
U O  NÇA
P ,

C  ET



2ª A
Almoço

Veggie bowl com salmão 
assado em papelote 

Jantar

Sopa de Legumes 
a gosto + Taça de frutos 
vermelhos com 
queijo cottage 

5ª A
Almoço

Bacalhau assado 
no forno com nabo, 
alecrim e mel 

Jantar

Almôndegas vegetarianas 
à bolonhesa em cama 
de courgette espiralizada 

DG
Almoço

Soufflé de pescada servido
com veggie bowl de trigo 
sarraceno, brócolos e feijão 
caramelizados 

Jantar

Fingers de espinafres com 
molho de queijo e ervas

3ª A
Almoço

Crepe lowcarb com 
recheio de couscous 
e edamame com salada 
de alface e maçã verde  

Jantar

Frango assado em água 
com legumes grelhados 
com alecrim e leite de coco  

6ª A
Almoço

Mini burgers de batata 
doce e quinoa com 
legumes chineses  

Jantar

Tarte lowcarb de quinoa,
abóbora e ervilha com 
salada de espinafres 
frescos e nozes

SÁB
Almoço

Mini cheese burger 
de vegetais com chips 
de legumes e batata doce
com molho de iogurte 
e ervas
  
Jantar

Salada de camarão, abacate 
e cebola tostada, com molho 
de mostarda e mel 

4ª A
Almoço

Chili sem carne com 
arroz branco ou arroz 
de couve flor   

Jantar

Creme de ervilhas 
com topping de ovo 
cozido picado e coentros 
frescos + Abacaxi grelhado 
com hortelã e canela
  

P



VE   ÃO 
AO  L 

2ª A

Ingredientes:

Preparação: 

Colocar o lombo de salmão congelado em papel de alumínio 
e temperar com uma pitada de sal, cebolinho fresco picado 
e sumo de limão. Embrulhar o salmão e levar ao forno 
previamente aquecido a 200°C 14-20 min. 
Num Wok com uma c. sopa de azeite, deitar a Veggie Bowl 
congelada e cozinhar em lume alto durante uns minutos, 
mexendo sempre, até ficar dourada.
No final, servir a mistura numa taça e o lombo de salmão 
por cima. Temperar com extra cebolinho fresco picado.

Está pronto a comer!

Almoço

Lombos de salmão Iglo

1 embalagem de Veggie bowl com 
quinoa, abóbora e ervilhas Green Cuisine

Limão 

Cebolinho 

Sal 

Azeite 



2ª A

S  M  O + 
TÇA  O ES 

C J A

Jantar

Chá ou café +
Taça com iogurte natural, kiwi 
e 2 colheres de sopa de farelo 
de aveia 

PN ÇO

1 queijo fresco magro

S

1 peça de fruta com 
2 tortitas de milho/arroz 

LE

Dicas



C CA  E  
CO  A  D 
D C  ÇÃ E

3ª A

Ingredientes:

Preparação: 

Bater o ovo com 1 c. sopa de quark 0% e uma pitada de sal até ficar cremoso. 
Reservar.  Num tacho ou frigideira com 1 c. sopa de azeite, deitar a Veggie 
Bowl e cozinhar uns minutos. Quando cozinhado, adicionar 2 c. sopa de 
queijo quark 0%. Mexer bem até incorporar totalmente.

À parte, numa frigideira antiaderente 
aquecida com um fio de azeite, 
deitar a mistura do ovo e deixar 
cozinhar uns segundos. 
Deitar o recheio por cima, 
cozinhando mais 1 min. 
No final, fechar o crepe e servir 
com a salada de alface e lascas 
de maçã verde.

Almoço

1 ovo 

3 c. sopa de queijo quark 0%

Sal 

Azeite 

1/4 Veggie Bowl com couscous e edamame Green Cuisine

Alface/mistura de folhas a gosto

1/2 maçã verde 



3ª A

Ingredientes:

Preparação: 

Num pirex, dispor o frango com a pele virada para cima. Temperar com sal 
grosso e adicionar 1-2 copos de água para cobrir o frango até metade. 

Levar ao forno a 220-240°C cerca de 40 min.
Lavar os legumes e cortar em cubos. Temperar com sal e especiarias a gosto.
Numa frigideira antiaderente com um fio de azeite, deitar os legumes e cozinhar 
até ficarem grelhados. 

No final, adicionar o creme/leite de coco e envolver bem. Cozinhar mais 2-3 min. 
Servir as pernas de frango crocantes (tendo o cuidado de retirar a pele no 
momento) com o mix de legumes.

FO D  ÁG 
C M HS 
C R  E   

Jantar

Chá ou café +
1 fatia de pão escuro com queijo 
creme magro

PN ÇO

Palitos de legumes com topping 
de húmus 

S

Taça de papaia com 2 colheres de 
queijo cottage e topping de 
amêndoas laminadas tostadas

LE

Dicas

4 pernas com coxa de frango 

Sal

Água 

1 pedaço de abóbora

1 courgette grande com casca

3 cenouras

1 cebola

1 embalagem de creme/leite 
de coco para cozinhar 

Alecrim



C  E    
A  E   T

4ª A

Preparação: 

Prepare o Chili sin Carne Green Cuisine de acordo com as instruções da embalagem. 

Num tacho, deitar uma c. sopa de azeite com a cebola picada e 2 dentes de alho 
picados. Adicionar o tomate em cubos e cozinhar uns minutos. 
Quando ferver, adicionar o Chili, envolver bem e reduzir o lume para o mínimo. 
Cozinhar alguns minutos semitapado, mexendo regularmente. 
Temperar com coentros e tomilho a gosto.

Se necessário, adicionar água para manter algum caldo.
À parte, numa frigideira antiaderente, deitar uma c. sopa de azeite com um dente de 
alho picado e coentros frescos picados. Adicionar a couve flor granulada e cozinhar 
4-5 min, até ficar ‘al dente’. No final, servir o Chili em cama de arroz de couve flor.

Ingredientes:

Almoço

1 Chili Sin Carne Green Cuisine

Azeite 

1 cebola grande 

3 dentes de alho

2 tomates maduros

Sal 

Tomilho

Couve flor granulada (couve flor pode 
ser comprada pronta a cozinhar)

Coentros frescos



4ª A

Ingredientes:

Preparação: 

Lavar e descascar os legumes.
Numa panela grande, deitar os legumes 
lavados e descascados, partidos em pedaços e as ervilhas Iglo.
Cobrir com água, não ultrapassando os legumes e as ervilhas. Cozer semitapado 
cerca de 30 min.

No final, temperar com sal e uma c. sopa de azeite e triturar até ficar bem 
cremoso.Servir a sopa morna com topping de ovo cozido picado e coentros frescos 
a gosto.Para sobremesa, grelhar as rodelas de abacaxi de ambos os lados numa 
frigideira antiaderente. Depois, polvilhar com canela em pó e folhas hortelã fresca.

C  L  I   D 
PO  T C +
AX H  EÃ  L

Jantar

Chá ou café + 
Panqueca de aveia com topping de 
canela e fruta fresca a gosto

PN ÇO

1 iogurte magro (sólido ou líquido)

S

Pudim de chia com aroma de 
baunilha

LE

Dicas
Ervilhas Iglo

2 courgette 

1 cebola 

Azeite 

1 ovo

Coentros frescos 

2 rodelas de abacaxi

Canela em pó

Hortelã fresca



BH D  O 
C , R  

5ª A

Preparação: 

Num pirex colocar os lombos de bacalhau 
ultracongelados prontos a cozinhar.
Adicionar o nabo partido em cubos. 

Temperar tudo com duas colheres de sopa 
de azeite, duas colheres de mel e alecrim 
seco a gosto.

Levar ao forno cerca de 25 minutos a 220ºc 
e no final deixar na função gratinar cerca de 
3 minutos.

Ingredientes:

Almoço

Chá ou café + 
1 peça de fruta fresca + 
2 ovos mexidos 

PN ÇO

1 peça de fruta 

S

Mousse de Iogurte natural 
com puré de fruta e canela 

LE

Dicas

Lombos de bacalhau 

3 Nabos 

Azeite 

Alecrim 

Mel 



5ª A

Ingredientes:

Preparação: 

Num tacho antiaderente, deitar uma colher de azeite, os dentes de alho picados, 
a cebola picada e o tomate em cubos. Cozinhar 1-2 min e adicionar as almôndegas 
congeladas. Cozinhar em lume brando 10-15 min, mexendo e virando-as de vez em 
quando. Quando tenras, adicionar a polpa de tomate e a bebida vegetal. 

Cozinhar até levantar fervura. Paralelamente, espiralizar as courgette. 
Numa frigideira aquecida com uma c. sopa de azeite, deitar a courgette espiralizada, 
uma pitada de sal, alho picado e cozinhar uns minutos até ficar ‘al dente’.

No final, servir as almôndegas em cama de esparguete de courgette. Com topping 
de parmesão ralado a gosto.

AÔNS TAN 
À NA   
D GE RA

Jantar

1 Almôndegas de proteína 
vegetal Green Cuisine

1 cebola 

2 dentes de alho

1 tomate

1/2 embalagem de polpa de tomate biológico

1/2 chávena de bebida vegetal

2 courgette 

Azeite

Queijo parmesão ralado (opcional)



M E  T   
QA  M E

6ª A

Preparação: 

Colocar os Burgers num tabuleiro com papel 
vegetal e levar ao forno previamente aquecido 
cerca de 15-17 min. A meio da confeção, virar 
os Burgers.

Numa frigideira antiaderente 
ou Wok com 1 c. sopa de azeite, 
deitar a mistura de legumes 
e cozinhar 7 min até ficarem 
douradinhos. 
Adicionar molho de soja e mexer
mais 1 min.

Servir os Burgers com o mix 
de legumes.

Ingredientes:

Almoço

Chá ou café + 
Papas de aveia com canela 
e raspa de limão 

PN ÇO

2 bolachas tipo marinheiras 

S

Taça de fruta fresca, iogurte 
natural e gelatina 

LE

Dicas

1 Mini Burgers de batata doce e quinoa 
Green Cuisine 

Mix de legumes chineses (pode comprar 
a mistura já feita ou fazer em casa) 

Molho de soja  

Azeite 



6ª A

Ingredientes:

Preparação: 

Numa frigideira antiaderente com um fio de azeite, deitar a Veggie Bowl e 
saltear até estar levemente tostada. Reservar depois de cozinhada.

Numa taça, deitar 5 gemas, o iogurte natural e a Veggie Bowl e mexer bem. 
À parte, bater as claras em castelo 

e adicionar à mistura, envolvendo 
cuidadosamente. 

Levar a mistura ao forno 
previamente aquecido a 190°C, 

em forma de silicone ou pirex. 
Cozinhar a 200°C cerca de 35 min.

No final, servir quente ou fria, 
com salada de espinafres baby 

e topping de nozes picadas.

T CA  O, ÓB  L 
C D  NES C  S

Jantar

5 ovos 

1 iogurte natural 

1 Veggie Bowl com quinoa, abóbora e ervilhas Green Cuisine

Sal

Azeite 

Espinafres frescos baby

5-6 nozes ao natural



M S E  T 
C S  M  T  
C O  R  S

SÁB

Ingredientes:

Preparação: 

Num tabuleiro com papel vegetal, colocar os Burgers congelados. Levar ao forno 
(previamente aquecido a 220°C) e deixar cozinhar 15-17 min, virando-os a meio 
da confeção. Quando prontos, adicionar uma fatia de queijo magro sobre cada 
Burger e mais 2 min no forno. 

Em paralelo, lavar e cortar os legumes em rodelas. 
Num outro tabuleiro ou pirex, dispor os legumes em rodelas e temperar com uma 
c. sopa de azeite, sal e alecrim a gosto. Levar ao forno cerca de 25 min a 220°C 
(tendo o cuidado de ir mexendo). Para o molho, coloque 3 c. sopa de queijo creme 
batido ou iogurte natural numa taça e adicione uma pitada de sal fino, alho em pó 
e cebolinho fresco picado. 
Mexer bem. No final, servir os Burgers acabadinhos de fazer com as chips de 
legumes e batata doce.

 

Almoço

1 Mini Burgers de Beterraba e linhaça 
Green Cuisine 

Queijo fatiado magro

4-5 cenouras 

1 batata doce grande 

Alecrim 

Azeite

Sal  

Iogurte natural ou queijo fresco batido

Cebolinho

Alho em pó



SÁB

Ingredientes:

Preparação: 

Para o molho, juntar uma c. sobremesa de azeite, uma c. sopa de mostarda e uma 
c. sobremesa de mel. Mexer bem até ficar homogéneo. 
Numa saladeira, colocar uma camada de mistura de folhas a gosto (alface, rúcula, 
espinafre baby, canónigos), o camarão, o abacate (em fatias) e a cebola tostada. 
Temperar com o molho de mostarda e mel.

SA  RÃO A 
E L A  
M  A  

Jantar

Chá ou café +
Tosta de pão escuro com pasta
de abacate e limão

PN ÇO

Gelatina sem açúcar 

S

1 peça de fruta fresca com
 1 queijinho magro

LE

Dicas

Mistura de folhas a gosto 

7-8 camarões médios cozidos 
e descascados 

1/2 abacate 

2 c. sopa de cebola tostada 

Azeite 

Mostarda 

Mel 



SLÉ  A  I 
B  O AO, 
BÓC  ÃO MZA

DG

Preparação: 

Cozer e desfiar a pescada. Aquecer o leite numa panela. Quando ferver, juntar a 
farinha, mexendo sempre durante 3-4 min até atingir consistência cremosa; temperar 
com fio de azeite e sal. 
Ao molho branco, adicionar 4 gemas, uma por uma, até incorporar. 
Acrescentar o queijo creme, a pescada desfiada e os coentros frescos picados. 
À parte, bater 8 claras em castelo até ficarem bem firmes; temperar com uma pitada 
de sal. 
Juntar as claras ao restante preparado e envolver calmamente.
Levar ao forno num pirex alto previamente untado (ou em forma de silicone) 
20-25 min, a 190°C. Em paralelo, numa frigideira antiaderente com um fio de azeite, 
deitar a Veggie Bowl e cozinhar 7-8 min até ficar dourado. 
No final, adicionar o mel e envolver bem, cozinhando mais 1 min. 
Servir o sufflé com a Veggie Bowl Green Cuisine de imediato.

Ingredientes:

Almoço

2 lombos de pescada Iglo

Azeite

250ml leite meio-gordo ou bebida vegetal 
(versão sem açúcares de adição)

30g de farinha de espelta

8 ovos (4 gemas e 8 claras)

2 c. sopa de queijo creme ou quark 

Coentros a gosto 

Sal q.b.

1 Veggie Bowl com trigo sarraceno, brócolos 
e feijão Green Cuisine

2 c. sopa de mel



DG

Ingredientes:

Preparação: 

Aquecer o forno a 220°C. Colocar os 
Fingers de espinafres no forno 9-10 min 
até ficarem dourados e estaladiços, 
virando-os a meio da preparação.

Para o molho, colocar 3 c. sopa de queijo 
creme batido numa taça e adicionar uma 
pitada de sal fino, alho em pó, orégãos e 
cebolinho fresco picado. Mexer bem.

Servir os Fingers de espinafres 
com o molho de queijo e ervas. 

FR  NES  
M  J  S

Jantar

Chá ou café + 
Taça com iogurte natural, fruta 
fresca a gosto e 2 colheres de 
sobremesa de linhaça

PN ÇO

1 peça de fruta fresca 

S

Bolo de caneca de banana e 
canela 

LE

Dicas

10 Fingers de espinafres Green Cuisine

1 embalagem de queijo creme batido

Orégãos

Cebolinho fresco

Sal fino

Alho em pó


