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Sobre a República da Saúde
Alimentar-se é experimentar diversas sensações e emoções, na busca por diferentes ingredientes que promovam o 
bem-estar. Essa é a nossa missão e para alcançá-la, trabalhamos com uma variedade de produtos naturais e orgânicos, 
provocando mudanças de hábitos, estimulo à agricultura familiar, ao desenvolvimento sustentável e bem-estar físico e mental 
dos consumidores.
A nossa paixão pela alimentação saudável e boa comida, aliada ao sonho de empreender, direcionou a construção da 
República da Saúde, em 2008.
Difundir este estilo de vida saudável é o propósito da República da Saúde e de toda a sua equipe. Desde o início nos 
preparamos para ser um espaço de bem-estar, saúde e qualidade de vida e o nosso público entendeu e aceitou a nossa 
proposta. 
Hoje, a República da Saúde é mais que um restaurante é um complexo gastronômico, com restaurante, empório, padaria 
gourmet, cozinha gourmet e salão de eventos, dentro de um único espaço, com conceito de health shopping. 
Este posicionamento proporcionou a nossa empresa, se tornar uma referência em produtos naturais e orgânicos, em Goiânia. 
Desenvolvemos esse e-book para reforçarmos nossa missão de superar expectativas, proporcionando hábitos saudáveis e 
qualidade de vida.

“Uma vida saudável pode ser muito gostosa! ”



O verão chegou e, com ele, muito calor, para manter o corpo em equilíbrio e saudável, é preciso ficar atento ao que se 
consome. Esta estação é marca pelo calor e o aumento da umidade e isto pode contribuir para uma maior proliferação de 
bactérias, com isto os cuidados com a alimentação devem ser redobrados.
É importante evitar alimentos como ovos, maionese e molhos, que possui uma alta possibilidade de contaminação. Os 
alimentos industrializados também devem ser evitados, pois dificultam o processo de digestão, tornando-o mais lento. 
Os cuidados com a alimentação nesta época devem ser redobrados a fim de evitar desidratações. Por este motivo aumente 
a sua ingestão de água durante o verão, substitua refrigerantes por sucos para maior saciedade.  
Quer algumas sugestões de pratos saudáveis?

Confira as receitas deliciosas e leves para essa estação, para que seu verão seja sensacional! 

Receitas leves e saborosas para o seu verão 



Saladas e
entradas



Salada de berinjela
Ingredientes:
3 berinjela
1 cebola grande
1 pimentão amarelo
1 pimentão verde
1 pimentão vermelho
1 dente de alho picado
1 folha de louro
2 colheres (sopa) de salsa (ou salsinha) picada
3 colheres (sopa) de azeitona preta picada
Orégano a gosto
1/4 xícara (chá) de aceto balsâmico
Sal rosa do himalaia para temperar
1/2 xícara (chá) de azeite de oliva

Modo de preparo:
Corte em tirinhas as berinjelas, a cebola, os pimentões 
(as berinjelas cortadas devem ficar meia hora de molho 
em água e sal e, depois, serem espremidas).
Coloque em uma assadeira a berinjela, a cebola, os 
pimentões, o alho, a folha de louro, a salsa, a azeitona e 
orégano.
Tempere com metade do vinagre e o sal.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos.
Retire do forno, regue com o azeite.
Deixe esfriar e sirva.



Salada de espinafre,
morangos e abacate

Ingredientes:
200 gramas de morango
200 gramas de abacate
4 xícaras de espinafre rasgada

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes e tempere com sal, azeite, 
limão, mel e vinagre.



Salada de lentilha
com bacalhau e
cebolas confitadas
Ingredientes:
1 kg de lentilhas secas
500 gramas de bacalhau
300 gramas de cebolas em anéis
100 ml de azeite extra virgem
Sal rosa do himalaia para temperar
Pimenta do reino à gosto.

Modo de preparo:
Deixe a lentilha de molho por 3 horas. Dessalgue o 
bacalhau por 12 horas. Cozinhe o bacalhau por 5 
minutos, escorra e guarde a água. Cozinhe as lentilhas 
na água do bacalhau, até ficarem al dente. Desmanche 
os anéis de cebola e mergulhe em óleo fervente até 
dourar. Depois de fria, tempere a lentilha com azeite 
extra virgem e pimenta do reino. Refogue o bacalhau 
em azeite extra virgem e, depois de frio, adicione à 
lentilha. Coloque em uma travessa e decore com as 
cebolas confitadas.



Salada verde com
salmão dourado
Ingredientes:
12 folhas de rúcula
6 folhas de alface
3 aspargos
3 folhas de alface roxa
80 gramas de salmão

Modo de preparo:
Corte o salmão em cubos, tempere com sal a gosto, e 
empane em farinha de rosca integral. Em seguida, frite 
o salmão em uma panela teflon com um fio de azeite, 
virando-as no meio do tempo, assim que estiverem 
douradas. Tempere a salada com azeite, sal, limão e um 
toque de pimenta do reino.
Monte a salada na seguinte ordem: primeiro as folhas 
de rúcula, depois alface, alface roxo, endívias, aspargos 
e, por último e o salmão.



Bruschetta saudável

Ingredientes:
Torradas integrais
Azeite de oliva
Tomates cerejas cortados
Azeitonas pretas sem caroço, cortadas em pedaços 
pequenos
Folhas de manjericão fresco
Sal rosa do Himalaia e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:
Coloque um fio de azeite sobre as torradas, acrescente 
por cima os tomates e azeitonas e tempere com sal e 
pimenta do reino. Finalize com as folhas de manjericão 
frescas.



Pratos
principais



Almôndegas de Grão
de bico em molho de tomate

Ingredientes:
Almôndegas de Grão-de-bico
540 gramas Grão-de-bico cozido 
3 Colheres de sopa Azeite 
2 Unidades Cenoura 
1 Unidade Cebola 
3 Colheres de sopa Salsa 
4 Colheres de sopa Flocos de aveia 
Sal rosa do Himalaia a gosto
Pimenta a gosto

Modo de preparo:
Almôndegas de g Grão-de-bico
Numa panela aquecer o azeite e refogar a cebola 
picada finamente, a cenoura ralada e os flocos de 
aveia por aproximadamente 5 minutos. Temperar 
com sal e pimenta e reservar. Colocar o 
grão-de-bico cozido num liquidificador e triturar 
até obter uma pasta homogênea. Misturar o 
grão-de-bico triturado com o preparado anterior. 
Moldar a pasta de grão em forma de bolas e 
reservar.

Molho de tomate
2 Unidades Cebola  ,5 Colheres de sopa Azeite, 500 
gramas de Tomate pelado, 100 ml Vinho branco , Meia 
unidade Pimentão , 2 Folhas Louro , 2 Dentes Alho , 200 
ml Água 

Modo de preparo:
Picar as duas cebolas finamente, o meio pimentão e os 
dois dentes de alho. Refogar em azeite a cebola, o 
pimentão e os alhos e juntar uma folha de louro. Adicionar 
o tomate pelado picado finamente e deixar cozinhar. 
Borrifar com vinho branco.
Adicionar a água até ter a consistência do molho desejada 
e deixar cozinhar por aproximadamente 10 minutos. 
Juntar as almôndegas de grão e deixar cozinhar por 
aproximadamente 10 minutos até estarem cozinhadas. 
Retificar temperos. 
Pode servir com espaguete integral cozido. 



Penne com
couve manteiga
Ingredientes:
500 gramas de macarrão integral
Couve manteiga a gosto
Azeite e temperos a gosto

Modo de preparo:
Cozinhe o macarrão enquanto, em outra panela, 
você refoga a couve manteiga cortada em tirinhas 
do jeito clássico (com cebola, alho e o que você 
mais gostar). 
Se preferir, também dá para acrescentar uns 
pedacinhos de frango cortada em cubinhos ou 
tomate cereja.



Filé de Robalo com
crosta crocante
Ingredientes:
4 filets de Robalo
1 xícara de torrada integral processada grosseiramente 
1/2 colher (café) de sal
4 colheres (sopa) de azeite
1/3 xícara de cheiro verde
1 colher (sopa) de alho granulado
Raspas da casca de 1 limão

Modo de preparo:
Crosta
Esta é a base para a crosta do peixe (dá para 4 filés 
grandes). Basta misturar bem todos os ingredientes. 

Peixe
Cubra os filés na parte de cima com a farofa, 
pressionando com as mãos e coloque-os em 
assadeira bem untada com azeite. Leve os filés ao 
forno, a180ºc, senão até o peixe chegar no ponto a 
casquinha queima. Quando a casquinha estiver bem 
dourada é só tirar do forno e servir.



Tomate recheado com
filé de frango

Ingredientes:
4 Tomates grandes (maduros)
100 gramas de filé de frango em cubinhos
2 dentes de alho
2 ovos
1 pimentão
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de coentros picados
Sal rosa do Himalaia a gosto
Pimenta a gosto

Modo de preparo:
Lave os tomates, corte o topo e escave o interior com a ajuda 
de uma faca e de uma colher de sobremesa.
Depois, coloque-os a escorrer sobre uma rede voltados para 
baixo. Pique o pimentão, o interior do tomate e os alhos. 
Amasse estes ingredientes juntamente com o frango, os ovos 
batidos, o azeite e os coentros. Tempere a gosto. 
Encha os tomates com este preparado, disponha-os numa 
assadeira previamente untada com azeite e leve-os a forno 
quente durante cerca de 25 minutos.



Frango grelhado com
molho de pêssego

Ingredientes:
2 xícaras de pêssego cortado
3 colheres de sopa de azeite 
2 Colheres de sopa de molho de soja 
1 colher de sopa de mostarda Dijon 
1 colher de sopa de alho picado 
Sal e pimenta ralada a gosto
8 peitos de frango 
4 pêssegos cortados ao meio

Modo de preparo:
Triture as 2 chávenas de pêssego com o azeite, molho de soja, a 
mostarda e o alho em uma taça e tempere com sal e pimenta. 
Reserve metade. 
Aqueça o grelhador. Pincele o frango com azeite e tempere 
com sal e pimenta. Coloque o frango no grelhador e cozinhe 
até ficar dourado. Vire e repita o processo. 
Pincele o frango com a mistura de pêssego e especiarias e 
cozinhe dos dois lados por mais 4 a 5 minutos. Coloque as 
metades de pêssego com a parte interior virada para baixo no 
grelhador e cozinhe cerca de 2 min. Vire, pincele com o que 
resta da mistura de pêssego e especiarias e grelhe durante mais 
3 a 4 minutos.
Sirva o peito de frango com a metade de pêssego e acompanhe 
com vegetais.



Risoto de Quinoa com
Brócolis e Castanhas
Ingredientes:
2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem
½ cebola picada em cubos
1 colher (chá) de alho picado
1 xícara (chá) de brócolis
½ xícara (chá) de vinho branco seco
2 xícaras (chá) de quinoa orgânica em grãos cozida
1 colher (chá) de shoyu natural
1 xícara (chá) de tomates cereja cortados ao meio
¼ de colher (chá) de noz moscada ralada
½ xícara (chá) de castanha do Pará picada
¼ de colher (chá) de sal rosa do Himalaia

Modo de Preparo:
Em uma panela coloque 1 colher (sopa) do azeite, a cebola e o 
alho para saltear. Adicione os brócolis, salteie por 2 minutos, 
depois acrescente o vinho e deixe que ele evapore. Acrescente 
a quinoa cozida, o shoyu, os tomates, a noz moscada, a 
castanha moída e o sal.
Sirva quente.



Sobremesas



Pudim de chia

Ingredientes: 
1 xícara de leite de coco 
2 Colheres de sopa de sementes de chia 
2 Colheres de sopa de coco ralado 
Frutas vermelhas a gosto 

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes, coloque em um 
recipiente de vidro, leve à geladeira por no 
mínimo 2 horas ou até ficar firme.
Decore com morangos e sirva.



Mousse de chocolate
saudável

Ingredientes:
1 abacate médio
2 colheres (sopa) de cacau em pó
1 colher (sopa) de açúcar de coco, ou açúcar 
mascavo, ou mel (opcional)

Modo de preparo:
Bata tudo no mixer ou liquidificador. Leve ao 
freezer por 2 horas e sirva gelado.
Decore com nibs de cacau, e/ou com coco 
ralado, e/ou castanhas.



Petit gâteau saudável
Ingredientes:
1 colher de sopa de farinha de linhaça
1/4 xícara de óleo de coco
2/3 xícara de açúcar mascavo
1/3 xícara de cacau em pó
1/3 xícara de araruta ou amido de milho ou ainda fécula de 
mandioca
140g de chocolate 70% cacau picado
1/3 xícara de água

Modo de Preparo:
Inicialmente, faça o derretimento do chocolate com o óleo de 
coco por meio da técnica de banho-maria, não se esquecendo 
de misturar bem e reservando logo em seguida.

Depois, em uma vasilha ou tigela, realize a mistura dos outros 
ingredientes (exceto a água) e, logo após, adicione o chocolate 
derretido e a água, misturando bastante toda a receita com o 
auxílio de uma colher de pau, até que tudo se transforme em uma 
massa homogênea.

Feito isso, coloque a massa pronta distribuída em oito pequenas 
formas individuais de alumínio ou silicone. Leve-as ao forno 
preaquecido a 180ºC por até 15 minutos. Ao final, retire os 
bolinhos das formas ainda aquecidos. Decore-os e depois os 
sirva.



Pudim de tapioca
com mirtilo

Ingredientes:
3 ovos
2/3 de xícara de tapioca em flocos
2 xícaras de leite vegetal ou desnatado
200 ml de leite de coco light
1 xícara de leite em pó desnatado
1 e ½ xícara de açúcar demerara (para o pudim)
1 xícara de açúcar demerara (para calda)
1 e ½ xícara de coco fresco
1 caixa de mirtilo

Modo de Preparo:
Deixe a tapioca de molho no leite por 2 horas. 
Bata no liquidificador os outros ingredientes e 
metade da tapioca hidratada. Leve em 
banho-maria por 45 minutos ou até firmar. Tire da 
forma e leve a gelar.



Torta de limão
Ingredientes:
Massa
1 ½ xícara de farinha de aveia
2 colheres (chá) de linhaça
2 colheres (sopa) de melado de cana
2 colheres (sopa) de manteiga ghee
Pitada de sal marinho rosa

Recheio
1 ½ xícara de castanha de caju em bruto, embebido por pelo menos 4 
horas
1/3 xícara de limão fresco ou suco de limão
½ xícara de melado de cana
1 colher (chá) de extrato de baunilha
1 colher (sopa) de raspas de limão

Modo de Preparo:
Massa
Em uma tigela grande, misture o melado, o ghee, a linhaça e a farinha de 
aveia. Abra a massa em uma assadeira de fundo removível. Asse por 15 
minutos e deixe esfriar.

Recheio
Bata todos os ingredientes do recheio (exceto as raspas de limão) em um 
liquidificador ou processador de alimentos. Avalie no seu aparelho se é 
melhor misturar tudo de uma vez ou pulsar a mistura aos poucos até que 
fique completamente lisa. Raspe a mistura em uma tigela média e 
adicione as raspas de limão.

Montagem
Arrume o recheio sobre a 
massa já enformada. Decore 
comraspinhas de limão.



Paleta de
frutas vermelhas

Ingredientes:
3 xícaras de frutas vermelhas (morango, cereja, 
amora e mirtilo)
200mL de suco de romã ou de cranberry
200mL de água gelada 

Modo de Preparo:
Separe uma xícara das frutas e corte as maiores 
em rodelas. Bata o restante dos ingredientes no 
liquidificador, com adoçante a gosto. Coloque 
pedaços das frutas nas forminhas e complete 
com a mistura batida.



Lanches



Wrap de frango com
cream cheese 

Ingredientes:
400 gramas de peito de frango
300 gramas de cream cheese 
14 folhas de rúcula
120 gramas de tomate seco
50 gramas de cebola roxa ao mel
2 pães tipo sírio integral
5ml de azeite
Sal rosa do Himalaia a gosto
Pimenta a gosto
½ limão

Modo de preparo:
Tempere o peito de frango com sal e pimenta e salteie em uma 
frigideira com azeite por três minutos, grelhando cada lado.
Deixe esfriar e fatie o peito de frango.
Em um bowl, misture o cream cheese com o suco do limão e 
tempere com sal e pimenta.

Abra o pão folha e espalhe a mistura de cream cheese sobre ele.
Adicione sete folhas de rúcula, quatro tomates secos, a cebola roxa 
fatiada e o peito de frango fatiado.
Enrole igual a um charuto. 



Panquecas de maçã
Ingredientes:
2 ovos bem batidos
1 ½ xícara de leite desnatado
2 xícaras de farinha de trigo integral
1 colherinha de fermento em pó
½ colherinha de sal
¼ xícara de açúcar mascavo
3 maçãs de tamanho médio, raladas
Óleo de coco para fritar

Modo de preparo:
Em uma tigela misture os ovos com o leite desnatado. Em outra 
tigela combine a farinha de trigo integral, o fermento em pó, o sal e 
o açúcar. Combine os ingredientes de ambas tigelas e depois 
adicione as maçãs.
Esquente um pouco de óleo de coco em uma frigideira a fogo 
médio-baixo. Coloque uma colherada da mistura e espalhe-a um 
pouco. Cozinhe até que fique dourada por baixo. Vire a panqueca e 
cozinhe até que volte a ficar dourada.



Mingau gelado de
aveia com chia,
kiwi e coco
Ingredientes: 
2 a 3 colheres de sopa de aveia
2 a 3 colheres de chá de chia
1 kiwi 
Coco ralado ou lascado

Modo de preparo:
Prepare o mingau de aveia coma chia, juntando uma bebida 
vegetal, mexendo até obter a consistência desejada.
Complete com o kiwi e as lascas de coco. Leve à geladeira, sirva 
gelado.



Frutas com molho
de iogurte

Ingredientes:
½ abacaxi
2 goiabas vermelhas
4 kiwis
½ melão
30 morangos
2 papaias
1 xícara (chá) de damasco seco
1 xícara (chá) de nozes
2/3 de xícara (chá) de amendoim picado
1 ¼ de xícara (chá) de uva-passa preta
1 ½ xícara (chá) de iogurte natural
1/3 de xícara (chá) de açúcar mascavo
Gergelim a gosto

Modo de Preparo:
Corte as frutas frescas em lâminas e disponha de forma decorativa 
em uma travessa grande e rasa ou em taças individuais. Cubra com 
filme plástico e leve para gelar. Numa tigela, bata o iogurte com o 
açúcar e reserve. Se quiser, junte as sementes. Corte o damasco 
em lascas e pique as nozes. Na hora de servir, salpique metade das 
frutas secas por cima das frutas frescas arrumadas na travessa. 
Finalize com o restante das frutas secas.



Overnight Oats
Ingredientes:
1ª Camada 

3 colheres de sopa de flocos de aveia finos ou flocos de trigo 
sarraceno 
2 colheres de sopa de leite de arroz 

2ª Camada 

Frutas a gosto (Frutas vermelhos, banana em rodelas, kiwi, manga 
em pedaços, maçã ou pêssego) 

3ª Camada 

Iogurte
Opcional: 
Sementes (chia, linhaça, girassol, etc.). 
Frutos secos (nozes, amêndoas, avelãs, castanha do Brasil)
Canela em pó 
Raspa de limão ou laranja
Tâmaras, mel ou agave

Modo de preparo:
Disponha os ingredientes por camadas num frasco de vidro com 
tampa e deixe durante a noite na geladeira.



Sucos



Suco de Melancia
com Linhaça
Ingredientes:
1 colher de chá de linhaça triturada
1colher de chá de gengibre ralado
3 fatias de melancia sem caroço

Modo de Preparo:
Bata bem todos os ingredientes no liquidificador e sirva 
bem gelado. 

OBS: Só adicione água, caso for necessário, após bater.



Suco de Abacaxi e
Erva Cidreira
Ingredientes:
2 fatias de abacaxi
10 gramas de erva-cidreira
150 ml de água de coco

Modo de Preparo:
Em 100 ml de água fervente faça a infusão da 
erva-cidreira e em seguida leve à geladeira. Depois de 
estar gelado, adicione ao liquidificador o chá da erva 
cidreira junto com o abacaxi picado e a água de coco, 
bata tudo e sirva bem gelado. 



Suco verde de couve
Ingredientes:
1 folha de couve (ou outra folha verde-escura)
½ limão inteiro (polpa e casca)
½ pepino japonês com casca, cortado em pedaços
1 maçã com casca e sem sementes, cortada em pedaços
1 punhado de folhas de hortelã
1 copo (200 ml) de água gelada

Modo de preparo:
Retire as sementes e o filamento branco do limão. Bata 
no liquidificador com os outros ingredientes. Beba sem 
coar.



Suco Rosa com
Semente de Romã,
Hortelã e suco de Uva
Ingredientes:
1 colher de sopa de beterraba crua
1 colher de sopa de semente de romã
1 colher de sopa de mirtilo fresco ou congelado
1 colher de sopa de folha de hortelã
50 ml de suco de uva
200 ml de água de coco

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe se 
necessário e sirva gelado.



Smoothie de
Goji Berry com
Abacaxi
Ingredientes:
1/2 xícara (chá) de goji berry
1 xícara (chá) de abacaxi congelado e picado
1 xícara (chá) de água de coco gelado

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em 
seguida.



Smoothie de Manga
e Limão
Ingredientes:
½ xícara de chá de manga cortada em cubos e 
congelada
1 cenoura cortada em rodelas
Suco de 1 limão
 ½ maço de hortelã

Modo de Preparo:
Bata tudo no liquidificador, adoce a gosto e sirva em 
seguida.



Limonada gaseificada
refrescante
Ingredientes:
600 ml de Água mineral com gás
6 colheres de sopa de Suco de limão natural
3 folhas de hortelã

Modo de preparo:
Higienize os limões, retire os caroços.
Devem ser necessários 2 limões Taiti para obter 6 colheres de 
sopa de suco, gele o suco.
Junte a água mineral gaseificada bem gelada com o suco e a 
hortelã, adoce a seu gosto.
Decore a limonada da forma que preferir e sirva bem gelada.
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