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Junte uma porção de talento, pesquisa e vontade
de fazer o melhor. Misture uma equipe dedicada
a equipamentos de ponta.
Temos, então, a receita Prodiet para uma
vida melhor.
Aqui, você encontra algumas receitas capazes de
provar que a nutrição clínica também combina
com ingredientes deliciosos, pois, além de
contribuírem para uma infância mais gostosa e
nutritiva, dão água na boca.
Lembre-se: todos os produtos devem ser consumidos sob
a orientação profissional de um médico ou nutricionista.
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SHAKE

REFRESCANTE
INGREDIENTES
Kiwi congelado

1 unidade (100 g)

Água de coco gelada
Suco de limão
Hortelã

100 ml

suco de ½ unidade

a gosto

RENDIMENTO
01 porção de

300ml

9 medidas

383kcal

por porção

MODO DE PREPARO

1 Liquidifique todos os ingredientes,
exceto o Trophic Infant

2 Misture o Trophic Infant
manualmente com o auxílio
de uma colher
3 Sirva gelado e decorado
com folhas de hortelã
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SMOOTHIE
ENERGÉTICO

404 kcal
por porção

INGREDIENTES

Beterraba pré-cozida e congelada
½ unidade (75 g)

Banana congelada

½ unidade (60 g)

Frutas roxas
12 a 15 unidades
(amora, mirtilo, etc.)
Água gelada

100 ml
9 medidas

RENDIMENTO
01 porção de

300ml

MODO DE PREPARO

1 Liquidifique todos os ingredientes,
exceto o Trophic Infant

2 Misture o Trophic Infant
manualmente com o auxílio
de uma colher
3 Sirva gelado com uma colher
e um canudo grosso
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CUPCAKE CAPRESE

INGREDIENTES

Massa

RECHEIO

Manteiga sem sal
3 colheres
de sopa cheias (50 g)
Ovos

2 unidades

6 medidas

Manjericão fresco
Farinha de trigo

a gosto
1 ½ xícara (180 g)

Fermento químico
de sopa
Sal

Cream cheese ou creme de
ricota
1 pote (150 g)

½ colher

Sal

1 colher de chá

Leite*

Queijo parmesão ralado
2 colheres de sopa (20 g)
a gosto

RENDIMENTO

240 ml
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*pode ser utilizado leite sem lactose ou
iogurte natural

unidades

MODO DE PREPARO
Massa

1 Peneire a farinha e
misture com o sal e o
fermento (reserve)

150 kcal

por porção
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2 Bata a manteiga até ficar
com consistência cremosa
e acrescente os ovos, um
a um, misturando bem.
Saborize a mistura com
manjericão picadinho

3 Acrescente metade
da mistura da
farinha, seguida do
iogurte e, depois,
a outra metade da
mistura da farinha

5 Coloque em
forminhas de
papel próprias
para cupcake
(tamanho médio)
na altura de 2/3

4 Misture levemente
à mão para obter
um bolinho fofinho

6 Asse em
forno médio
preaquecido

RECHEIO
1 Misture todos
os ingredientes

2 Cubra o bolinho (caso queira
rechear, fure no centro e use
o bico de confeiteiro)

3 Enfeite com
tomates-cereja
e folhinhas de
manjericão
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PANNA COTTA
DE BAUNILHA

194 kcal

por porção

HAS
COM FRUTAS VERMEL
INGREDIENTES
Leite*

250 ml

Açúcar

½ xícara (90 g)

Gelatina em pó sem sabor
24 g

Gemas

4 unidades

Água

Claras

4 unidades

Extrato ou essência de baunilha
1 colher de chá

40 ml
9 medidas

*pode ser utilizado leite sem lactose

RENDIMENTO

MODO DE PREPARO

porções

1 Ferva o leite com a baunilha e
metade do açúcar

5 Dissolva bem a gelatina em pó
na água e misture ao creme

2 Bata as gemas com metade do
açúcar até obter uma mistura
semelhante a uma gemada

6 Após esfriar essa mistura,
acrescente o Trophic Infant e as
claras em neve

3 Acrescente o leite às gemas
(fora do fogo)

7 Coloque em forma de silicone
(tipo de minipudim) ou tacinhas
e gele por, no mínimo, 6 horas

4 Retorne a mistura ao fogo baixo,
mexendo sempre até engrossar
levemente.
Retire do fogo e deixe amornar
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8 Decore com frutas vermelhas
variadas (pode ser feito tipo
calda ou geleia, se preferir)
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TROPHIC
INFANT

IDEAL PARA UMA
INFÂNCIA MAIS
NUTRITIVA E GOSTOSA

Trophic Infant é o melhor amigo de uma
infância saudável. Sua fórmula é completa,
pois combina vitaminas essenciais para o
desenvolvimento pleno dos pequenos.
Seu exclusivo mix de proteínas com alto
valor biológico contribui para o crescimento
na fase mais gostosa da vida.
Além de nutritivo, Trophic Infant possui
diversas combinações deliciosas.
É provar e aprovar!
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emcasa@prodiet.com.br
Tel.: 0800 702 8845

