
Festa
Junina

em
Casa

Receitas e Orientações



        stá chegando uma das épocas mais esperadas 

do ano! Os meses de junho e julho são marcados 

por muitas festas e comidas típicas.

Pelo segundo ano consecutivo, a orientação é ficar 

em casa, mas isso não significa que você não possa 

curtir com a família estes meses tão tradicionais.

Aqui vão algumas receitas para que você aproveite estes 

momentos. Lembre-se de não cometer exageros.
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Ingredientes:
1  kg de carne cozida
1  cebola cortada
3  dentes de alho amassados
cheiro-verde picado a gosto
3  colheres (sopa) de farinha de mandioca
2  colheres (sopa) de manteiga de garrafa
Pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo:
Cozinhe a carne e, depois  de  fria, desfie-a com um garfo. 
Em uma panela, aqueça a manteiga de garrafa e, em seguida, 
acrescente a carne e mexa até que fique dourada. Reserve.  Na panela 
onde a carne foi refogada, doure a cebola e o alho e acrescente a carne 
desfiada. Logo após, adicione a farinha de mandioca, o sal, a pimenta-
do-reino a gosto e o cheiro-verde. Misture bem. Depois de misturar 
tudo, desligue o fogo. Agora a sua paçoca de carne desfiada está 
prontinha para ser servida!

Paçoca de carne desfiada



Ingredientes:
250  gramas de canjiquinha 
1  peito de frango pequeno 
1  cebola média ralada 
3  colheres (sopa) de cebolinha picada 
Salsinha a gosto
½  colher (chá) de sal
1  colher (sopa) de óleo de soja. Pode ser 
também óleo de milho ou de girassol. 

Modo de preparo:
Cozinhe o peito de frango com a metade do tempero. Desfie e reserve. 
Cozinhe a canjiquinha com água, na panela de pressão, por 15 minutos. 
Coloque a outra metade do tempero e o sal. Em uma panela, refogue a 
cebola, junte o frango desfiado e a canjiquinha. E bom apetite!

Canjiquinha

Ingredientes:
1 ½  xícara (chá) de farinha de trigo com
    fermento
1   xícara (chá) de fubá 
1   xícara (chá) de óleo de soja
1   xícara (chá) de açúcar ( cristal ou refinado)
1   tampinha (chá) de fermento em pó
2   xícaras (chá) de água em temperatura ambiente
1   pacotinho de erva-doce em grão
Óleo de soja e fubá para untar a fôrma

Modo de preparo:
Unte e enfarinhe uma fôrma usando o óleo de soja e o fubá.  Preaqueça o 
forno na temperatura máxima por 10 minutos. Em uma batedeira coloque 
todos os ingredientes,  menos o fermento.
Desligue a batedeira e misture o fermento com uma colher. Coloque a 
massa na fôrma já untada e enfarinhada, sacuda com cuidado a fôrma para 
não constituir bolhas de ar. Agora, diminua o aquecimento do forno para a 
temperatura mínima, e leve a massa para assar por cerca de 45 a 50 
minutos.  Desligue o forno e retire o bolo. Deixe esfriar e sirva.

Bolo de fubá sem leite e sem ovo



 Ingredientes:
2  xícaras (chá) de mandioca picada 
1 ½  xícara (chá) de açúcar 
1  pitada de sal
3  colheres (sopa) de manteiga sem sal 
1  colher (chá) de erva-doce desidratada 

Modo de preparo:
Descasque as mandiocas. Corte em pedaços e coloque-os em uma 
panela com água e deixe ferver por 10 minutos. Despreze a água de 
cozimento. Bata a mandioca no liquidificador com ½ xícara (chá) de 
água filtrada. Adicione o açúcar, o sal, a manteiga e a erva-doce. Bata 
novamente. Despeje numa fôrma untada e leve ao forno preaquecido 
por cerca de 30 minutos.

Pé de moleque sem amendoim

Orientações importantes

Mantenha o controle hídrico do
seu corpo (alimentos muito doces
ou muito salgados aumentam
a sede).

Não se esqueça de tomar o quelante
junto com as refeições ou os lanches
que contenham alimentos
considerados fonte de fósforo.

IMPORTANTE:
Doces com coco e amendoim.
Doces de batata-doce e abóbora
(caso esteja com potássio elevado).
Bebidas alcoólicas.
Lanches com recheio de salsicha
e linguiça.
Milho assado (dê preferência
ao milho cozido).
Refrigerantes à base de cola.
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www.davita.com.br/tratamento-renal
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