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2 cozinhe com a 
rodi e colecione 
momentos em 
familia!

A pandemia Covid-19 alterou a rotina de muitas famílias em todo o mundo. O confinamento 
e o teletrabalho aumentaram os níveis de sedentarismo e levaram muitas pessoas a 
cometer excessos alimentares. 

Contudo, para que possa desfrutar do Verão em pleno, é importante que adote um regime 
alimentar mais saudável. 

Por isso, convidámos a Nutricionista Ana Magalhães Pereira, para criar 5 receitas saborosas e 
saudáveis para que possa surpreender a sua família e amigos! 

Boas férias! 
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Nutricionista Ana Magalhães Pereira

Numa altura em que as férias e o convívio com a família e amigos estão tão 
condicionados devido às circunstâncias provocadas pelo vírus Covid-19, torna-
-se imprescindível dar valor a pequenos momentos que quebrem a rotina.

Seja na praia ou no parque os piqueniques são ótimos para conviver 
e também para fazer algum desporto. Escolha algumas atividades 
como jogar à bola, raquetes, jogos de tabuleiro, entre outros.

A RODI recomenda: Selecione receitas fáceis de executar e 
transportar. Evite molhos feitos com ovos frescos e alimentos que 
possam ficar estragados devido às temperaturas elevadas.

Desafie as crianças a encontrar todos os ingredientes de uma 
receita. Coloque um cronómetro para ser mais desafiante. Depois 
cozinhe a receita junto com as crianças.

A RODI recomenda: Incentive não só as crianças a participar, como 
também a criar novos pratos. Aproveite para as consciencializar a 
ter uma alimentação saudável e equilibrada.

Sugestoes para fazer em 

familia nas ferias de verao

2. Faça um piquenique!

1. Cozinhe em família



4 quiches crocantes 
de salmao
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Ingredientes

Preparação

•	 300 gramas de hortícolas a gosto. Utilizei bróculos, 

cogumelos, cebola, alho francês e courgette

•	 1 lata escorrida de salmão em posta conserva ao 

natural (85 gramas)

•	 60 gramas de couscous em cru

•	 3 unidades de ovo de galinha inteiro cru (234 gramas)

•	 6 gramas de azeite

•	 125 gramas de queijo “Quark” natural magro

8 porções aprox. 40min

Consumir quente ou frio, como refeição 
principal ou snack.

Levar ao forno pré-aquecido a 200ºC 
durante cerca de 20 minutos.

Utilizar os couscous como topping em 
cada uma das mini quiches.

Em formas de muffins, adicionar a 
mistura de ovos até cerca de 1/3 da 
altura e completar com os hortícolas.

Preparar o couscous conforme as 
indicações da embalagem. Reservar.

Bater os ovos com o quark e adicionar o 
salmão escorrido. Temperar.

Preparar os hortícolas. Saltear num fio 
de azeite e temperar a gosto. Utilizei sal, 
pimenta, alho em pó e louro em pó.
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Nutricionista Ana Magalhães Pereira

Informação Nutricional

Energia

Proteína

H. Carbono

Açúcares

Gordura

Gorduras saturadas

Fibra Alimentar

Sódio

Por 100g Por porção (98g) % DR

119 kcal

9g

6g

1g

6g

1g

2g

68mg

116 kcal

9g

6g

1g

6g

1g

2g

67mg

6%

18%

2%

1%

8%

6%

6%

3%



6 CARIL DE CAMARaO, 
COGUMELOS E MASSA 
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Ingredientes

Preparação

•	 200 gramas de miolo de camarão

•	 150 gramas de cogumelos crus

•	 30 gramas de massa miúda crua 

•	 3 gramas de azeite

•	 Temperos: Sal, pimenta, alho em pó, caril 

em pó, piri piri em pó e orégãos q.b.

Retificar os temperos e servir no 
ponto do molho da sua preferência.

Adicionar a massa, e se necessário 
adicionar mais água de cozedura da 
massa. 

Numa frigideira, adicionar o azeite, os 
cogumelos e o miolo de camarão a saltear. 

Temperar e adicionar um pouco da água 
de cozedura da massa. 

Cozer a massa al dente (um pouco 
abaixo do tempo de cozedura), em água 
abundante e sal.

1 porção aprox. 25 min
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Nutricionista Ana Magalhães Pereira

Informação Nutricional

Energia

Proteína

H. Carbono

Açúcares

Gordura

Gorduras Saturadas

Fibra Alimentar

Por 100g Por porção (399g)

79 kcal

10g

6g

0g

1g

0g

1g

315 kcal

42g

22g

1g

5g

1g

5g



8 Bowl de peru com 
brocolos e cogumelos
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Ingredientes

Preparação

•	 30 gramas de bulgur cru

•	 5 gramas de azeite

•	 100 gramas de peito de peru sem pele cru

•	 100 gramas de brócolos crus

•	 100 gramas de cogumelos crus

1 porção aprox. 25 min

Sirva com o molho de mostarda e mel.

Veja a receita no nosso e-book “Receitas leves para o verão” ou clique aqui.

Salteie os brócolos e os cogumelos com 
azeite. Utilizei sal, pimenta e oregãos. Se 
necessário, adicione um pouco de água. 
Tempere a gosto.

Grelhe o peito de peru e tempere a gosto. 
Utilizei sal, pimenta, sumo de limão e alho 
em pó. Deixe arrefecer. Num processador, 
triture a carne até obter uma consistência 
da sua preferência.

Prepare o bulgur conforme as indicações 
da embalagem. Reserve.

http://sinks.rodi.pt/wp-content/uploads/2020/07/Receitas-Leves-Verao_e-book-RODI.pdf
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Nutricionista Ana Magalhães Pereira

Informação Nutricional

Energia

Proteína

H. Carbono

Açúcares

Gordura

Gorduras saturadas

Fibra Alimentar

Sódio

Por 100g % DR

91 kcal

10g

7g

1g

2g

0g

2g

23mg

5%

20%

3%

1%

3%

2%

9%

1%



10 bolo de LIMAO e 
frutos vermelhos
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Ingredientes

Preparação

•	 4 unidades de ovo de galinha inteiro cru (312 gramas)

•	 130 gramas de azeite

•	 160 gramas de xilitol, eritritol ou outro adoçante a gosto

•	 1 unidade de limão (93 gramas) - Sumo e raspa

•	 30 gramas de farinha maizena

•	 170 gramas de farinha espelta integral

•	 3 colheres de chá de fermento em pó (21 gramas)

•	 200 gramas de mix de frutos vermelhos congelados

12 porções aprox. 1h

Criar vários furos com um palito e regar 
com a cobertura.

Deixar arrefecer antes de servir.

Levar ao forno durante cerca de 45 a 60 
minutos e testar com um palito antes de 
retirar.

Incorporar os frutos vermelhos na mistura.

Verter numa forma de bolo inglês forrada 
com papel vegetal.

Adicionar o fermento e incorporar.

Peneirar as farinhas e adicionar à massa 
anterior. Bater até incorporar.

Bater os ovos, o adoçante, o azeite e o 
sumo e raspa do limão até obter uma 
mistura cremosa.

Pré-aquecer o forno a 180ºC.

•	 30 gramas de adoçante a gosto + 

sumo de limão e frutos vermelhos q.b.

• Baunilha em pó q.b.

Para a cobertura 

Opcional
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Nutricionista Ana Magalhães Pereira

Informação Nutricional

Energia

Proteína

H. Carbono

Açúcares

Gordura

Gorduras saturadas

Fibra Alimentar

Sódio

Por 100g Por porção (91g) % DR

267 kcal

6g

32g

1g

15g

2g

2g

981mg

242 kcal

5g

29g

1g

14g

2g

2g

890mg

12%

10%

11%

1%

20%

11%

7%

37%



12 gelado light de 
morangos e chocolate
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Ingredientes

Preparação

•	 500 gramas de morangos congelados (Nota: Pode 

optar por outra fruta da sua preferência)

•	 50 gramas de pepitas de chocolate

•	 250 a 500 gramas de leite magro/bebida vegetal não 

açucarada/iogurte natural não açucarado

•	 15 gramas de xilitol ou outro adoçante a gosto

8 porções aprox. 20min

Servir em taças individuais e conservar 
no frigorífico se necessário.

Adicionar as pepitas de chocolate 
e incorporar.

Triturar a mistura até obter consistência 
da sua preferência.

Adicionar o xilitol.

Numa taça adicionar a fruta congelada e o 
leite. Deixe repousar 5 a 10 minutos.
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Nutricionista Ana Magalhães Pereira

Informação Nutricional

Energia

Proteína

H. Carbono

Açúcares

Gordura

Gorduras saturadas

Fibra Alimentar

Sódio

Por 100g Por porção (102g) % DR

67 kcal

2g

9g

7g

3g

2g

1g

14mg

68 kcal

2g

9g

7g

3g

2g

1g

15mg

3%

4%

3%

7%

4%

8%

5%

1%
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Nutricionista 2758N ON

Licenciada em Ciências da Nutrição em 
2014, e Mestre em Nutrição Clínica em 2016, 
pela FCNAUP.

Possui o curso em Nutrição Avançada em 
Desporto pela Bwizer e tem a Certificação 
em Nutrição Desportiva Avançada pelo 
Barça Universitas.

É focada nas áreas de nutrição desportiva, 
emagrecimento e nutrição infanto-juvenil.

ana 
magalhaes 
pereira

A Dr.ª Ana prepara as suas 
receitas num estúdio equipado 
com produtos RODI 
Com os produtos RODI será mais fácil preparar a suas refeições. Temos a 
preocupação de que todas as soluções possuam um conjunto de acessórios/
complementos que ajudem a facilitar as suas tarefas do dia-a-dia.
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Nutricionista Ana Magalhães Pereira/RODIkitchensinks /rodi_sinks
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Conheça as nossas soluções em
www.sinks.rodi.pt

Conceito 2 em 1

http://sinks.rodi.pt/
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