
Cartilha Instrutiva

Suplementos 
Caseiros 
Padronizados



Cartilha Instrutiva

Suplementos 
Caseiros 

Padronizados

Belo Horizonte
2020

Autora
Aline Saldanha Góis de Mello

Coautoras
Caroline Schilling Soares
Cristiane Alvarenga Chagas

Colaboradoras
Ana Maria Miranda de Araújo
Anelisa Terrola Martins Ferreira
Erika Freire de Carvalho
Geana Paula Aparecida dos Santos
Layla Line Coutinho
Luana Rodrigues Guimarães
Márcia Regina Pereira Monteiro
Patrícia Laura Furtado Sarmento
Raquel da Silva Assunção de Castro

Projeto Gráfico
Produção Visual - Assessoria de Comunicação Social
Secretaria Municipal de Saúde



2

Cartilha Instrutiva Suplementos Caseiros Padronizados

O que são os Suplementos Caseiros Padronizados?

Benefícios dos Suplementos Caseiros

Cuidados no preparo dos Suplementos Caseiros

São preparações saudáveis e nutritivas, com maior quantidade de calorias (energia) 
e proteínas (para construção dos músculos), adequadas para ajudar na recuperação ou 
manutenção do peso, da força muscular e da saúde. 

•	São	preparados	com	alimentos	naturais	que	 fazem	parte	da	nossa	cultura	ali-
mentar, como frutas e leite.

•	São	mais	saudáveis	e	mais	baratos	do	que	os	suplementos	industrializados.
•	São	equilibrados	em	calorias	e	proteínas,	além	de	conterem	vitaminas	e	minerais	

provenientes dos próprios alimentos.
•	São	excelentes	alternativas	para	garantir	o	acesso	a	quem	precisa	complementar	

a alimentação de forma segura.

Antes	de	preparar	os	suplementos	caseiros	é	importante	que	a	cozinha	e	os	utensí-
lios estejam limpos. Deve-se lavar corretamente as mãos, higienizar (lavar) os alimentos 
com	água	e	sabão	e	sanitizá-los	(limpeza	mais	profunda).	O	cuidado	no	preparo	é	ne-
cessário para evitar doenças. Veja algumas orientações importantes:

HIGIENE PESSOAL
•	Mantenha	as	unhas	curtas	e	limpas.
•	Lave	as	mãos	com	água	e	sabão	(conforme	a	figura	abaixo)	e	seque-as	com	uma	

toalha limpa ou uma toalha de papel. Finalize, de preferência, passando álcool a 
70%*	nas	mãos	e	deixe-as	secar	naturalmente.

•	Use	cabelos	presos	ou	protegidos	com	lenço	ou	rede.
•	Use	roupas	limpas.
•	Não	fume,	tussa,	fale	ou	espirre	durante	o	preparo	do	suplemento.
•	Evite	a	presença	de	animais	domésticos	no	local	de	preparo.
•	Deixe	o	ambiente	(pias,	bancadas,	mesas	e	chão)	sempre	limpo	e	evite	o	acú-

mulo de louças sujas. Logo antes de iniciar o preparo do suplemento, higienize a 
bancada,	e	se	possível,	finalize	passando	álcool	em	gel	sobre	ela.

*Esse álcool pode ser comprado em farmácias.
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SANITIZAÇÃO (LIMPEZA MAIS PROFUNDA) DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES
1.	Lave	bem	os	alimentos	em	água	corrente.
2.	Deixe-os	de	molho	em	solução	clorada	por	15	minutos	em	uma	vasilha	de	vidro	

ou plástico.
3.	Observe	se	todos	eles	ficaram	cobertos	pela	água.
4.	Após	os	15	minutos,	enxágue-os	em	água	corrente.

COMO PREPARAR A SOLUÇÃO CLORADA
1. Coloque 1 litro de água limpa em uma vasilha de vidro ou de plástico.
2. Acrescente 1 colher de sopa de água sanitária.
3.	Mergulhe	os	alimentos	na	solução	até	cobri-los	completamente.
 Observação:	Se	1	litro	de	água	não	for	suficiente	para	cobrir	todos	os	alimentos,	colo-

que mais 1 litro de água limpa e acrescente mais 1 colher de sopa de água sanitária.

ATENÇÃO!
Não use água sanitária perfumada (alvejantes).
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COPO TIPO REQUEIJÃO

COPO DE XAROPE

COLHER DE SOPA

COLHER DE SOBREMESA

COLHER DE CHÁ

COLHER DE CAFÉ

TIGELA MÉDIA

Utensílios domésticos utilizados para medir as quantidades

Como preparar os Suplementos Caseiros

Suplemento 1 - Frapê de Coco

Ingredientes Quantidade
(medidas caseiras)

Quantidade
(gramas/mililitros)

Leite integral

1 copo tipo requeijão nas risca

220 mL

Leite de coco

3 copos de xarope

30 mL
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Leite em pó 
integral

5 ¼ copos de xarope

32 g

Albumina
em pó

1 ½ copo de xarope 

7 g

Açúcar cristal

1 copo de xarope

12 g

Como preparar

•	Bata	todos	os	ingredientes	no	liquidificador	e	sirva	gelado,	de	preferência,	logo	
após o preparo.

Rendimento

1 1/5 copo tipo requeijão nas risca - 300 mL*

Ilustração do Suplemento 1**

*O	valor	do	peso	pode	sofrer	alterações.
**A foto do suplemento não se refere ao seu rendimento, mas à sua aparência final. 
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Suplemento 2 - Flan de Canela

Ingredientes Quantidade
(medidas caseiras)

Quantidade
(gramas/mililitros)

Leite integral

1 copo tipo requeijão quase na borda

240 mL

Leite em pó 
integral

5 ¼ copos de xarope

32 g

Farelo de aveia

3 copos de xarope

18 g

Albumina
em pó

1 copo de xarope

5 g

Mel

1 ½ copo de xarope

23 g

Canela em pó

½ copo de xarope

3 g
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Como preparar

•	Misture	o	leite	em	pó	e	o	farelo	de	aveia	no	leite	frio	e	dilua,	separadamente,	a	
albumina	em	pó	em	2	colheres	de	sopa	de	água.

•	Em	seguida,	leve	tudo	ao	fogo	brando	junto	com	1	canela	em	pau,	a	canela	em	
pó	e	o	mel,	mexendo	sempre.

•	Deixe	cozinhar	até	aparecer	o	fundo	da	panela	(ponto	de	brigadeiro).
•	Polvilhe	canela	em	pó	para	decorar	e	sirva	ainda	quente.

Rendimento

1	tigela	média	-	350	g*

Ilustração do Suplemento 2

*O	valor	do	peso	pode	sofrer	alterações.
**A foto do suplemento se refere ao seu rendimento final.



8

Cartilha Instrutiva Suplementos Caseiros Padronizados

Suplemento 3 - Smoothie de Abacate

Ingredientes Quantidade
(medidas caseiras)

Quantidade
(gramas/mililitros)

Leite integral

1 copo tipo requeijão quase na risca

200 mL

Leite em pó 
integral

5 ¼ copos de xarope

32 g

Abacate

5 colheres de sopa cheias

150 g

Farelo de aveia 

3 copos de xarope

18 g
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Albumina
em pó 

2 copos de xarope

10 g

Como preparar

•	Bata	todos	os	ingredientes	no	liquidificador	e	sirva	gelado,	de	preferência,	logo	
após o preparo.

•	Sugestão: acrescente gotas de limão antes de servir.

Rendimento

1 3/5  copo tipo requeijão - 410 mL*

Ilustração do Suplemento 3

*O	valor	do	peso	pode	sofrer	alterações.
**A foto do suplemento não se refere ao seu rendimento, mas à sua aparência final. 
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Suplemento 4 - Expresso de Chocolate

Ingredientes Quantidade
(medidas caseiras)

Quantidade
(gramas/mililitros)

Leite integral

1 copo tipo requeijão na risca

220 mL

Chocolate
em pó

5 copos de xarope

30 g

Albumina
em pó

3 copos de xarope

14 g

Canela em pó 

¼ Copo de Xarope

2 g

Açúcar cristal

2 copos de xarope

24 g

Como preparar

•	Bata	todos	os	ingredientes	no	liquidificador	e	sirva	gelado,	de	preferência,	logo	
após o preparo.
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Rendimento

1 1/5 copo de requeijão - 300 mL*

Ilustração do Suplemento 4

*O	valor	do	peso	pode	sofrer	alterações.
**A foto do suplemento não se refere ao seu rendimento, mas à sua aparência final.



12

Cartilha Instrutiva Suplementos Caseiros Padronizados

Suplemento 5 - Creme de Açaí

Ingredientes Quantidade
(medidas caseiras)

Quantidade
(gramas/mililitros)

Polpa de açaí 
(congelada)

1 unidade

100 g

Banana-prata 
(congelada)

1 ½ unidade
(sem casca)

126 g

Leite em pó 
integral

5 ¼ copos de xarope

32 g

Albumina
em pó

3 copos de xarope

14 g

Mel

1 copo de xarope

15 g

Como preparar

•	Bata	todos	os	ingredientes	no	liquidificador	e	sirva	gelado,	de	preferência,	logo	
após o preparo.
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Rendimento

1	copo	tipo	requeijão	cheio	-	250	mL*

Ilustração do Suplemento 5

*O	valor	do	peso	pode	sofrer	alterações.
**A foto do suplemento não se refere ao seu rendimento, mas à sua aparência final.



14

Cartilha Instrutiva Suplementos Caseiros Padronizados

Suplemento 6 - Coquetel de Frutas

Ingredientes Quantidade
(medidas caseiras)

Quantidade
(gramas/mililitros)

Suco de
laranja1

1 copo tipo requeijão cheio

240 mL

Mamão papaia

¼ unidade (sem casca e sem sementes)

112 g

banana-prata

1 unidade (sem casca)

84 g

Farelo de aveia

3 copos de xarope

18 g

Albumina
em pó

3 ½ copos de xarope

17 g



15

Mel

2 copos de xarope

30 g

Como preparar

•	Bata	todos	os	ingredientes	no	liquidificador	e	sirva	gelado,	de	preferência,	logo	
após o preparo.

Rendimento

1	2/5	copo	tipo	requeijão	-	350	mL*

Ilustração do Suplemento 6

1Foram usadas 4 laranjas pêra rio.
*O	valor	do	peso	pode	sofrer	alterações.
**A foto do suplemento não se refere ao seu rendimento, mas à sua aparência final.
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Suplemento 7 - Iogurte Fortificado

Ingredientes Quantidade
(medidas caseiras)

Quantidade
(gramas/mililitros)

Iogurte natural

1 unidade

170 g

Manga palmer 

4 colheres de sopa cheias

116 g

Semente
de linhaça

1 ¾ copos de xarope

15 g

Leite em pó 
integral

2 ¾ copos de xarope

16 g

Albumina
em pó

1 ½ copo de xarope

7 g
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Mel

1 copo de xarope

15 g

Como preparar

•	Bata	todos	os	ingredientes	no	liquidificador	e	sirva	gelado,	de	preferência,	logo	
após o preparo.

•	Sugestão: substituir a manga por goiaba madura como opção de sabor.

Rendimento

1 copo tipo requeijão quase na risca - 200 mL*

Ilustração do Suplemento 7

*O	valor	do	peso	pode	sofrer	alterações.
**A foto do suplemento se refere ao seu rendimento.
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