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SOBRE O 
PROGRAMA

O Cuidados pela Vida é a crença que 

podemos nos cuidar e ter uma vida 

melhor a cada dia, com cada atitude, em 

cada relacionamento e a cada decisão 

que tomamos.

Por isso, nos inspiramos na ciência, 

nas boas relações humanas, na 

sustentabilidade e no bem-estar para 

trazer todos os tipos de benefícios 

através dos nossos produtos e dos 

nossos conteúdos para saúde.
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Este livro é uma publicação de distribuição gratuita, destinada aos participantes do CUIDADOS PELA VIDA, o programa de benefícios do Aché Laboratórios. Os artigos aqui assinados 

são de total responsabilidade dos autores e não representam a opinião da icons4u, do programa CUIDADOS PELA VIDA ou do Aché Laboratórios. Não é permitida a reprodução total ou 

parcial sem prévia autorização. O conteúdo apresentado não tem como objetivo substituir as orientações médicas. Para manter-se em dia com seu tratamento, visite regulamente seu 

médico. O acesso à informação sobre saúde é o primeiro passo para uma maior qualidade de vida. Compartilhe esta ideia!

A biotina é uma vitamina hidrossolúvel 

do complexo B (vitamina B7).

É produzida no intestino pelas 

bactérias da nossa microbiota e obtida 

naturalmente através da ingestão de 

alimentos como gema de ovo, vísceras, 

leite, nozes, peixes e cereais.

Fundamental para o metabolismo do 

sistema nervoso central (SNC), pele, 

cabelos e unhas.

//INTRODUÇÃO

Referência: Sekiguchi, T.; Nagamine, T. Inhibition of free radical generation by biotin. Biochem Pharmacol, v. 47, n. 3, p. 594-596, 1994



ENTRADA

SALADA DE
CEVADA
COM CROCANTE
DE NOZES

RENDIMENTO DA RECEITA

8 PORÇÕES DE 120G

QUANTIDADE DE BIOTINA
APROXIMADA POR PORÇÃO

24,75 MCG

IMAGEM: GETTYIMAGES

Modo de preparo
MOLHO:
• Misture todos os ingredientes, prove o 
sal e pimenta e reserve na geladeira. 

SALADA
• Cozinhar a cevada em água fervente 
por no máximo 30 minutos, até os grãos 
estarem macios. Resfrie e reserve na 
geladeira. 

• Corte os tomates e pepinos em
cubos pequenos. 

• Pique a salsa em tirinhas pequenas
e finas.

Ingredientes
MOLHO
• 5 colheres ( sopa ) de azeite extra virgem 
• 4 colheres ( sopa ) de suco de limão siciliano
• Sal e pimenta-do-reino moídos na hora e à gosto

SALADA
• 400g de cevada em grãos
• 5 tomates 
• 2 pepinos
• 1 maço pequeno de salsa
• 200g de nozes 

• Pique bem grosseiramente as nozes, 
coloque-as em uma frigideira bem 
quente, por apenas 5 minutos,
mexendo sem parar.
  
• Em uma travessa redonda e funda, 
misture todos os ingredientes, exceto as 
nozes.

• Regue com o molho, experimente o 
sal e acerte. 

• No momento de servir jogue as nozes 
por cima, deguste em seguida. 
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ENTRADA

ERVILHAS
FRESCAS
COM COGUMELOS 
(QUENTE)

RENDIMENTO DA RECEITA

2 PORÇÕES DE 120G

QUANTIDADE DE BIOTINA
APROXIMADA POR PORÇÃO

74,25 MCG

Modo de preparo
• Hidrate os cogumelos em 2 xícaras de água quente, 
por aproximadamente 20 minutos. 

• Retire os cogumelos da água, corte-os em pedaços 
pequenos e os reserve. 

• Coar a água escura, utilizando uma peneira com um 
filtro de papel de café, reservar esta água. 

• Em uma frigideira funda, adicione o azeite e refogue a 
cebola picada, até que fiquem quase transparentes. 

• Juntar os cogumelos e as ervilhas, refogar por 2 
minutos.

• Adicione a água dos cogumelos filtrada, deixe cozinhar 
por aproximadamente 10 minutos. 

• Assim que secar a água, acerte o sal e a pimenta,
moídos na hora e sirva na sequência. 

IMAGEM: GETTYIMAGES

Ingredientes
• 200g de ervilhas frescas
• 50g de cogumelo shitake seco
• 50g de cogumelo shimeji seco 
• 1 cebola roxa pequena cortada   
em pequenos cubinhos

• 2 xícaras de água
• 2 colheres ( sopa ) azeite extra virgem
• Sal e pimenta-do-reino moídos na hora 
e à gosto
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PRATO PRINCIPAL

LOMBO DE
PORCO
COM AMENDÔAS

RENDIMENTO DA RECEITA

5 PORÇÕES DE 180G

QUANTIDADE DE BIOTINA
APROXIMADA POR PORÇÃO

50,65 MCG

Modo de preparo

• Fure o lombo com a ponta da faca, em 
vários pontinhos, para que o tempero pene-
tre na carne. 

• Em uma tigela misture, o azeite, o alho, 
as ervas, o curry, a manteiga e o sumo do 
limão.

• Regue o lombo todo com essa mistura, 
esfregue bem para penetrar o tempero na 
carne. 

• Coloque em uma assadeira, cubra com 
papel alumínio, leve ao forno médio por 
aproximadamente 1h30 minutos. 

• De vez em quando, regue o lombo com o 
molho. Após 1 hora de forno, adicione as ce-
bolas em rodelas espalhadas pela assadeira. 
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Ingredientes

• 1500g de lombo de porco

• 1 colher ( café ) de curry

• 1 colher ( café ) de tomilho

• 2 dentes de alho picados bem pequenos  

• ½ xícara de alho poró cortado em rodelas finas

• 2 colheres ( sopa ) azeite extra 
virgem

• ½ limão ( sumo ) 

• 2 cebolas roxas médias, cortadas 
em rodelas

• 2 colheres ( sopa)  de manteiga

• 500g de amêndoas picadas

• Fatie grosseiramente as amên-
doas, leve para uma frigideira 
quente anti-aderente,  frite por 
apenas  3 minutos mexendo sem 
parar. 

• Após 1h30 minutos, retire o 
papel alumínio do lombo e jogue 
as amêndoas por cima, volte ao 
forno por apenas 10 minutos e 
desligue. 

• Deixe descansar depois de 
desligar o forno por 10 minutos. 
Retire e fatie, fatias médias e reg-
ue com o molho e as amêndoas. 

• Sirva com uma ótima salada 
verde. 



PRATO PRINCIPAL

SALMÃO
ASSADO
COM SEMENTE
DE GIRASSOL

RENDIMENTO DA RECEITA

4 PORÇÕES DE 100G

QUANTIDADE DE BIOTINA
APROXIMADA POR PORÇÃO

22,61 MCG

Ingredientes
• 4 postas de salmão (130g cada),   
sem pele e sem espinhas
• 100 gramas de sementes de girassol,
torradas e sem pele

Modo de preparo
• Temperar as postas de salmão com o limão, o sal e a 
pimenta.

• Deixar marinar por 30 minutos. 
 
• Colocar as sementes de girassol em uma superfície 
plana, passar as postas de salmão, uma a uma, pelas 
sementes, fazendo uma leve pressão para que “grudem”. 

• Preaqueça uma frigideira anti-aderente com o azeite e 
acrescente as postas, uma a uma para que “selem” por 
aproximadamente 2 minutos cada lado. 

• Retire as postas e adicione em uma assadeira antiader-
ente, leve ao forno preaquecido, em temperatura média, 
por 8 minutos. 

• Servir com legumes no azeite. 

IMAGEM: GETTYIMAGES

•  ½ limão (sumo)
• Sal e pimenta-do-reino moídos na
hora e à gosto
• 1 colher (chá) azeite extra virgem
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SOBREMESA

CREME DE
ABACATE
COM CACAU E
CASTANHA DE CAJU

RENDIMENTO DA RECEITA

5 PORÇÕES DE 180G

QUANTIDADE DE BIOTINA
APROXIMADA POR PORÇÃO

50,65 MCG

IMAGEM: GETTYIMAGES

Modo de preparo
• Deixe as castanhas de molho em água 
filtrada por 2 horas. 

• Escorra e passe pela água corrente limpa 
também. 

• Coloque as castanhas em um processador 
com todos os ingredientes, bater até obter 
um creme homogêneo. 

• Dividir em taças e levar para geladeira por 
1 noite. 

• Servir gelada com folhinhas de hortelã. 

Ingredientes
• 100g de castanha de caju crua
• 1 banana nanica grande picada
• 300g de abacate picado ( 2 unidades ) 
• 120ml de leite de coco
• 60ml de leite desnatado
• 2 colheres ( sopa ) de cacau em pó
• 2 colheres ( sopa ) de mel
• 1 colher ( café ) de essência de baunilha
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SOBREMESA

BANANA
COM NOZ
COM PECAN
CARAMELIZADA

RENDIMENTO DA RECEITA

6 PORÇÕES DE 100G

QUANTIDADE DE BIOTINA
APROXIMADA POR PORÇÃO

98,73 MCG

Ingredientes
• 4 postas de salmão (130g cada),   
sem pele e sem espinhas
• 100 gramas de sementes de girassol,
torradas e sem pele ½ limão (sumo)

Modo de preparo

• Preaqueça o forno a 140ºC, forre uma assa-
deira com papel manteiga e unte o papel com 
óleo. 

• Bata a clara em neve até ficar em consistência 
firme. Adicione o açúcar mascavo e a baunilha. 

•   Misture até que o açúcar esteja bem integra    
do a clara. Passe as nozes neste creme de clara 
com açúcar até que estejam bem envolvidas 
pelo creme. 

• Espalhe as nozes na assadeira sobre o papel 

manteiga, tomando cuidado para que as mes-

mas não fiquem umas sobre as outras. 

Ingredientes
• 4 bananas nanicas picadas em rodelas finas

• 1 clara de ovo

• 110g de açúcar mascavo

IMAGEM: GETTYIMAGES

•   1 gota de extrato de baunilha 
concentrado

•   2 colheres ( sopa ) de óleo

•   430g de noz pecan

•   Asse por aproximadamente 
15 minutos ou menos, até que as 
nozes estejam douradas. 

• Retire e deixe esfriar. 

•   Em um bowl redondo e fundo,
adicione as bananas picadas em 
rodelas e cubra com as nozes 
pecan caramelizadas. 

• Servir com 1 bola de sorvete de  

creme ao lado.
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LANCHE

TORRADA
SURPRESA
SALGADA

RENDIMENTO DA RECEITA

1 PORÇÃO

QUANTIDADE DE BIOTINA
APROXIMADA POR PORÇÃO

13,02 MCG

IMAGEM: GETTYIMAGES

Ingredientes
• 1 fatia de pão integral

• 1 ovo

• 1 colher ( chá ) de manteiga

Modo de preparo
• Utilizando um cortador de biscoito ou até uma 

faca pequena, corte e retire a parte central da 
fatia do pão integral ( caso não tenha habilidade 
com a faca, pode utilizar um copo pequeno, com  
a “boca” virada para baixo ). 

• Coloque a frigideira antiaderente para aquecer.

• Passar a manteiga na fatia do pão. 

• Coloque a fatia do pão na frigideira e deixe  
dourar por 3 minutos de um lado. 

• Vire a fatia, abaixe o fogo e quebre   
o ovo no centro da fatia do pão. 

• Deixe cozinhar até que a clara esteja totalmente 
branca e a gema amarela clara, acrescente o sal e 
a pimenta moídos na hora por cima. 

• Retirar da frigideira e consumir imediatamente.



LANCHE

MINGAU
DE AVEIA
COM FRAMBOESA

RENDIMENTO DA RECEITA

2 PORÇÕES DE 100G

QUANTIDADE DE BIOTINA
APROXIMADA POR PORÇÃO

22,40 MCG

IMAGEM: GETTYIMAGES

Modo de preparo
• Em uma panela funda, misturar a aveia   

e o leite vegetal escolhido. 

• Leve a mistura ao fogo, assim que levantar fervura, 
diminua o fogo e deixe cozinhar por 3 minutos até 
engrossar ou até atingir a consistência desejada. 

• Despeje em um bowl, jogue as framboesas  
por cima e o mel. 

• Sirva imediatamente.  

Ingredientes
• 4 colheres ( sopa ) de aveia em flocos  ( 180g )

• 1 xícara de leite vegetal    
 ( arroz, castanha do Pará ou caju ) 

• 1 colher ( chá ) de mel

• 8 unidades de framboesa ( 80g )
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DICAS
PARA CONSERVAR A
MAIOR QUANTIDADE
DE VITAMINA NAS
PREPARAÇÕES • Cozinhar no vapor

• Não fatiar muito os alimentos

• Cozinhar com a casca o que for possível

• Não cozinhar por muito tempo

• Utilizar pouca água

• Preparar tudo no fogo alto

• Não armazenar os alimentos por muito

       tempo na geladeira

• Reutilizar a água usada no cozimento para 
preparar outro alimento, pois essa água pode 
reter nutrientes, que em vez de serem perdidos, 
serão reaproveitados em outro prato
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O acesso à informação sobre saúde é o primeiro passo para uma maior qualidade 
de vida. O conteúdo apresentado não tem como objetivo substituir ou alterar 
as orientações médicas. Para manter-se em dia com seu tratamento visite 
regularmente seu médico. Consulte termos e condições no regulamento em
www.cuidadospelavida.com.br/o-programa

 

Baixe o aplicativo

 

Google Play e Apple Store

AGORA LEMBRAR 
A HORA DE TOMAR 
SEU MEDICAMENTO 
FICOU MAIS FÁCIL.

Disponível gratuitamente
nas lojas:

AGENDE LEMBRETES 
PARA TOMAR SEUS 

MEDICAMENTOS
COM O APLICATIVO
ACHÉ - TÁ NA HORA


