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INTRODUÇÃO

A comida desempenha um papel importante na vida das pessoas. Comer a 
quantidade certa de alimentos nutritivos tem um efeito positivo na qualidade de 
vida. Isto se aplica ainda mais para pacientes que sofrem de desnutrição.

Um bom estado nutricional equivale a uma melhor tolerância ao tratamento, 
trazendo resultados vantajosos e recuperação mais rápida. Também evita algu-
mas das comorbidades associadas à desnutrição.

Quando as equipes de saúde dão conselhos dietéticos e médicos aos pacientes, 
o foco será melhorar seu estado nutricional, sem quaisquer mudanças drásticas 
na dieta. Eles não devem considerar apenas alimentos específicos e suplementos 
nutricionais orais, mas devem também levar em consideração aspectos como as 
preferências do paciente e seus gostos, sua vontade de aceitar certos tipos de 
alimentos e questões de tolerância individual.

Se você é um paciente, siga estas simples etapas para criar receitas saborosas 
com a nossa fórmula para Terapia Nutricional Oral Nutricomp® Gourmet Soup 
vegetais, para melhorar o seu estado nutricional e recuperar a energia e a força 
que precisa. Melhore sua qualidade de vida! 
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SABORES DO BRASIL
CRIAÇÃO DO CHEF RODRIGO KOSSATZ
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Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

LOREM IPSUM

Calorias 118 kcal
Proteína: 4,53 g  
Carboidratos: 14,68 g 
Gordura: 4,63 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 50 g - 2 unidades

SABORES DO BRASIL

PÃO DE QUEIJO

Junte o polvilho azedo com o 
doce a tapioca junto com o 
queijo parmesão ralado e a ca-
labresa cortada em cubos bem 
pequenos em uma tigela.

Pegue um frasco de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais de 200 
ml e aqueça para ficar morno. 
Em seguida misture a massa 
até ficar bem homogênea. Os 
dois ovos bem misturados com 
um garfo ou batedor devem ser 
adicionados aos poucos.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

200 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais 
150 g polvilho azedo
100 g polvilho doce
50 g tapioca
100 g queijo parmesão
80 g calabresa
Sal a gosto
2 ovos

REGIÃO SUDESTE - POR RODRIGO KOSSATZ

Pegue um tabuleiro e unte com azeite. Passe 
azeite em suas mãos e faça as bolinhas de 
acordo com a sua preferência. Se preferir 
pode usar duas colheres para ficar com um 
formato mais rústico.

Pré aqueça o forno a 180º C em torno de 20 
minutos. Verifique sempre pois cada forno 
tem o seu tempo.

Rendimento: 30 unidades de 25 g
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Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

LOREM IPSUM

Calorias: 464 Kcal
Proteína: 11,70 g
Carboidratos: 79,00 g
Gordura: 11,25 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 225 g 

SABORES DO BRASIL

REGIÃO SUL - POR RODRIGO KOSSATZ
POLENTA FRITA 

Coloque a água e o Nutri-
comp® Gourmet Soup vegetais 
em uma panela e leve ao fogo 
temperando com sal a gosto.

Aqueça a 80º C, em segui-
da vá adicionando a farinha 
aos poucos e mexendo bem. 
Assim que estiver soltando do 
fundo da panela tire do fogo e 
coloque imediatamente em um 
tabuleiro untado de azeite.

Deixe na espessura de um dedo 
e leve para geladeira.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

400 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais 
400 ml água  
330 g de farinha de milho em 
flocos
Óleo para fritura
Sal a gosto

Quando estiver bem firme desenforme em 
uma tábua de corte e corte em palitos ou 
cubos, da forma que lhe agradar e passe na 
farinha de milho novamente.

Em uma panela com óleo quente, frite seus 
palitos de polenta Nutricomp® Gourmet 
Soup vegetais. 

Rendimento: 4 porções de 225 g

Dica: Adicione queijo ralado de sua preferência por cima e está pronto para servir
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Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

LOREM IPSUMSABORES DO BRASIL

PIRARUCU COM CREME DE ESPINAFRE 
REGIÃO NORTE - POR RODRIGO KOSSATZ

Calorias: 476 Kcal
Proteína: 24,65 g
Carboidratos: 24,61 g
Gordura: 30,99 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 250 g
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Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

LOREM IPSUMSABORES DO BRASIL

Em uma panela coloque cerca de 3 L de 
água e leve ao fogo para ferver.

Desfolhar o espinafre até obter a quanti-
dade de folha desejada.

Assim que ferver coloque as folhas de 
espinafre e deixe por dois minutos. Reti-
re as folhas e reserve.

Guarde 180 ml de água na qual foi 
preparada o espinafre, o restante pode 
descartar.

Em uma panela coloque a manteiga para 
derreter e em seguida adicione a cebola 
e o alho. 

Assim que a cebola ficar translúcida, 
adicione a farinha de trigo.

Quando a farinha de trigo mudar de cor 
adicione o Nutricomp® Gourmet Soup 
vegetais e misture bem, adicione a água 
do espinafre e as folhas e misture.

MODO DE PREPARO DO CREME

MODO DE PREPARO DO PIRARUCU

INGREDIENTES

200 ml de Nutricomp® Gourmet 
Soup vegetais 
3 lombos de Pirarucu (aprox. 300g)
220 g de espinafre 
90g de cebola picada
6g de alho picado bem pequeno 
70 g de manteiga 
20 g de farinha de trigo
10 ml de azeite extra virgem
Sal e pimenta do reino a gosto 

Apague o fogo, espere esfriar um pouco 
e coloque tudo em um liquidificador.

Tampar bem pois devido ao calor pode 
dar uma pressão na tampa. Bater até 
ficar bem homogênea e tempere com 
sal e pimenta do reino a gosto. 

Corte os lombos de pirarucu com cerca 
de 300 g

Tempere com sal e pimenta do reino.

Aqueça a frigideira e coloque azeite e 
sele todos os lados do pescado, pode 
deixar a pele ficar dourada.

Assim que finalizar os 4 lados estará 
pronto para ser servido junto ao creme.

DICA1: na hora que colocar o azeite na fri-
gideira do preparo do pirarucu pode colocar 
um galho de tomilho e alecrim para dar 
sabor e perfume ao azeite e pescado.

DICA 2: se quiser o creme mais encorpado, 
adicione mais 1 colher de maisena depois 
que estiver pronto, de preferência quando 
estiver batendo no liquidificador.

Rendimento: 3 porções de 250 g
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Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

LOREM IPSUM

Calorias: 371 Kcal
Proteína: 24,01 g
Carboidratos: 20,75 g
Gordura: 21,34 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 400 g 

SABORES DO BRASIL

CAMARÃO NA MORANGA 
REGIÃO NORDESTE - POR RODRIGO KOSSATZ
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Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

LOREM IPSUM

Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

SABORES DO BRASIL

Faça um corte redondo na parte de cima 
da moranga e retire como se fosse uma 
tampa.

Com uma colher retire toda a semente de 
dentro da abóbora, inclusive os fiapos.

Depois disso, colocar os galhos de tomi-
lho, dentes de alho dentro da moranga, 
tampar, enrolar no papel alumínio e 
colocar em um tabuleiro. Levar ao forno 
pré aquecido e deixe em torno de 1 h.

Enquanto a moranga está no forno pique 
a cebola, coentro e rale o gengibre. 
Tempere o camarão descascado com sal, 
pimenta do reino e o gengibre 

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

200 ml de Nutricomp® Gourmet 
Soup vegetais 
1 moranga madura média (em torno de 
1 kg)
350 g de camarão limpo
60 g de cebola
5 g de alho
1 molho de coentro 
150 g de catupiry 
3 g de gengibre ralado
2 galhos de tomilho
Azeite 

Leve uma panela ao fogo, coloque o 
azeite e em seguida a cebola e deixe 
dourar. Adicione o camarão e assim que 
ele mudar de cor coloque o coentro e 
catupiry. 

Assim que estiver bem homogêneo, 
adicione o Nutricomp® Gourmet Soup 
vegetais misture e apague o fogo. 

Ajuste o sal e a pimenta a gosto

A moranga estando pronta, retire o 
papel alumínio e a tampa da moranga. 
Com uma concha retire toda a água 
que sobrou.  

Com uma colher coloque um pouco do 
camarão dentro da moranga, raspe as 
paredes com cuidado e misture. Repita 
esse processo ao poucos até a moranga 
estar cheia.

Ela está pronta para ser servida! 

Obs: se gostar do recheio mais en-
corpado pegue a água que sobrou da 
moranga ainda quente e misture em 
um copo com uma colher de maisena. 
Misture com o recheio na panela antes 
de rechear a moranga e assim ficará 
mais encorpada.

Rendimento: 4 porções de 400 g
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Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

LOREM IPSUMSABORES DO BRASIL

ARROZ DE PEQUI 

Lavar o arroz, escorrer e deixar 
secando.

Refogue a cebola no óleo de 
pequi e no óleo de soja. Acres-
cente o alho picado, junte o 
arroz e sele os grãos.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

200 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais  
360 ml de água 
120 g de arroz branco tipo 
agulha
5 g de alho picado
40 g de cebola
¼ do maço de cheiro verde 
10 ml óleo de pequi
10 ml óleo de soja
50 g de conserva de polpa de 
pequi
40 g de muçarela ralada
Sal a gosto

REGIÃO CENTRO-OESTE - POR RODRIGO KOSSATZ

Acrescente o pequi em conserva cortado em 
tiras e tempere com sal.

Coloque a água e cozinhe em fogo alto até 
ferver. Assim que ferver abaixe o fogo, e coloque 
a tampa sem tapar completamente, deixe uma 
pequena abertura. Assim que secar a água apa-
gue o fogo e deixe a panela tapada por 10 min. 

Adicione o Nutricomp Gourmet® Soup 
vegetais com o queijo e o cheiro verde picado, 
misture com cuidado até ficar homogêneo e 
está pronto para servir.

Calorias: 570 Kcal
Proteína: 15,43 g
Carboidratos: 72,03 g
Gordura: 24,50 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 300 g

Rendimento: 2 porções de 300 g
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Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

LOREM IPSUM

Energia: xxxx kcal
Proteína: xxxx g  
Carboidratos: xxxx g 
Gordura: xx g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

10 Min.
LOREM IPSUM

Rendimento: 2 porções de 300 g
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SOPAS
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

SOPAS

Calorias: 787.28 kcal
Proteína: 23.58 g  
Carboidratos: 117 g 
Gordura: 23.58 g

ABOBRINHA E SOPA DE MILHO DOCE

Corte 50 gramas de abobri-
nha em pequenos pedaços e 
cozinhe no microondas por 3 
minutos.

Misture às 50 gramas da 
abobrinha cozida, 60 gramas 
de milho doce e a Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais. Tem-
pere com uma pitada de sal e 
pimenta preta.

Refogue o restante da abobri-
nha e milho doce com azeite 
por 2-3 minutos. Adicione a 
mistura e sirva imediatamente.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

200 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais 
100 g de abobrinha
120 g de milho doce (enlatado)
1 colher de sopa de azeite
Sal
Pimenta preta



19

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

SOPAS

Calorias: 252.16 kcal
Proteína: 10.43 g  
Carboidratos: 32.76 g 
Gordura: 7.77 g

SOPA FRIA DE VEGETAIS

Faça um purê em um recipien-
te alto.

Tempere com pimenta, sal, 
tomilho e orégano conforme 
desejado.

Ao final, decore com manje-
ricão.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

150 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais
40 g de aipo (em conserva, 
ralado)
20 g de pimenta vermelha
100 ml de tomate esmagado
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

SOPAS

Calorias: 499.34 kcal
Proteína: 14.05 g  
Carboidratos: 50.24 g 
Gordura: 25.08 g

SOPA CREMOSA DE CENOURA

Corte as cenouras em fatias 
finas e refogue no azeite.

Dissolva o caldo de vegetais 
em 200 ml de água.

Despeje o caldo sobre as ce-
nouras e cozinhe por aproxi-
madamente 12 minutos.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

200 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais  
200 ml de água
200 g de cenouras
10 g de azeite
1 colher de chá de caldo de 
vegetais em pó
1 colher de chá de creme 
fraîche
Sal
Pimenta preta

Deixe a mistura esfriar e em seguida, bata 
as cenouras cozidas em um liquidificador 
até formar um purê.

Adicione a Nutricomp® Gourmet Soup 
vegetais e o creme fraîche e mexa.

Tempere com sal e pimenta a gosto. Sirva 
com salsa picada conforme desejado.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

SOPAS

Calorias: 377.70 kcal
Proteína: 15.58 g  
Carboidratos: 43.19 g 
Gordura: 15.54 g

CREME DE COGUMELOS E ASPARGOS

Ferva a água, misture o pó de 
cogumelos a  sopa e refine 
com creme.

Adicione a Nutricomp® Gour-
met Soup vegetais.

Corte os cogumelos e os aspar-
gos e cozinhe em uma panela 
até dourar.

Cozinhe o bacon no forno 
ou em uma panela até ficar 
crocante.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

200 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais
125 ml de água
1 colher de sopa de creme de 
leite (35% de gordura)
25 g de cogumelo
3 aspargos
1 colher de sopa de bacon
70 g de sopa de cogumelos 
em pó
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BATATA, MACARRÃO E 
VEGETAIS
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

BATATA, MACARRÃO E VEGETAIS

Calorias: 700.34 kcal
Proteína: 36.50 g  
Carboidratos: 41.36 g 
Gordura: 41.50 g

FRITADA

 Pré-aqueça o forno a 165º C.

Aqueça o azeite em uma panela 
e adicione a cebola picada. Em 
seguida, adicione os aspargos e 
os cogumelos fatiados e cozi-
nhe por 5 minutos.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

150 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais   
2 ovos
150 g de cebola
75 g de tomate
70 g de cogumelo
50 g de aspargo
3 colheres de sopa de queijo 
parmesão (ralado)
1 colher de sopa de azeite
Orégano
Manjericão
Pimenta preta

Misture em um recipiente de tamanho mé-
dio a Nutricomp® Gourmet Soup vegetais 
com os ovos, orégano, manjericão, pimenta 
preta, queijo ralado e mexa. Em seguida, 
adicione os vegetais.
Aqueça uma panela e adicione uma colher 
de sopa de azeite. Adicione a mistura de 
vegetais e cozinhe por 2-3 minutos.
Finalmente, cubra com fatias de tomate 
e polvilhe com queijo ralado. Asse por 3 
minutos no forno.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

BATATA, MACARRÃO E VEGETAIS

Calorias: 663.83 kcal
Proteína: 18.67 g  
Carboidratos: 78.62 g 
Gordura: 27.93 g

PURÊ DE ABÓBORA E VEGETAIS

Cozinhe a abóbora e passe 
imediatamente por um

espremedor de abóbora. 
Adicione manteiga e 100 ml 
de Nutricomp® Gourmet Soup 
vegetais.

Mexa vigorosamente.

Cozinhe as batatas e imediata-
mente passe por um espreme-
dor de batatas. Adicione man-
teiga e 100ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais.

Mexa vigorosamente.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

200 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais   
250 g de batata
250 g de abóbora
4 colheres de chá de manteiga
Sal
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

BATATA, MACARRÃO E VEGETAIS

Calorias: 1251.01 kcal
Proteína: 39.25 g  
Carboidratos: 203.78 g 
Gordura: 27.61 g

MACARRÃO COM MOLHO DE TOMATE

Prepare o espaguete de acordo 
com as instruções do pacote.

Aqueça o molho de tomate 
e misture na Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais adi-
cionando também o creme. Em 
seguida, adicione a mistura de 
temperos e mexa.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

100 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais    
250 g de macarrão espaguete
50 ml de creme de leite (35% 
de gordura)
4 colheres de sopa de molho 
de tomate
Mistura de temperos
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

BATATA, MACARRÃO E VEGETAIS

Calorias: 870.14 kcal
Proteína: 29.77 g  
Carboidratos: 101.11 g 
Gordura: 36.78 g

RISOTO DE COGUMELO

Limpe os cogumelos e corte 
em fatias finas.

Corte a cebola e cozinhe.

Ferva o arroz em uma panela.

Pique o alho e cozinhe em 
uma panela com óleo em fogo 
médio ou baixo. Adicione os 
cogumelos e tempere com sal 
e pimenta.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

150 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais 
75 g de arroz
75 g de cebola
70 g de cogumelo
2 colheres de sopa de azeite
30 g de queijo parmesão 
(ralado)
1 dente de alho
Sal
Pimenta preta

Misture 10 g de cogumelos com 150 ml de 
Nutricomp® Gourmet Soup vegetais no 
liquidificador. Quando o arroz estiver cozido, 
misture com o restante da Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais.

Adicione a cebola e o resto dos cogume-
los. Com o risoto ainda quente, adicione o 
parmesão ralado. Enfeite com pequenos pe-
daços de tomate cru ou aspargos salteados.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

BATATA, MACARRÃO E VEGETAIS

Calorias: 742.05 kcal
Proteína: 20.81 g  
Carboidratos: 57.75 g 
Gordura: 46.35 g

BATATA GRATINADA

Descasque as batatas e corte-
-as em fatias finas.

Combine a Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais com 
o creme creme de leite, 1 ovo 
e bata. Tempere com sal e 
pimenta.

Coloque as batatas cruas em 
uma caçarola e despeje a 
mistura de creme-ovo-Nu-
tricomp® Gourmet  Soup 
vegetais sobre as batatas para 
que elas fiquem cobertas; asse 
no forno em 220°C por 40 
minutos até dourar.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

120 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais  
250 g de batata
1 ovo
100 ml de creme de leite
Sal
Pimenta preta
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

BATATA, MACARRÃO E VEGETAIS

Calorias: 1627.75 kcal
Proteína: 55.48 g  
Carboidratos: 197.43 g 
Gordura: 65.79 g

TORTELLINI COM MOLHO DE QUEIJO

Prepare o tortellini de acordo 
com as instruções do pacote.

Misture o molho em pó com 
200 ml de Nutricomp® Gour-
met Soup vegetais e 50 ml de 
creme de leite; aqueça.

Tempere o molho com o caldo 
em pó e um pouco de sal e

pimenta e, em seguida, adi-
cione 30 g de queijo ralado 
(Gouda).

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

200 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais 
250 g de tortellini de espinafre 
e ricota
50 ml de creme de leite (35% 
de gordura)
30 g de queijo tipo Gouda 
(ralado)
40 g de molho de quatro 
queijos
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

BATATA, MACARRÃO E VEGETAIS

Calorias: 727.54 kcal
Proteína: 32.85 g  
Carboidratos: 46.69 g 
Gordura: 44.06 g

CAÇAROLA DE LEGUMES COM 
MOLHO REAL

Lave e pique os vegetais, e 
descasque e corte as batatas.

Pré-cozinhe os vegetais e as 
batatas por 3-5 minutos. Bata 
a Nutricomp® Gourmet Soup 
vegetais com o creme de leite 
e dois ovos.

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

100 ml de Nutricomp® 
Gourmet Soup vegetais  
150 g de batata
50 g de cenoura
50 g de abobrinha
50 g de cebola
50 ml de creme de leite
2 ovos
30 g de queijo cheddar (ralado)
Sal
Pimenta

Tempere a mistura com sal, pimenta e um 
pouco de noz-moscada. Adicione o queijo 
ralado.

Coloque as batatas e os vegetais em uma 
caçarola e cubra com o molho.

Cozinhe a 220° C por cerca de 25 minutos.
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CATEGORIA

Sabor

sopa de vegetais

Nome Nutricomp® Gourmet
Soup

Energia kcal / ml
kcal / porção (200 ml)

1.5 kcal / ml
300 kcal

Proteína g / 100 ml
% Energia

6 g
16%

Gordura g / 100 ml
% Energia

5 g
30%

Carboidratos g / 100 ml
% Energia

19 g
51%

Fibra g / 100 ml
% Energia

2 g
3%

Características principais 	� Sabores salgados, podem ser aquecidos em uma tigela ou xícara no microondas (20 
segundos potencia 600 wtz).

	� Contém fibra (2 g / 100 ml)

	� Proteína de alto valor biológico

	� Perfil de gordura:

	� Óleo de peixe (210 mg / 100 ml EPA e DHA)

	� TCM (2,5 g / 100 ml)

Exemplos de uso 	� Pacientes em risco de desnutrição
	� Pacientes com fadiga de sabor para suplementos doces
	� Ajuda a manter a função intestinal normalizada
	� Desnutrição relacionada a doenças
	� Preparação pré-operatória para pacientes que estão desnutridos
	� Disfagia

NUTRICOMP® GOURMET
Portfólio de Terapia Nutricional Oral
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