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Introdução 
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Crianças e adolescentes com câncer são pacientes em pleno crescimento
e desenvolvimento ativos, além disso estão submetidos aos efeitos
adversos do tratamento quimioterápico e da própria doença. O problema
da desnutrição pode afetar significativamente os resultados, como
diminuição da tolerância ao tratamento e aumento da suscetibilidade a
infecções. 
Vários fatores influenciam os desfechos nutricionais desses pacientes
como a baixa aceitação alimentar e o gasto energético elevado que são
evidentes. Todos esses fatores  influenciam o consumo alimentar, perdas
nutricionais e alterações metabólicas levando a déficits nutricionais
importantes.  Para prevenir a desnutrição e suas complicações durante o
tratamento do câncer é essencial monitorar a aceitação alimentar e
inovar no cardápio.
Nessa época festiva de final de ano uma das melhores alternativas é
colocar a mão na massa e inovar nas receitas, e por que não levar as
crianças para cozinha com receitas práticas? A cozinha desperta
curiosidade e deixa as crianças intrigadas a provarem o que elas mesmas
fizeram. Essa é a proposta desse E-BOOK, estimular o desenvolvimento
sensorial destes pacientes com práticas alimentares saudáveis, voltadas
para educação alimentar e nutricional estreitando as relações familiares,
revertendo os efeitos adversos do tratamento.  Bom Apetite!!



Higienização
dos Alimentos 
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FILTRADA,



Pratos
Salgados 
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Creme de Aipim
Indicação: falta de apetite, dificuldade para engolir, boca

seca e feridas nos lábios e na língua.
 Rendimento: 5 porções 

Calorias: 350 kcal por porção
Ingredientes:
       
2 dentes de alho;
      
4 pedaços médios de aipim ;
       
½ cebola média picada
      
4 xícaras (chá) de água filtrada
    
1 colher (sopa) de margarina
     
3 colheres (sopa) de cebolinha-verde picada
       
Sal a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva
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Modo de preparo: Lave o aipim, descasque e pique em pedaços médios,
coloque o alho numa panela com a cebola, a água cozinhando até o
aipim ficar bem macio. Retire do fogo, e aguarde amornar. Bata no
liquidificador até obter um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela,
aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho em fogo médio por três
minutos. Incorpore o creme de aipim e acrescente cebolinha-verde e sal.
Assim que ferver, retire do fogo e sirva.



Frango ao molho de
pêssego e nozes

 Ingredientes:

1 frango inteiro tratado e temperado

5 batatas médias

Azeite e sal a gosto
 

Modo de preparo: Numa assadeira, coloque o frango, adicione azeite e
sal.  Lavar e cortar as batatas e colocá-las na mesma assadeira que o 
 frango. Bater no liquidificador  a gengibre, 1 lata de pêssego e 1/2 xícara
de chá de  nozes. Regar o frango e levar ao forno pré aquecido em 180º
por 25 minutos. Retirar do forno e decorar com o que foi reservado das
nozes, e pêssego. Levar ao forno por mais 5 minutos.  Importante estar
sempre monitorando até dourar.
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Indicação: Perda de apetite e

neutropenia, alterações no
paladar                 

 Rendimento: 15 porções
Calorias: 356 kcal por porção

Molho:

1/2 colher de sopa de gengibre ralada

 2 latas de pêssego em calda

1 xícara de chá  de nozes



Arroz cremoso com
laranja 

Indicação: Dor para engolir e boca seca
Rendimento: 4 porções de 115g

Calorias: 330 kcal por porção

Ingredientes:
 
2 colheres (sopa) de azeite de oliva

 1 cebola média picada

 1 dente de alho picado

1 tomate sem sementes e picado

1 xícara (chá) de ervilhas frescas

2 xícaras (chá) de arroz branco, lavado e escorrido

6 xícaras (chá) de água filtrada fervente

1 colher (chá) de sal

¼ de xícara (chá) de creme de leite

2 colheres (sopa) de salsinha picada

2 laranjas descascadas e cortadas em gomos
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Modo de preparo: Em uma panela, aqueça o azeite, doure a cebola e
o alho.  Junte o tomate e a ervilha.  Acrescente o arroz e refogue por
mais 5 minutos. Adicione a água, o sal e cozinhe em fogo brando até o
arroz secar. Desligue o fogo, e misture o creme de leite e a salsinha 
 Ainda quente distribua os gomos da laranja sobre o prato.  Sirva em
seguida.



Salada de lentilha com
mamão e manga

Ingredientes:

1 xícara de chá de frutas secas

2 colheres de servir de lentilhas cozidas

1 tomate cortado e sem sementes

1/4 de mamão papaya

1 manga cortada em cubos

Azeite e sal a gosto
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 Indicação: Perda de apetite e neutropenia

Rendimento: 4 porções
Calorias: 143 kcal por porção

Modo de preparo: Cozinhar, escorrer e lavar as lentilhas, cortar as frutas
em cubos pequenos. Misturar todos os ingredientes e temperar com
azeite.



Farofa de oleaginosas
com passas

Ingredientes:

½ xícara (chá) de cebola picada

3 colheres (chá) de manteiga

¾ de xícara (chá) de farinha de mandioca

1 colher (sopa) de amendoim

1 colher (sopa) de castanha picada

3 colheres (sopa) de cebolinha-verde picada

1 colher (sopa) de uvas-passa.

 

8

Indicação: Perda de apetite, obstipação, náuseas e vômitos
Rendimento: 3 porções

Calorias: 130 kcal por porção

Modo de preparo: Em uma frigideira antiaderente, doure a cebola na
manteiga. Depois, adicione a farinha aos poucos e mexa bem até dourar.
Coloque a farofa em um recipiente, adicione as frutas secas (castanha,
uva passa, amendoim) mexendo cuidadosamente. Sirva em seguida.



Sobremesas
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Sorvete de erva doce com
maçã
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Indicação: Ausência ou alteração no paladar, dor para engolir, feridas na
boca, boca seca, náuseas e vômitos. 

Rendimento: 12 porções 
Calorias: 200 kcal por porção

Ingredientes:

 ½ xícara (chá) de água filtrada

1 colher (sopa) de erva-doce em grãos

 4 maçãs picadas sem casca e sem sementes

2 colheres (sopa) de suco de limão

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite sem soro

 Modo de preparo: Em uma panela coloque a água, a erva-doce, as
maçãs e o suco do limão. Cozinhe por 10 minutos, ou até que as maçãs
fiquem macias. Desligue o fogo e deixe esfriar. No liquidificador, bata a
mistura acima, o leite condensado e o creme de leite. Coloque em um
recipiente, cubra com filme plástico e leve ao congelador por três horas.
Retire do congelador e bata no liquidificador por três minutos, para que
fique mais cremoso e não forme cristais de gelo. Leve ao congelador por
mais três horas e sirva quando desejar.

Observação: A oferta de  açúcar só é permitida apenas a partir
de 1 ano de vida (OMS, 2019).



Flan de melancia
  Ingredientes:

  1kg de melancia
    
  1 envelope de gelatina em pó, incolor e sem sabor
  
  ¾ de xícara (chá) de água filtrada
  
  1 lata de leite condensado caseiro
 
   1 colher (sobremesa) de suco de limão
 
 Modo de preparo: Faça bolinhas com a polpa da melancia e coloque-as em

uma peneira apoiada em uma tigela, para que o suco da fruta escorra. Irá
render cerca de ½ xícara (chá) de suco. Reserve. Hidrate a gelatina com 5
colheres (sopa) de água e leve ao forno microondas até derreter. Misture a
gelatina com o suco da melancia, a água, o leite condensado e o suco de
limão. Reserve. Em um recipiente, coloque as bolinhas de melancia e
acrescente a mistura do flan. Leve à geladeira por cerca de 4 horas ou até
ficar firme.

Leite Condensado Caseiro

 Ingredientes:

 ½ xícara (chá) de água morna
    
1xícara de (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite em pó desnatado
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Indicação:  Dor para engolir e boca seca
Rendimento: 5 porções 

Calorias: 240 kcal por porção

Modo de preparo: Bata em um
liquidificador todos os ingredientes,
coloque em um recipiente plástico e
conserve na geladeira.

Observação: A oferta de  açúcar só é permitida apenas a partir
de 1 ano de vida (OMS, 2019).



Espetinho de frutas com
fondue

Indicação: Obstipação
Rendimento: 12 porções

Calorias: 162 kcal por porção
 Fondue de Chocolate Ingredientes:

 150ml de leite de coco caseiro triturado
    
150g de chocolate 85% cacau
  
1 colher de sopa de óleo de coco
  
 Modo de preparo: Derreta o chocolate em banho maria e misture com os
demais ingredientes até formar um composto liso.

  Espetinho de frutas
  Ingredientes:

   2 unidades de banana

  2 unidades de manga

  1 xícara de maçã picada

  1 xícara de morangos picados

  1 xícara de uva
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Modo de preparo: Com o auxílio de uma faca, corte todas as frutas
exceto as uvas e as coloque em espetinhos. Despeje a cobertura de
chocolate por cima.

Observação: A oferta de  açúcar e chocolate só é permitida
apenas a partir de 1 ano de vida (OMS,2019).



Bebidas 
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Espumante  cítrico
Indicação: Ausência ou alteração do paladar, dor para        

engolir, boca seca, náuseas, vômitos e diarreia
Rendimento: 4 porções de 200 ml

   Calorias: 118 kcal por porção

 Ingredientes:

 3 maçãs verdes

1/2 xícara (chá) de suco de limão

 3 xícaras (chá) de água de coco

 ½ xícara (chá) de açúcar 

 3  folhas de hortelã

500 ml de água com gás

Gelo a gosto
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Modo de preparo: Coloque a maçã, o suco de limão e a água para ferver
até amaciar a maçã.  Deixe esfriar e bata no liquidificador com as
folhas de hortelã. Coe e acrescente a água com gás. Sirva com cubos de
gelo

Observação: A oferta de  açúcar e água de coco só é permitida
apenas a partir de 1 ano de vida (OMS, 2019).



Gelo verde

 Ingredientes:

 2 xícaras (chá) de folhas de hortelã

 5 folhas de couve lavadas

1 xícara (chá) de chá de camomila

1 xícara (chá) de água filtrada
 

Modo de preparo: Em um liquidificador, bata a hortelã com a couve, o
chá de camomila e água. Coe e coloque em uma forma de gelo. Leve ao
freezer por cerca de 4 horas. Sirva com o suco de sua preferência.
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Indicação: Ausência ou alteração do paladar, dor
para engolir, boca seca, náuseas, feridas na boca,
vômitos e diarreia.
Rendimento: 12 cubos
Calorias: 8 kcal por unidade



Suco de laranja com
cenoura

Indicação: Ausência ou alteração do paladar, dor
para engolir, boca seca, nauseas e vômitos. 
Rendimento: 1 copo de 300 ml
Calorias: 115 kcal por porção

Ingredientes:
      
3 laranjas médias

1/2 cenoura média picada.
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Modo de preparo: Em um espremedor de frutas, esprema as laranjas.
Reserve. Bata no liquidificador a cenoura e o suco das laranjas. Coe e
sirva gelado.
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