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Meu consultório é totalmente adaptado para o público
pediátrico e acessível para pessoas com necessidades
especiais.  Ao chegar aqui você será atendido em todas
as consultas com muito carinho e ainda podemos tomar
um café e experimentar alimentos especiais para sua
condição de saúde.

Me formei em nutrição em 2012 na UFCSPA e desde
então atuo na área pediátrica. Já trabalhei em
hospitais, unidades de saúde e prefeituras. Também
possuo mestrado e doutorado e meu foco de pesquisa é
a prevenção da obesidade infantil.

Um pouco sobre meu trabalho...

Sou nutricionista inscrita no conselho de
nutrição e vou te tratar com respeito, 
 responsabilidade e cuidado humanizado.

Ficou com alguma dúvida?
51 99974-1708  -  @nutricionistadaniela -  nutri.schuh@gmail.com 2

Nutricionista Dra. Daniela Schneid Schuh 
CRN-2 1089 



Antes de começar

Lave bem as mãos e os utensílios e
capriche na limpeza dos alimentos. 
 Se seu cabelo for comprido prenda-o. 
Utilize um avental para não sujar sua
roupa.
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Separe todos os ingredientes e
utensílios que você vai utilizar na
receita.

O congelador é seu aliado! Algumas
receitas podem ser congeladas em
pequenas porções. Você pode
deixá-los descongelando na
geladeira, sempre no dia anterior.
Para aquecer utilize o microondas
ou forno convencional.
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Bolo de Cenoura Integral
Tempo de preparo: 60 min  Rendimento: 12 fatias

 

 

Ingredientes
3 cenouras médias picadas
½ xícara de chá de óleo (soja,
milho, girassol ou oliva)
1 xícara de chá de açúcar demerara
2 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo branca
1 xícara de chá de farinha de trigo integral
1 colher de sobremesa de fermento
químico em pó
50g de chocolate meio amargo picado

Pré-aqueça o forno a 180°C. Bata as cenouras, o óleo, o açúcar e os ovos no
liquidificador.

Modo de preparo:
1.

2. Em outro recipiente, misture as farinhas, o fermento e, aos poucos, vá adicionando
o creme de cenoura batido. Misture até que fique uma massa homogênea. Acrescente
o chocolate e misture levemente.
3. Unte uma forma de bolo quadrada pequena e leve ao fogo médio por cerca de 40
minutos ou até que o palito saia limpo quando a massa for perfurada.
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Bolinho de Legumes
Tempo de preparo: 85 min  Rendimento: 16 bolinhos

*podem ser congelados após assados. Para descongelar basta aquecer no forno

convencional ou microondas.

 

 

Ingredientes
8 ovos
1 copo (200ml) de leite morno
½ copo de óleo (soja, milho, girassol
ou oliva)
1 colher de chá rasa de sal
13 colheres de farinha de arroz
1 colher de sopa de fermento 
Manteiga e farinha para untar

Modo de preparo:
Pré-aqueça o forno a 180°C. Bata no liquidificador os ingredientes líquidos da
massa até ficar homogêneo. Coloque sal e adicione farinha aos poucos. Misture o
fermento à massa com uma colher.
2. Para o recheio, coloque os legumes picados em uma vasilha grande e acrescente o
tempero verde e a pimenta. Reserve.
3. Em formas de muffin (cupcake) untadas e enfarinhadas, faça uma camada de
massa, uma segunda de legumes, a terceira de queijo cottage ou ricota e para
finalizar uma quarta de massa. Polvilhe com queijo ralado. 
4. Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio por 40 minutos ou até que o
palito saia limpo quando a massa for perfurada.

Recheio
1 xícara de chá de brócolis picado
1 xícara de chá de couve-flor picada
1 cenoura grande picada
3 mandioquinhas picadas
1 xícara de chá de ervilhas frescas
¾ de xícara de chá de tempero verde
Sal e pimenta a gosto
½ xícara de queijo cottage ou ricota 
4 colheres de sopa de queijo ralado 
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Pão de Beijo
Tempo de preparo: 45 min  Rendimento: 15 unidades

 

 

Ingredientes
1 batata doce média
1/2 xícara de chá de óleo vegetal
1/2 xícara de chá de água
2 colheres de chá de sal
3 xícaras de chá de polvilho azedo

Pré-aqueça o forno a 200°C. Lave a batata doce, corte em 3 pedaços e cozinhe.
Modo de preparo:
1.

2. Quando a batata doce estiver bem cozida deligue o fogo e aguarde amornar.
Acrescente a água e amasse as batatas formando um purê. Coloque numa vasilha e
misture os demais ingredientes. O ponto correto da massa é quando ela desgruda das
mãos. Se necessário, acrescente mais polvilho para massa chegar ao ponto.
3. Faça bolinhas com as mãos e asse em uma forma anti-aderente a 200°C por
cerca de 30 minutos, ou até ficarem levemente douradas.
*Dica: Você pode substituir a batata doce por batata inglesa. Se fizer isso, não
acrescente água na receita, pois a batata inglesa contém maior teor de água
naturalmente.
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Água Saborizada
Tempo de preparo: 5 min  Rendimento: 1 litro

 

 

Ingredientes
Frutas cítricas de sua preferência
(laranja, limão, kiwi, abacaxi, morango)
 

Ramos de chá aromáticos de sua
preferência (hortelã, alecrim,
manjericão, capim cidreira)
 

Especiarias de sua preferência (canela,
cravo, anis estrelado, pimenta jamaica,
gengibre)
 
Um litro de água mineral natural ou com
gás

 Lave os ingredientes. Corte as frutas escolhidas em rodelas. Amasse as folhas de
chá para soltar o sabor. Se optar por utilizar gengibre em sua receita também
deve usá-lo fatiado.
Coloque pelo menos um ingrediente de cada grupo em uma jarra com 1 litro de
água natural ou com gás e misture. Deixe descansando por pelo menos 2 horas
na geladeira.
Após preparada, deve ser consumida em até 3 dias se for armazenada na
geladeira ou 4 horas se for guardada fora da geladeira. 
Dica: Coloque a água saborizada em garrafinhas térmicas no verão para manter
seu frescor na escola por mais tempo. 

Modo de preparo:
1.

2.

3.
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Como montar a Lancheira?

Água Lanche Fruta

Água Iogurte +cereal Fruta
(ex: aveia, chia)

(ex: bolinho legumes,
bolo cenoura integral)

Todos os dias deve ter água, frutas e uma fonte de
calorias saudáveis, como as das receitas acima.
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