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3Receitas para Hipertensos

1 colher de sopa de alecrim desidratado
1 colher de sopa de salsinha desidratada

1 colher de sopa de manjericão desidratado
1 colher de sopa de orégano desidratado

1/2 xícara de chá de sal rosa, marinho ou flor de sal

Ingredientes:

Adicione todos os ingredientes 
no liquidificador ou mixer e bata até 
que fiquem misturados e mais finos. 

Conserve em um recipiente de vidro tampado.

Modo de preparo:
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Você pode fazer uma mistura diferente para cada preparação, 
uma para frango, outra para carne, para peixe... e já deixar pronto

Sal de ervas



4Receitas para Hipertensos

Lave bem todos os legumes, especialmente as folhas de salsão. 
Descasque a cebola e corte em 4 partes. Corte a cenoura em fatias 
grossas e o salsão, em pedaços de cerca de 5 cm. Em uma panela, 

junte os legumes, as folhas de salsão e os temperos. 
Adicione a água e leve ao fogo alto. Quando começar a ferver, 
abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo 

e, com uma peneira fina, coe o caldo.

Modo de preparo:

Transfira o caldo para potes de vidro com fechamento hermético 
e mantenha na geladeira por até 5 dias. Se preferir, distribua 

em forminhas de gelo e leve para o congelador. 
Conserve congelado por até 3 meses.

Para armazenar:

Ingredientes:

2 cenouras
2 talos de salsão (as folhas de 1)

1 cebola grande
2 litros de água

2 folhas de louro
3 cravos-da-índia

5 grãos de pimenta-do-reino

Utilize o caldo a seguir em sopas e risotos 
ou deixe amornar antes de armazenar
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Caldo de 
legumes caseiro



5Receitas para Hipertensos

Molho 
de Tomate

Refogue o alho e a cebola em uma panela com a técnica 
do refogado sem gordura. Coloque o tomate pelado 
no refogado e mexa. Depois que estiverem dourados 
acrescente 1 xícara de água, a cenoura ralada e deixe 
cozinhar por aproximadamente 20 minutos em fogo 
médio deixando reduzir bem. Depois desse tempo, 

bata no liquidificador com sal e depois adicione 
o manjericão fresco ou desidratado.

Modo de preparo:

Ele pode ser adicionado nas preparações na hora, 
armazenado na geladeira por 4 dias ou pode ser 

congelado em pote de vidro por até 3 meses.
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Ingredientes:

2 latas de tomate pelado (ou 4 tomates sem pele) 
1 cenoura pequena ralada 

½ cebola 
3 dentes de alho 

Sal rosa 
Manjericão



6Receitas para Hipertensos

1 fatia fina de melancia (98 g)
Sumo de ½ limão

½ beterraba crua pequena (42 g)
200 ml de água de coco

Ingredientes:

Descarte apenas a casca verde da melancia, 
corte em pedaços grossos e coloque no liquidificador.
Por cima da melancia, esprema o suco de meio limão.

Descasque a beterraba, corte ao meio e adicione 
somente metade no liquidificador (se a beterraba for grande, 

corte em 4 partes e adicione apenas uma parte). 
Coloque a água de coco e bata em velocidade alta 

por 1 minuto. Você pode beber sem coar ou coar 
com uma peneira apertando bem o sumo.

Modo de preparo:
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Suco vermelho*

*As propriedades vasodilatadoras estão associadas 
à ação do ácido ascórbico presente no limão.
Ref.: DA SILVA, Maria Caroline Jacques. Farmacologia 
e toxicologia do ácido ascórbico: uma revisão. 
Ciência e Natura, v. 22, n. 22, p. 103-128, 2000.



7Receitas para Hipertensos

Suco verde*

1 talo pequeno de salsão ou aipo picado 
1 talo de erva-doce picado 
1 fatia grande de abacaxi 

1 copo (250ml) de água de coco natural

Ingredientes:

Bata todos os ingredientes no liquidificador 
e beba em seguida.

Modo de preparo:
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*As propriedades diuréticas estão relacionadas a presença de 
erva doce e abacaxi contidos no suco.Ref.: 1. CORREA, A. J. C.; 
LIMA, C. E.; COSTA, M. C. C. D. Alpinia zerumbet (Pers.) BL Burtt 
& RM Sm.(Zingiberaceae): levantamento de publicações nas 
áreas farmacológica e química para o período de 1987 a 2008. 
Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 12, n. 1, p. 113-119, 2010. 
2. CRESTANI, Maraisa et al. Das Américas para o mundo: Origem, 
domesticação e dispersão do abacaxizeiro. Ciência Rural, 
v. 40, n. 6, p. 1473-1483, 2010.



8Receitas para Hipertensos

Suchá de hibisco
com morango

1 colher de sopa de flor de hibisco seca
300 ml de água
6 a 8 morangos

1 moeda de gengibre fresco sem pele
½ limão

Ingredientes:

Primeiro prepare o chá - coloque água para aquecer 
e quando estiver quente (assim que as pequenas bolinhas 

começarem a subir), adicione as folhas de hibisco. 
Abafe com uma tampa por 3 minutos. Use uma chaleira 

se preferir. Coe o chá e espere esfriar, se quiser faça 
o chá na noite anterior. Para o suchá - No liquidificador, 
acrescente o chá de hibisco pronto (frio), os morangos, 
suco de um limão e o gengibre. Bata até virar um suco, 

adoce a gosto (opcional) e sirva com pedras 
de gelo para ficar geladinho.

Modo de preparo:
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9Receitas para Hipertensos

“Maionese” de
castanha de caju

Água
½ limão espremido

1 dente de alho
Sal rosa à gosto

1 xícara de castanha de caju natural (crua e sem sal)

Ingredientes:

Coloque a castanha de molho na água, cobrindo 
a quantidade de 1 xícara com água filtrada em um recipiente 

de vidro, por no mínimo 8 horas.De preferência troque 
a água 2 vezes. Depois deste tempo, descarte a água 

do remolho e coloque a castanha em um liquidificador 
ou processador bem potente. Acrescente o suco de ½ limão 
espremido o dente de alho e bata. Acrescente água filtrada 

bem aos pouquinhos para chegar na consistência 
de maionese.Ajuste o sal e está pronta.

Modo de preparo:
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10Receitas para Hipertensos

Salada tropical com 
molho de maracujá

Ingredientes

Corte o frango em pequenos cubos e tempere com sal 
e pimenta. Em um frigideira coloque um pouco de azeite 
e doure o frango, reserve. Lave bem as verduras, cozinhe 

a beterraba por aproximadamente 30min. Rale a beterraba 
e a cenoura, com as próprias mãos corte grosseiramente a alface 
e o agrião. Pique os tomates ao meio, corte o pão em pequenos 

cubos 1x1, misture o sal, a pimenta, o orégano e o azeite. 
Junte os cubinhos de pão e incorpore bem, regue um pouco 

mais de azeite. Espalhe os cubinhos de pão em uma assadeira 
e leve ao forno a 180 graus, por aproximadamente 10 minutos. 

Em uma saladeira junte a alface, o agrião, a beterraba, a canoura, 
os tomates, o frango e os croutons. Para o molho abra o maracujá, 
retire a polpa e coloque em um recipiente. Misture bem essa polpa 
e aos poucos vá acrescentando o azeite. Mexa de forma continua 

e vigorosa, tempere com um pouco de sal e em seguida 
sirva sobre a salada.

Modo de preparo:

SALADA:
1 cabeça de alface americana 
1/2 maço de agrião 
1 cenoura 
1 beterraba 
1 caixinha de tomate cereja 
500g de peito de frango 
Croutons 
6 fatias de pão de forma sem casca 
4 colheres de sopa de azeite 
Orégano 
Sal e pimenta 

MOLHO: 
2 maracujás 
40ml de azeite 
Sal marinho
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11Receitas para Hipertensos

Tomate 
recheado

4 tomates 
300 g de ricota 

Salsinha 
Azeite 

Levedura nutricional = nutricional yeast 
(substitui o Queijo parmesão, mas se estiver com 

a pressão controlada adicionar 
o queijo fresco e não colocar sal) 

Pimenta-do-reino 
Orégano 

Sal marinho a gosto

Ingredientes:

Retire a tampa e a semente dos tomates. 
Misture bem a ricota, salsinha, sal e azeite a gosto 

e a pimenta-do-reino. Recheie os tomates com a mistura. 
Jogue o nutricional yeast ou o queijo parmesão 

e o orégano por cima. Em uma forma coloque os tomates 
com um pouco de azeite na sua base para não 

queimar e por cima dos tomates também. 
Leve ao forno a 190° por uns 30 minutos e sirva-se.

Modo de preparo:
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12Receitas para Hipertensos

Peixe empanado 
com gergelim

Tempere os filés com o sal, o alecrim, o alho e o lemon pepper. 
Reserve-os. Misture em um recipiente todas as sementes, 

o óleo de gergelim e uma colher de sopa de azeite. 
Distribua duas colheres da mistura sobre cada filé 
e pressione-os levemente para que espalhe bem. 

Aqueça uma colher de sopa de azeite em uma frigideira 
antiaderente. Coloque os filés para grelhar primeiro 

com o lado da crosta para baixo (é necessário 
para que a crosta fique mais consistente). Assim que os filés 
começarem a cozinhar (~5min), gire-os e deixe cozinhando 

mais 5 minutos com a crosta para cima. Sirva a seguir.

Modo de preparo:

Ingredientes:

400 gramas de filé de tilápia ou peixe de sua preferência
4 colheres (sopa) de sementes de linhaça

4 colheres (sopa) de semente de chia
4 colheres (sopa) de gergelim

1 colher (chá) de óleo de gergelim
1 colher (chá) de alecrim

1 colher (chá) de páprica doce
Sal marinho a gosto

2 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho amassados
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13Receitas para Hipertensos

“Empadão”
de grão de bico

Ingredientes

Coloque o grão de bico já cozido com o azeite 
em um processador ou liquidificador para bater até formar 

uma “massa” mais molhada. Ajuste o sal e reserve.
Em uma panela, para fazer o recheio, coloque a cebola 
para ser refogada no azeite. Misture o frango desfiado, 

que pode ser feito na panela de pressão, deixando dourar 
e logo em seguida acrescente o molho de tomate.

Coloque em uma assadeira grande untada com azeite, 
uma camada da “massa” do grão de bico, o recheio feito 

com o frango e mais uma camada do grão de bico.
Pincele a gema por cima da massa para deixar bem dourado 

e salpique os gergelins. Asse em forno médio 
(aproximadamente 200°) por cerca de 20 minutos.

Modo de preparo:

MASSA:
500g de grão de bico cozido
8 colheres de sopa de azeite
extra virgem
1 gema 
Gergelim preto e branco 
(cerca de 1 colher 
de sobremesa da mistura)
Se achar que a massa está 
muito amolecida pode colocar 
um pouco de farinha de aveia 
ou de grão de bico.

PARA O RECHEIO:
500g de frango desfiado 
1 xícara e ½ de molho 
de tomate caseiro 
1 cebola pequena ralada 
1 colher de sopa de azeite 
Sal marinho ou rosa
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14Receitas para Hipertensos

Macarrão
de legumes Ingredientes

Lave bem os vegetais. Corte a cebola em cubos e pique 
o alho com a ponta da faca. Reserve. Leve a cebola 
para refogar em uma frigideira anti-aderente com 
a gordura de sua preferência (das descritas acima) 

Em seguida adicione alho. Tempere com sal, orégano, 
pimenta e os temperos naturais que preferir. Misture bem 

e deixe cozinhar por cerca de 4 minutos. Reserve. 
Com um ralador ou utensílio específico para fazer 

o macarrão de legumes rale a abobrinha e macarrão, 
se não corte em tirinhas com uma faca afiada. 

Em uma panela com azeite e alho adicione o legume 
e deixe amolecer. Sirva com o molho saudável 

de sua preferência e finalize com folhas frescas de ervas.

Modo de preparo:

Legumes cortados no 
formato de espaguete
(cenoura, abóbora, chuchu, 
abobrinha, palmito pupunha)
Temperos variados 
(sal, cebola, alho, pápricas, 
pimenta do reino)
Azeite ou óleo de coco ou 
manteiga ghee

MOLHO:
Molho de tomate caseiro, 
molho pesto, molho com 
funghi, molho com 
creme de ricota
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15Receitas para Hipertensos

Quibe 
de abóbora

Cozinhe a abóbora na água até ficar macia, esprema e reserve. 
Processe a cebola e a hortelã até formar uma pastinha. 
Eu uso bastante hortelã para dar aquele sabor especial. 

Se você não tem processador, pode picar tudo bem bonitinho 
que dá no mesmo. Coloque a quinoa para cozinhar junto 

com 1 xícara de chá de água, 1 folha de louro e 1 dente de alho 
descascado. Coloque a quinoa, a mistura de cebola e hortelã 

e a abóbora em um recipiente. Misture tudo e tempere à gosto. 
Coloque a massa em uma travessa e faça marcações 

com a faca em forma de losangos.

Modo de preparo:

Ingredientes:

1/2 de xícara de chá de quinoa em grãos crua
1 xícara de chá de agua 

2 xícaras de abóbora (cerca de 250g) 
1 xícara de cebola picadinha 

2 colheres (sopa) de azeite de oliva 
6 colheres (sopa) de hortelã picadinha 
6 colheres (sopa) de salsinha picadinha

1 dente de alho
1 folha de louro 
Suco de 1 limão 

Sal e pimenta a gosto

Quando escolher o refratário para espalhar a massa do quibe, leve em 
consideração sua preferência, porque a espessura influirá no resultado final. 

Se quiser um quibe mais sequinho, use um refratário maior e faça mais fininho. 
Se quiser mais molhadinho, escolha um refratário menor e faça mais gordinho.
Você pode rechear ainda com o tofu cream com alho poró, azeitona, palmito

DICA:
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16Receitas para Hipertensos

Hambúrguer
de lentilha

Em uma panela grande cozinhe a lentilha até ficar macia. 
Escorra a água e transfira para um prato grande. 

Amasse com ajuda de um garfo, não precisa ficar homogêneo, 
pode deixar alguns grãos inteiros para dar textura ao hambúrguer. 

Pique a cebola em cubinhos e doure no óleo vegetal. 
Para sujar menos louça indico você a dourar a cebola na mesma 

panela usada no cozimento da lentilha; Misture a lentilha amassada 
com a cebola dourada, salsa picada, sal a gosto e farinha de aveia 

(ou outra farinha); Modele os hambúrgueres no tamanho e espessura 
que quiser; Aqueça um fio de óleo vegetal e frite o hambúrguer 

nos dois lados até ficar dourado. Os hambúrgueres que você não 
for consumir congele sem fritar para os próximos dias.

Modo de preparo:

Ingredientes:

1 xícara de lentilha crua 
1 xícara de farinha de aveia

(ou farinha de arroz para intolerantes a glúten) 
1 cebola grande 

Sal a gosto 
Salsa a gosto (opcional) 

Óleo vegetal (azeite, óleo de gergelim...)

https://www.plantte.com/

hamburguer-de-lentilha/
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17Receitas para Hipertensos

Pizza low carb

Bata tudo no liquidificador e despeje numa forma redonda 
untada com manteiga ou azeite. Leve ao forno medio 

pré aquecido e deixe dourar.Acrescente o recheio 
da preferência. Pode ser queijo minas padrão, cebola, 

azeitonas pretas, champignon, tomate fresco, 
orégano e um pouco de molho de tomate...

Leve ao forno para derreter o queijo e pronto!

Modo de preparo:

Ingredientes:

3 ovos
1 xícara de farinha de amêndoas

1 colher de sobremesa de Fermento em pó
1 colher de sopa de água

50g de queijo ralado e 2 colheres de sopa de azeite.
1 pitada de sal

Opcional: alho em pó: 1 col. de café
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18Receitas para Hipertensos

Bolo de banana
com aveia (com 6 ingredientes)

Modo de preparo:

Observações:

Ingredientes:

3/4 xícara de banana madura batida 
(aprox. 3 unidades de banana-prata) + 1 banana para decorar

1 e 1/2 xícara de farinha de aveia
15 tâmaras sem caroço ou 1/2 xícara de uva-passa 

(amasse bem elas no medidor)
3 colheres (sopa) de sumo de limão (aprox. 2 unidades)

1/2 colher (sopa) de bicarbonato de sódio
1/2 colher (sopa) de fermento

1 colher (chá) de canela em pó (opcional)
1/2 xícara de leite de coco (o da garrafinha de vidro mesmo)

1/4 xícara de água

Pré-aqueça o forno a 180ºC e unte uma forma de bolo inglês.
Em um liquidificador ou processador, bata as bananas 

e meça 3/4 de xícara. Devolva o creme de banana ao processador, 
adicione as tâmaras (ou passas), o leite, o limão e a água e bata até 

obter um creme.Em uma tigela média, adicione os ingredientes secos, 
bicarbonato e fermento e misture. Corte a banana que irá usar para decorar 

da forma que preferir. Despeje os líquidos sobre os secos e misture 
com ajuda de uma espátula com movimentos de baixo para cima. 

O bicarbonato irá começar a reagir com o limão e a massa já vai começar 
a crescer. Passe para a forma untada, decore com a banana da forma 

que preferir. Asse por 50 a 60 minutos. Espete um palito no centro 
da massa, ele deve sair seco. Pronto!Aguarde até o bolo esfriar 

(ou no mínimo amornar bem) para desenformar.

Os ingredientes devem estar em temperatura ambiente 
(como quase todo bolo)! Co-crie essa receita: você pode salpicar 
nuts picadas, sementes ou chocolate picado. Com certeza ficará 
uma delícia! Caso queira utilizar o leite de coco caseiro, troque 
o 1/4 de xícara de água por mais leite (total de de 3/4 de xícara 

de leite caseiro). Você também pode substituir por leite de castanha 
de caju ou de amendoim. Como a massa é bem úmida, 

conserve na geladeira.
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