
COM FERNANDA BORTOLON

MAIS SABOR E CUIDADO 
PARA A SUA VIDA

Saúde
o ano inteiro.Rosacor-de-



Siga-nos @oncotrata

A atenção com a nossa alimentação é uma forma gentil 
de autocuidado. A escolha dos alimentos certos para as 
nossas células é respeito e carinho com o nosso corpo.
 
 
Nosso e-book Saúde Cor-De-Rosa foi elaborado com muito 
amor e com receitas nutritivas para ajudar a manter nosso 
sistema imunológico preservado. 
 
NUTRIÇÃO É AFETO, É ALIMENTO PARA 
ALMA E PARA NOSSO BEM-ESTAR.
 
Aproveite nossas receitas cor-de-rosa e nos marque nas 
redes sociais.

Abraços da Nutri,
 
Fernanda S. Bortolon

Nutricionista Oncológica - Oncotrata
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INGREDIENTES
1 ovo
1 xícara de batata doce cozida e amassada
1/2 xícara de beterraba cozida e amassada
2 colheres de sopa de polvilho doce
1 colher de sopa de polvilho azedo
1 colher de sopa de farinha de linhaça
4 colheres de sopa de goma de tapioca
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 colher de sopa de queijo parmesão
2 colheres de sopa de água
1 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO: 
Bater no liquidificador a batata doce, a beterraba , o 
ovo e o azeite e reserve. Em um recipiente, coloque os 
ingredientes secos e acrescente a mistura do liquidifi-
cador. Misture bem e faça as bolinhas com a ajuda de 
uma colher. Assar em forno pré-aquecido a 180° por 
cerca de 30 min.

Pão de Queijo Proteico 
de Beterraba
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INGREDIENTES
1 xícara de arroz cateto integral
1/2 cebola picada
2 dentes de alho
3 beterrabas cozidas
1 xícara de creme de ricota
300g de peito frango cortado em cubos (se for vegetariano, 
pode substituir o frango por cogumelos)
¼ de alho poró
Sal
Azeite de oliva para finalizar

MODO DE PREPARO: 
refogue a cebola e o alho poró e coloque o arroz para cozinhar 
normalmente. Enquanto isso, bata no liquidificador a beterraba 
cozida e 100ml da água do cozimento, e vá adicionando o creme 
de ricota até obter um creme liso e não muito líquido, acerte o 
sal e reserve. Quando o arroz estiver quase pronto adicione o 
molho de beterraba na panela do cozimento do arroz, tampe 
por alguns minutos e espere para que o arroz termine de 
cozinhar. Enquanto isso, refogue o frango. Em uma frigideira 
sem adicionar água, misture com o risoto, acerte 
o sal e está pronto o risoto!

Risoto de Beterraba
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INGREDIENTES
3 colheres (sopa) de chia
300 ml de suco de uva integral
Morangos e folhas de hortelã para decorar

MODO DE PREPARO: 
Coloque a chia em um bowl.
Misture o suco de uva.
Leve à geladeira por uma hora.
Sirva, decorado com morango e a 
folha de hortelã.

Sagu de Chia



Siga-nos @oncotrata

INGREDIENTES
1 e 1/2 xícara de inhame cozido
2 xícaras de morango
2 colheres de mel ou açúcar mascavo
½ xícara de banana congelada
2 gotas de extrato de baunilha

MODO DE PREPARO: 
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma 
mistura uniforme. Despeje a mistura em um refratário e leve 
à geladeira por algumas horas até que obtenha a consistência 
desejada. Decore com frutas e sirva em seguida. 

Danoninho Saudável
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INGREDIENTES
1 e 1/2 xícara (chá) de iogurte natural
1 beterraba orgânica cozida
2 cm de gengibre fresco
1 colher (chá) de canela em pó

MODO DE PREPARO: 
Bata todos os ingredientes no 
liquidificador, passe na peneira e leve ao 
fogo por alguns minutos.
A bebida pode ser tomada quente ou fria.
Tudo depende da preferência individual 
de cada um. Sirva em seguida.

Pink Latte
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INGREDIENTES
300 ml de chá de hibisco pronto e frio
1 xícara de chá de suco de limão
1 xícara de cubos de gelo

MODO DE PREPARO: 
Misture todos os ingredientes e sirva, decorado com folhas de 
hortelã.

Limonada Rosa
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INGREDIENTES
2 unidades grandes de banana nanica
1 xícara de chá de morango

MODO DE PREPARO: 
Corte as bananas em rodelas e leve em 
seguida para congelar por 2 horas. Pique 
os morangos e leve-os também para 
congelar.
Retire as frutas do congelador ou freezer, 
e deixe que descongelem por 5 minutos.
No liquidificador ou processador de 
alimentos, bata a banana junto com os 
morangos até virar um creme. Sirva em 
seguida.
Dica: tente também outras frutas no lugar 
do morango ou substitua por cacau em 
pó.

Sorvete de Banana
com Morango



Siga-nos @oncotrata

INGREDIENTES
100 g de pétalas de rosas
suco de 1 limão
1 xícara (chá) de chá de rosas
1 xícara (chá) de açúcar demerara ou mascavo

MODO DE PREPARO: 
Misture todos os ingredientes e leve ao fogão até dar o ponto 
de geleia. Coloque nos vidros devidamente esterilizados e 
acrescente as pétalas de rosas.

Geleia de Rosas
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INGREDIENTES
200g de polpa de açaí congelada
100g de iogurte natural grego
60ml de água de coco
50g de banana prata (1/2 banana)
3 fatias finas de banana prata para 
decorar o copo

MODO DE PREPARO: 
No liquidificador, adicione o açaí, a 
banana do preparo, o iogurte e a água 
de coco. Bata o suficiente para o preparo 
ficar homogêneo.  Disponha as fatias finas 
de banana na parede interna do copo.  
Adicione o preparo e sirva.pó.

Smoothie Acaí´
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