CEIA DE FIM DE ANO
PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

Sobre o e-book
Sabendo que o paciente em tratamento de câncer necessita de uma alimentação diferenciada e
que durante as festividades de final de ano é difícil não cair em tentação, a equipe de Nutrição da
São Carlos Saúde Oncológica listou algumas receitas que deixarão sua mesa muito mais
saudável, nutritiva e saborosa.
De acordo a nutricionista Emília Delesderrier, não é preciso fazer jejum nesses dias de festa. É
possível comer de tudo, porém em pequenas porções.

“Opte por começar a ceia com alimentos que lhe tragam
saciedade, como saladas e oleaginosas (nozes, castanhas,
amêndoas), que são ricas em nutrientes e gorduras boas
para a saúde do coração. Evite o consumo de alimentos
embutidos (tender e frios em geral) e ultraprocessados,
como os panetones. Caso deseje muito comê-los, escolha
os caseiros ou substitua por bolos de frutas secas.”

Confira algumas receitas saudáveis, mas que mantêm o
sabor dos preparos de Natal e Ano Novo, para você aproveitar as festividades.
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3. ENTRADAS

RECEITAS DE FIM DE ANO

Bolinho de bacalhau de forno
INGREDIENTES
250g de bacalhau seco dessalgado,
cozido e desfiado

1 cebola ralada
2 claras

150g de filé de pescada cozido
e desfiado

2 colheres (sopa) de farinha
de trigo integral

2 batatas médias cozidas e
amassadas

1 colher (sopa) de salsa picada

1 colher (chá) de azeite de oliva

1 colher (chá) de azeite de oliva
para untar

MODO DE PREPARO
Deixe o bacalhau de molho em água por 24 horas em um recipiente grande e na geladeira, trocando de água várias vezes. Passado esse tempo, ferva o bacalhau, e desfie. Cozinhe
o peixe por 4 minutos na água do bacalhau, escorra bem e desfie. Coloque o bacalhau em
um processador com o filé de pescada e bata, sem deixar moer muito. Misture as batatas
com o preparado de peixes, o azeite, a cebola, as claras, a farinha de trigo integral e a
salsa. Unte as mãos com o azeite e faça bolinhas. Coloque-as em uma assadeira untada
com azeite e asse em forno pré-aquecido (180º) até dourar, por cerca de 30 minutos,
virando na metade do tempo.
DICA
Misturando ao bacalhau o filé de pescada, você torna a receita mais barata e mais leve, com menos
gordura e sal.

4. ENTRADAS

RECEITAS DE FIM DE ANO

Salada de lentilha
INGREDIENTES
500g de lentilha

2 cenouras médias, raladas no
ralo grosso

8 xícaras de água

5 talos de salsão picados

3 dentes de alho amassados

2 cebolinhas-verdes picadas

½ xícara de azeite
¼ de xícara de suco de limão coado

MODO DE PREPARO
Faça de véspera.
Escolha e lave a lentilha, deixe de molho. No dia seguinte, com 4 horas de antecedência
escorra e cozinhe em água com 2 ½ colheres de sal por 25 a 30 minutos ou até que a
lentilha esteja cozida, porém al dente. Escorra bem. Coloque em uma tigela grande o
alho, o azeite, e todos os demais ingredientes junto com a lentilha. Misture bem, mas
cuidadosamente. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Sirva em seguida.

DICA
Lentilhas são ricas em ferro, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio, fósforo e
potássio. Podem ser substituídas pelos feijões e auxiliam no bom funcionamento do intestino,
com poder laxativo.

5. ENTRADAS

RECEITAS DE FIM DE ANO

Salada de bacalhau com feijãofradinho e vinagrete de salsinha
SALADA DE BACALHAU

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de feijão-fradinho cozido
1 posta de bacalhau dessalgado congelado
1 xícara (chá) de tomate-cereja
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Na véspera, transfira a posta de bacalhau do congelador para a geladeira.
É sempre melhor descongelar no dia anterior. Em uma panela pequena, coloque o lombo de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo alto até ferver. Deixe cozinhar por 10
minutos. Transfira para uma tigela e desfie com um garfo. Numa tábua, corte os tomates-cerejas ao meio e junte ao bacalhau. Misture o feijão-fradinho à tigela. Tempere
com sal e sirva com o molho à parte.

VINAGRETE

INGREDIENTES
½ maço de salsinha fresca
½ limão
½ xícara (chá) de azeite

MODO DE PREPARO
Lave e seque meio maço de salsinha.
Separe as folhas dos talos. No liquidificador, junte o caldo do limão, as
folhas de salsinha e bata acrescentando o azeite em fio. Transfira para
uma molheira. Verifique o sabor e
tempere com sal e pimenta-do-reino
a gosto.

6. PRATO PRINCIPAL

RECEITAS DE FIM DE ANO

Arroz com frutas secas
INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de arroz integral cozido
2 colheres (sopa) de uva-passa
2 colheres (sopa) de damasco picado
½ xícara de cenoura cozida picada
½ xícara de salsão picado
3 colheres (sopa) de folhas de erva-doce fresca
120ml de requeijão
2 colheres (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARO
Coloque em uma vasilha o arroz, a uva-passa molhada na água quente, o damasco,
a cenoura, o salsão e a erva-doce. Misture bem e, por último, acrescente o requeijão.
Leve ao forno em uma forma de pudim por 15 minutos. Desenforme e sirva com salsa
polvilhada.

7. PRATO PRINCIPAL

RECEITAS DE FIM DE ANO

Peru assado com ervas finas
INGREDIENTES
1 peru
Orégano
Manjericão
Alecrim
Tomilho
Sal a gosto
Alho a gosto
Azeite

MODO DE PREPARO
Tempere o peru com as ervas, os temperos e o azeite e deixe marinar por 10 horas. Asse
em forno pré-aquecido (180ºC) até que fique dourados.
DICA
A ideia é utilizar as ervas para conferir sabor ao peru, sem usar o sal. As ervas naturais possuem
diversos benefícios. O alecrim auxilia no fortalecimento do sistema imune, estimula a circulação
e é diurético. O manjericão auxilia no processo de desintoxicação do nosso organismo e pode
auxiliar em alguns sintomas, como náuseas. O orégano possui compostos que induzem as
células cancerígenas a se autodestruírem, principalmente no câncer de próstata, além de ser
antibacteriano e anti-inflamatório. O tomilho também possui ação antibacteriana.

8. PRATO PRINCIPAL

RECEITAS DE FIM DE ANO

Bacalhau natalino
INGREDIENTES
1kg de bacalhau dessalgado (retirar
o máximo de sal possível)

1 colher (sopa) vinagre de maçã

200g de couve orgânica

¼ colher (chá) de pimenta-do-reino
branca

1 cebola roxa
4 dentes de alho
500g de batata bolinha
15 tomates-cereja

2 colheres (sopa) de salsa

20 azeitonas pretas sem caroços
light
5 colheres (sopa) azeite de oliva

20 ovos de codorna

MODO DE PREPARO
Higienize as batatas, a couve, os tomates, a cebola, o alho e reserve separado. Cozinhe
o bacalhau em água fervente por 10 minutos, tire-o da água com uma escumadeira,
deixe esfriar, retire a pele, a espinha central e desfie em lascas. Reserve. Na mesma água,
cozinhe as batatas descascadas “al dente”, retire-as com uma escumadeira e passe por
água fria. Reserve. Cozinhe os ovos de codorna e descasque. Rale a cebola, fatie os
alhos. Rasgue a couve em pedaços. Pique a salsa. Reserve-os separado. Em uma panela
antiaderente em fogo médio, doure a cebola e o alho com 4 colheres de sopa de azeite
por alguns minutos e junte as lascas de bacalhau por mais 3 minutos. Acrescente a salsa
picada e a pimenta moída.

MONTAGEM
Em uma travessa, monte o bacalhau colocando as lascas no centro, em volta a
couve, os tomates, depois as batatas, ovos de codorna cortados ao meio e a seguir
as azeitonas por cima. Regue com azeite, vinagre e pimenta-do-reino a gosto e sirva.

9. PRATO PRINCIPAL

RECEITAS DE FIM DE ANO

Farofa de cereais
INGREDIENTES
2 colheres de sopa de farinha de mandioca torrada
1 colher (sopa) de farelo de trigo
1 colher (sopa) de gérmen de trigo
1 colher (sopa) de azeite
½ cebola em cubinhos
3 dentes de alho
2 ameixas-pretas
Salsa e cebolinha à vontade

MODO DE PREPARO
Refogue a cebola e o alho no azeite, acrescente a salsa e a cebolinha e a seguir misture
o restante dos ingredientes.

DICA
A substituição parcial da farinha de mandioca por gérmen de trigo e farelo de trigo confere mais
fibras à receita.

10. PRATO PRINCIPAL

RECEITAS DE FIM DE ANO

Farofa com uva-passa e
castanha-de-caju
INGREDIENTES
500g de farinha de mandioca torrada
200g de manteiga
1 xícara (chá) de castanha-de-caju torrada
1 xícara (chá) de uva-passa picada ou banana-passa
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma tábua, pique a castanha-de-caju. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga
em fogo médio. Junte a uva-passa picada e mexa bem por 2 minutos, até perfumar a
cozinha. Em seguida, junte a castanha-de-caju e misture novamente. Adicione a farinha
de mandioca aos poucos, misturando bem. Tempere com sal a gosto, desligue o fogo e
sirva a seguir.

11. PRATO PRINCIPAL

RECEITAS DE FIM DE ANO

Salpicão de atum funcional
INGREDIENTES
2 latas de atum em óleo

Pimenta-do-reino branca a gosto

1 cebola grande picada

Suco de ½ limão

2 cenouras pré-cozidas raladas em
lascas (em ralo médio)

2 xícaras de maionese de biomassa
de banana verde (receita abaixo)

1 xícara de salsão picado

½ xícara de castanhas-de-caju picadas

½ xícara de maçã-verde descascada
e picada

5 amêndoas

1 xícara de tomate-cereja
1 lata de milho cozido no vapor

5 nozes
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma tigela grande, misture o atum, a cebola, a cenoura, o salsão, a maçã-verde, o
milho, a pimenta-do-reino branca, o suco de limão, a maionese de biomassa de banana
verde e o sal. Coloque em uma travessa e, por cima, as nozes, amêndoas, castanhas-decaju e os tomates-cereja para enfeitar. Armazene na geladeira até a hora de servir.
DICA
Mergulhe a cebola na água quente e depois na água fria, para retirar a acidez . De acordo com os
especialistas, o salpicão funcional é rico em proteínas, fibras e gorduras benéficas.

12. PRATO PRINCIPAL

RECEITAS DE FIM DE ANO

Maionese de biomassa
de banana verde
INGREDIENTES
1 xícara (chá) de biomassa de banana verde
½ xícara (chá) de água quente
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
Suco de ½ limão
1 pitada de sal
Temperos verdes: salsinha, cebolinha, orégano, tomilho, manjericão (conforme preferir)

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador e está pronto.

DICA
A biomassa de banana verde fornece nutrientes que servem de alimentos para as bactérias
benéficas que melhoram a flora intestinal.

13. SOBREMESAS

RECEITAS DE FIM DE ANO

Rabanada de forno
INGREDIENTES
3 pães franceses amanhecidos

¼ xícara (chá) de sucralose para forno

1 ½ xícara de leite desnatado

e fogão

2 colheres (sopa) de adoçante
em pó para forno e fogão

½ colher (sobremesa) de leite em pó
desnatado

3 ovos

1 colher (sobremesa) de canela em pó

1 colher (sopa) rasa de farinha
de trigo integral

MODO DE PREPARO
Molhe as fatias de pão no leite misturando com 1 colher de adoçante e deixe descansar
por 20 minutos. Bata as claras em neve, acrescente as gemas uma a uma e depois adicione
a farinha de trigo integral e 1 colher de sopa de adoçante. Passe o pão molhado nas claras
batidas e asse em uma forma forrada com papel próprio para assar em forno alto (250ºC).
Ainda quente, passe as rabanadas em uma mistura de sucralose, leite em pó e canela.

DICA
Ao substituir a fritura por uma preparação assada, garante-se a redução da caloria e do teor de
gordura saturada da receita.

14. SOBREMESAS

RECEITAS DE FIM DE ANO

Mousse light de abacaxi
INGREDIENTES
1 abacaxi doce
3 copos de iogurte natural
2 caixas de gelatina light sabor abacaxi

MODO DE PREPARO
Corte o abacaxi em pedaços pequenos, coloque em uma panela, cubra com água e deixe
cozinhar por cerca de 20 minutos. Adicione as gelatinas e misture bem, desligando o
fogo em seguida. Após a mistura esfriar um pouco, coloque-a para bater no liquidificador
com o iogurte. Despeje em taças e coloque na geladeira por 4 horas para endurecer.

DICA
O abacaxi ajuda na digestão e o iogurte natural é rico em triptofano, um aminoácido que ajuda a
relaxar e descansar no final da ceia.

Frutas
As frutas são opções nutritivas e
saudáveis. Escolha as típicas desta
época do ano: cereja, pêssego, abacaxi,
uva e ameixa, que são fontes de zinco
e manganês. Essas opções possuem
minerais que auxiliam o organismo a
digerir outros alimentos consumidos
anteriormente durante a ceia.

16. BEBIDA

RECEITAS DE FIM DE ANO

Bebidas
“Bebidas alcoólicas não são recomendadas aos
pacientes em tratamento do câncer. Mesmo
que comuns nessa época de festividades, elas
podem ser substituídas por outras tão gostosas quanto e que mantêm, ainda, o ar festivo.
Os sucos de uva integral, o de blueberry e o
de cranberry são excelentes opções que substituem as bebidas alcoólicas. Além disso, as
frutas vermelhas são ótimas fontes de antioxidantes, relacionados à redução do colesterol,
à proteção contra o câncer e à prevenção do
envelhecimento precoce.”
Patrícia Visconti, nutricionista da
São Carlos Saúde Oncológica

BEBIDAS

RECEITAS DE FIM DE ANO

Clericot com suco
de uva branca
INGREDIENTES
4 copos (800ml) de suco de uva branca integral
2 ½ copos (500 ml) de água com gás
Suco de 1 laranja-seleta coado
1 ½ copo (300 ml) de suco de cranberry
8 rodelas finas de laranja-seleta
8 morangos cortados em lâminas
Gelo a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma jarra grande, misture o suco de uva, a água e o suco de laranja. Em seguida,
adicione o suco de cranberry e evite mexer. Junte as rodelas de laranja e os morangos.
Finalize com o gelo. Enfeite a jarra com uma rodela de laranja.
DICA
O clericot é um drink de origem francesa que utiliza o vinho branco ou espumante em sua receita
original. Nesta receita, substituímos o espumante por suco de uva branca natural, a fim de evitar
o álcool e manter o sabor da bebida.

18. BEBIDA

RECEITAS DE FIM DE ANO

Sangria sem álcool
INGREDIENTES
1 litro de suco de uva integral
1 xícara (chá) de suco de abacaxi (com o da fruta fica mais gostoso)
1 ½ xícara (chá) de água com gás
1 xícara (chá) de abacaxi picado
1 xícara (chá) de maçã sem casca e sem semente picada
Açúcar ou adoçante a gosto
Gelo

MODO DE PREPARO
Higienize bem as frutas. Corte-as em pedaços pequenos, coloque-as em uma jarra
grande e acrescente o suco de uva integral. Sirva gelado.

BOM APETITE E

BOAS FESTAS

