  S
Ingredientes:
1 Mini Burgers de Beterraba e linhaça Green Cuisine
Queijo fatiado magro
4-5 cenouras
1 batata doce grande
Alecrim
Azeite
Sal
Iogurte natural ou queijo fresco batido
Cebolinho
Alho em pó

Preparação:
Num tabuleiro com papel vegetal, colocar os Burgers congelados. Levar ao forno
(previamente aquecido a 220°C) e deixar cozinhar 15-17 min, virando-os a meio da
confeção. Quando prontos, adicionar uma fatia de queijo magro sobre cada Burger
e mais 2 min no forno.
Em paralelo, lavar e cortar os legumes em rodelas.
Num outro tabuleiro ou pirex, dispor os legumes em rodelas e temperar com uma c.
sopa de azeite, sal e alecrim a gosto. Levar ao forno cerca de 25 min a 220°C (tendo o
cuidado de ir mexendo).
Para o molho, coloque 3 c. sopa de queijo creme batido ou iogurte natural numa taça e
adicione uma pitada de sal fino, alho em pó e cebolinho fresco picado. Mexer bem. No
final, servir os Burgers acabadinhos de fazer com as chips de legumes e batata doce.

DG
Jantar

M A  NA
E R
Ingredientes:
1 queijo mozarela fresco

Dicas

PN ÇO
Chá ou café ou copo de leite +
Tosta de pão escuro com 1 fatia
de queijo magro

1 beringela
3 c. sopa de polpa de tomate Bio
10-12 tomates cherry

S
1 peça de fruta fresca

Orégãos a gosto
Manjericão fresco
Sal
Azeite

LE
Bolo de caneca e banana e canela

Preparação:
Lavar e fatiar a beringela e os tomates cherry. Fatiar o queijo mozarela.
Numa frigideira antiaderente aquecida com um fio de azeite, deitar as rodelas de
beringela, temperadas com sal, e grelhar levemente de ambos os lados.
Num tabuleiro de forno com papel vegetal, colocar as rodelas de beringela grelhada
e cobrir com uma camada de polpa de tomate Bio, orégãos, uma rodela de mozarela
fresca e no final adicionar 2-3 fatias de tomate cherry e umas folhas de manjericão
fresco.
Levar ao forno previamente aquecido a 190°C cerca de 5 min. E mais 1-2 min na função
gratinar.
Servir as pizzas acabadas de fazer.

