
 

 

 

 

 

Dicas e Receitas       

para o Natal 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para quem cuida da saúde e do corpo o ano inteiro, este período pode ser 

uma verdadeira armadilha. Mas nada de desespero, é possível, sim, 

aproveitar as festas sem sair da dieta, basta manter um equilíbrio. 

Por isso, em vez de quebrar o ciclo com o final do ano, tenho uma 

proposta diferente: que tal olhar para as festas como parte de um roteiro 

de boas práticas que você decidiu começar? 

E para te ajudar nessa missão, preparamos algumas receitas e dicas para 

você evitar exageros e curtir o final do ano de bem com a balança. 

 

 

 

 

 



  

As melhores opções que tem a cara de Natal são o peru e o tender. Já o 

pernil pode fazer parte desse cardápio, mas como é mais calórico, nada de 

exageros. Caso haja mais que uma opção de carne, opte apenas por uma. E 

lembre-se, independente de qual for a sua escolha, deixe sempre a pele de 

lado.  

Mesmo sendo considerada a parte mais saborosa, ela é rica em gordura. E 

ainda, pensando na hora do preparo da receita, as opções ideais serão assar 

ou cozinhar e variadas nos molhos e temperos.  

 

Além disso, não há a necessidade de seguirmos uma receita à risca, 

podemos e reduzir a quantidade de sal, açúcar e principalmente gorduras 

como óleo, manteiga e margarina. Para os molhos, que tal usar geleias de 

frutas ou a própria polpa da fruta, como o maracujá, incorporado com o 

amido de milho, para evitar o creme de leite. 

 

 

 
 

 

  



 

As saladas continuam sendo uma das melhores opções de entrada para as 

refeições. E para a ceia de Natal não seria diferente, não é mesmo?  

 

 

Elas são ricas em 

vitaminas, minerais e 

fibras, que 

proporcionam a 

sensação de saciedade, 

evitando exageros 

durante a noite.  

 

Monte sua mesa com 

no mínimo três opções 

diferentes de saladas e, 

lembre-se, evite preparações com molhos a base de maionese ou creme de 

leite, dê preferencia para os feitos com o iogurte desnatado.  

 

 

 

 



 

Com certeza as oleaginosas são características dessa época do ano e 

também são ótimas fontes de gorduras boas, vitaminas e minerais, que irão 

proteger o seu coração, mas são alimentos calóricos. Por isso, evite servi-

las como aperitivos. Uma dica é utilizá-las com o arroz, bolos, biscoitos ou 

até mesmo na salada, deixando as preparações diferentes e mais 

saborosas.  

 

 

 

A farofa natalina que não pode faltar na ceia, diferente do que se pensa, é 

mais uma das preparações que pode se tornar um acompanhamento 

saudável para essa noite. Entretanto, evite prepara-la com bacon, 

calabresa, ovos fritos e embutidos como o presunto.  

 

Seja criativo e use outras opções também natalinas em seu preparo como 

o damasco, ameixa, uva passa e até mesmo castanhas.  

Outra ideia bastante saudável é acrescentar vegetais como cenoura ralada, 

abobrinha e couve, que deixam sua receita leve e colorida. 

  



 
Sendo considerado o protagonista dessa época do ano e também da noite 

de Natal, cada vez mais diversos são os sabores encontrados nas prateleiras 

do supermercado.   

 

No entanto os tradicionais, de frutas cristalizadas e o de chocolate, ainda 

são os mais pedidos. Mas cuidado, essa delicia é muito calórica, rico em 

gorduras e açúcar e precisa ser consumido com moderação.  

 

 

 
 

A sobremesa é sempre uma das atrações mais esperada nas festas de fim 

de ano. No entanto, muitas vezes cometemos alguns erros ao preparar 

doces, por escolher as opções a base de gorduras saturadas e trans como 



as preparações que vão chantilly, sorvetes cremosos, leite condensado, 

coco e creme de leite.  

 

A grande variedade de doces a mesa faz com que a gente queira 

experimenta um pedaço, mesmo que pequeno, de cada, levando a um 

consumo muito maior de calorias e comprometendo a meta de manter o 

peso. Uma sobremesa muito tradicional pode ter versões bem menos 

calóricas, como é o caso da rabanada, que ao invés de frita pode ser 

preparada assada.    

 

Porém, para a sobremesa, as frutas frescas (melão, melancia, uva, kiwi, 

morango, cereja e ameixa) sempre serão as melhores opções por terem 

poucas calorias e fornecerem diversos nutrientes para o nosso corpo. Evite 

consumir uma grande quantidade de frutas nas versões secas e 

cristalizadas, pois elas contêm o dobro de calorias.  

 

As frutas em calda, também devem ser evitas, pois, a calda é rica em açúcar 

e extremamente calórica. Pensando nos doces, o ideal é ter apenas uma 

única opção de sobremesa, evitando assim, um consumo muito maior de 

calorias e comprometendo a meta de manter o peso.  

 

 

 

Para as bebidas, a melhor alternativa são os 

sucos. Seja criativo e aproveite o verão para 

preparar sucos refrescantes e diferentes. Uma 

ideia é fazer coquetéis de frutas sem álcool e 

até mesmo um ponche de frutas.  

Na hora do brinde, que tal trocar o champanhe 

por vinho que contém antioxidantes? Mas 

lembre-se moderação é a palavra chave, por 

isso, limite-se a apenas uma taça.    



 

 
As festas do final de ano sempre estão relacionadas ao aumento 

de peso, não é mesmo? Mas é possível fugir dos quilos a mais 

evitando os excessos que essa época do ano traz. 

Veja abaixo, algumas receitas para passar por esse período sem 

prejudicar o seu emagrecimento. 

 

 

 
 
 
 



 

Ingredientes 

12 folhas de repolho roxo 

1 prato de rúcula 

½ xícara (chá) de amêndoa 

6 colheres de sopa de cenoura ralada 

5 colheres de sopa de cebola roxa 

 

Modo de Preparo 

Pique o repolho em fatias finas e a pera em cubos.  

Misture o repolho, a rúcula a cenoura e a pera em uma tigela.  

Para finalizar coloque as amêndoas.  

Sirva em seguida. 

 



 
 

Ingredientes 

20 ramos de agrião 

20 folhas de rúcula 

1 prato de alface americana 

1 unidade pequena de manga em cubos 

15 unidades de nozes picadas 

 

Modo de Preparo 

Lave as folhas em água corrente disponha em uma saladeira ou 

refratário.  

Corte em cubos a manga, pique as nozes grosseiramente e 

disponha sobre a salada.  

Sirva em seguida. 

 



 

  

 
  

 

Ingredientes 

300g de macarrão integral colorido 

3 colheres de sopa de azeite 

1 cebola cortada em cubos 

2 dentes de alho cortados em fatias 

2 colheres de sopa de vinagre  

25g de azeitonas pretas cortadas em fatias 

Manjericão fresco a gosto 

1 lata de atum light 

Pimenta-do-reino moída na hora 

1 prato raso de folhas verdes variadas 

Sal a gosto 



 

Modo de Preparo 

Aqueça o azeite numa frigideira. Jogue a cebola, o atum, a cebola 

o alho e deixe refogar por aproximadamente 20 minutos; 

Após dourar, acrescente o vinagre e a azeitona; 

Tempere com sal e pimenta. Desligue o fogo e reserve; 

Esquente uma panela com água, quando ferver, coloque a massa 

para cozinhar, até ficar ao dente; 

 Após cozinhar, escorra e passe pela água fria; 

 Despeje a massa em uma vasilha funda e adicione os legumes 

grelhados por cima; 

Espalhe lascas de atum sólido, regue com azeite e tempere com 

manjericão; 

Finalize com folhas verdes por cima e sirva. 
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Ingredientes 

1 colher (sopa) de óleo de canola 

3 colheres (sopa) de cebola picada 

2 xícaras de arroz sete cereais 

1 pitada de sal  

4 xícaras (chá) de água 

½ xícara de amêndoas 

 

Modo de Preparo 

Aqueça o óleo e doure a cebola.  

Junte o arroz e deixe refogar muito bem.  

Tempere, junte quatro xícaras (chá) de água e deixe ferver.  

Diminua o fogo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 

cerca de 15 minutos ou até que a água seque.  

Pique grosseiramente as amêndoas.  



Em seguida, misture ao arroz já pronto e sirva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 
 

Ingredientes 

1 xícara (chá) de manteiga 

3 cebolas picadas 

1 pacote de farinha de milho em flocos 

 1 xícara (chá) de nozes picadas 

1 1/2 xícara (chá) de uvas-passas  

 Sal e pimenta-do-reino a gosto 

1/2 xícara (chá) de salsinha picada 

 

Modo de Preparo 

Aqueça o óleo e doure a cebola.  

Junte o arroz e deixe refogar muito bem.  

Tempere, junte quatro xícaras (chá) de água e deixe ferver.  

Diminua o fogo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 

cerca de 15 minutos ou até que a água seque.  

Pique grosseiramente as amêndoas.  



 

 
 

Ingredientes 

½ xícara (chá) de quinoa mista em grão 

1 xícara (chá) de tomate sem semente cortado em cubos 

pequenos 

¼ de xícara (chá) de cebola roxa cortada em cubos pequenos 

1 xícara (chá) de água 

1 colher (sopa) de linhaça 

¼ de xícara (chá) de castanhas picadas 

1 colher (sopa) de hortelã picada 

½ colher (chá) de sal 

1 colher (sopa) de raspas de limão siciliano 

1 colher (sopa) de azeite 

 

Modo de Preparo 

Cozinhe a quinoa em água fervente por 25 minutos, com a 



panela parcialmente tampada, até a água secar. Reserve e 

espere esfriar. 

Em uma vasilha, misture todos os ingredientes, incluindo a 

quinoa fria. Tempera com sal. 

Coloque a massa em pequenas forminhas untadas com azeite 

para modelá-las. Utilize um plástico para ajudar. 

Desenforme o cuscuz (não é preciso assar) e decore com hortelã 

e pedaços de nozes. 

 



 

 
 

Ingredientes 

 1 tender bolinha 

2 xícaras de chá de suco de laranja 

1 xícara chá de mel 

1 colher chá de alecrim fresco 

1 colher chá de ervas finas secas 

Sal a gosto 

Margarina para untar 

1 laranja em rodelas 

 

Modo de Preparo 

Em uma tigela, misture o tender, o suco de laranja, o mel, o 

alecrim, as ervas e o sal; 

Cubra com um pano e deixe descansar por uma hora. 

http://vivomaissaudavel.com.br/alimentacao/e-bom-pra-que/entenda-as-caracteristicas-dos-diferentes-tipos-de-mel/


Após marinar, leve a uma forma untada e regue com o caldo que 

sobrou. 

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em 

temperatura média e asse por 40 minutos; 

Retire o alumínio e deixe assar por mais 30 minutos; 

Regue com o caldo para deixar temperado e úmido; 

Retire o tender de Natal do forno e sirva em uma travessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ingredientes 

4 postas de peixe salmão cru 

1 pitada de sal refinado 

1 colher de manteiga sem sal 

2 dentes de alho grandes 

2 colheres de azeite extra virgem 

1 cebola pequena picadinha 

1 maço de salsa 

1 folha pequena de louro 

Manjericão a gosto 

Orégano a gosto 

Pimenta a gosto 



1 cebola pequena ralada 

1 xícara e meia de água 

 

Modo de preparo 

Tempere as postas do salmão com sal, a gosto, e deixe-as 

descansar por cerca de três minutos.  

Unte uma frigideira grande ou uma chapa com manteiga.  

Em seguida, coloque a manteiga e ervas finas em uma panela e 

deixe a mistura aquecer até espumar.  

Grelhe as postas de salmão dos dois lados, e em seguida, 

adicione o molho de ervas finas, da panela, sobre as postas de 

salmão. 



 

 
Ingredientes 

2 unidades de tomate 

6 colheres (sopa) de creme de ricota light 

1 colher (sopa) de cebolinha picada 

1 colher (sopa) de salsinha 

 Sal e pimenta do reino a gosto 

1 colher (sopa) de azeite de oliva extra virgem 

 

Modo de preparo 

Lave o tomate, corte a tampa e retire seu miolo.  

Lave em água corrente e deixe escorrer.  

Em um recipiente misture o creme de ricota, a cebolinha, a 

salsinha, o sal, a pimenta e o azeite.  

Recheie os tomates.  

Sirva. 



 
 

Ingredientes 

1 unidade de abacaxi picada 

1 embalagem de gelatina sabor abacaxi diet 

1 envelope de gelatina em pó sem sabor  

1 lata de leite condensado light  

2 copos suco de abacaxi  

 

Modo de Preparo 

Pique o abacaxi, distribua nas taças e reserve.  

Prepare a gelatina de abacaxi conforme as instruções do 

fabricante.  

Em seguida, cubra o abacaxi com a gelatina leve à geladeira por 3 

horas.  

Quando a gelatina estiver firme, tire da geladeira as taças e 

reserve.  

Prepare a gelatina sem sabor conforme as instruções do 

fabricante.  



No liquidificador adicione a gelatina sem sabor dissolvida, o leite 

condensado, o suco de abacaxi e bata até obter um creme 

homogêneo.  

Distribua esse creme nas taças e retorne à geladeira até ficar 

firme.  

  



 

 
 

 Ingredientes 

 

1 xícara de leite desnatado 

4 colheres de sopa de adoçante culinário em pó 

2 colheres de sopa de suco de laranja 

3 colheres de sopa de água 

1/2 colher de sopa de creme vegetal sem sal 

1/2 colher de sopa de canela em pó 

1 ovo 

7 fatias de pão integral 

 

Modo de Preparo 

Corte as fatias do pão na diagonal, formando dois triângulos com 

cada fatia e reserve; 

Misture o leite, 3 colheres de sopa de adoçante o suco e reserve; 



Bata ligeiramente o ovo com a clara acrescente a água; 

Passe o pão no leite e, em seguida, no ovo batido. Posicione as 

fatias numa forma untada e leve ao forno por 8 minutos; 

Vire as rabanadas na metade do tempo para que doure os dois 

lados por igual; 

Misture o leite em pó, a canela e as 1 colher de sopa de adoçante 

até obter uma farofa homogênea; 

Retire as rabanadas do forno e polvilhe-as com a mistura e sirva. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


