
Material exclusivo para pro� ssionais da saúde. Proibida a distribuição aos consumidores.

Receitas com

ÁGUA SABORIZADA 
DE LIMÃO E HORTELÃ

SUCO DE UVA INTEGRAL, 
MELÃO E LIMÃO

CAPPUCCINO CREMOSO

ÁGUA FRUTADA
COM ALECRIM

Ingestão segura de 
alimentos para mais 
qualidade de vida



Material exclusivo para pro� ssionais da saúde. Proibida a distribuição aos consumidores.

Ingredientes

1 xícara (chá) de melão gelado picado

4 colheres (sopa) de suco de uva integral

Suco de meio limão

Meia xícara (chá) de Água PUREZA
VITAL bem gelada

Ingredientes

1 colher (chá) de NESCAFÉ Tradição  

1 colher e meia (chá) de açúcar mascavo meia 

xícara (chá) de Leite Líquido MOLICO quente

1 colher (chá) de Chocolate em Pó DOIS FRADES

meia colher (chá) de Água PUREZA VITAL quente

Modo de preparo

Em um liquidifi cador, bata os ingredientes 
com meia xícara (chá) de Água PUREZA 
VITAL bem gelada. Coe e acrescente o 
Resource® ThickenUp Clear conforme 
indicações da embalagem. Sirva.

Modo de preparo

Em uma xícara, coloque o NESCAFÉ, o açúcar, 
meia colher (chá) de Água PUREZA VITAL 
quente e bata com uma colher até fi car como 
uma espuma. Adicione o Leite Líquido MOLICO 
quente e o Chocolate em Pó DOIS FRADES 
e misture bem. Acrescente o Resource® 
ThickenUp Clear conforme indicações da 
embalagem. Sirva.

SUCO DE UVA INTEGRAL, 
MELÃO E LIMÃO

CAPPUCCINO CREMOSO

Rendimento

1 porção

Rendimento

1 porção

Néctar 
1 colher - medida 

ou 1 sachê 

Néctar 
1 colher - medida 

ou 1 sachê 

Mel
2 colheres - medida 

ou 2 sachês 

Mel
2 colheres - medida 

ou 2 sachês 

Pudim 
3 colheres - medida 

Pudim 
3 colheres - medida 



Material exclusivo para pro� ssionais da saúde. Proibida a distribuição aos consumidores.

Ingredientes

6 framboesas frescas

6 amoras frescas

6 morangos cortados ao meio

2 ramos de alecrim

1 garrafa de Água PUREZA VITAL 
sem gás bem gelada (1 litro e meio)

Ingredientes

4 limões cortados em fatias (Tahiti ou Siciliano) 

meia xícara (chá) de folhas de hortelã

1 garrafa de Água PUREZA VITAL sem gás bem 
gelada (1 litro e meio)

Modo de preparo

Em uma jarra de servir, arrume as framboesas, 
as amoras, os morangos e o alecrim e acrescente 
delicadamente a Água Pureza Vital bem gelada. 
Leve à geladeira e deixe por cerca de 2 horas. 
Coe 100 mL da água aromatizada e acrescente 
o RESOURCE® THICKENUP CLEAR conforme 
indicações da embalagem. Sirva.

Modo de preparo

Em uma jarra de servir, arrume as fatias de 
limão e as folhas de hortelã e acrescente 
delicadamente a Água Pureza Vital bem gelada. 
Leve à geladeira e deixe por cerca de 2 horas. 
Coe 100 mL da água aromatizada e acrescente 
o RESOURCE® THICKENUP CLEAR conforme 
indicações da embalagem. Sirva.

ÁGUA FRUTADA
COM ALECRIM

ÁGUA SABORIZADA
DE LIMÃO E HORTELÃ

Rendimento

10 porções

Rendimento

10 porções

Néctar 
1 colher - medida 

ou 1 sachê 

Néctar 
1 colher - medida 

ou 1 sachê 

Mel
2 colheres - medida 

ou 2 sachês 

Mel
2 colheres - medida 

ou 2 sachês 

Pudim 
3 colheres - medida 

Pudim 
3 colheres - medida 



Material exclusivo para pro� ssionais da saúde. Proibida a distribuição aos consumidores.

Ingredientes

3 unidades de anis-estrelado

1 carambola madura média em fatias

1 kiwi maduro médio em fatias

1 garrafa de Água PUREZA VITAL
sem gás bem gelada (1 litro e meio)

Ingredientes

2 maçãs Fuji bem maduras e cortadas
em rodelas

6 unidades de cravos-da-índia

3 unidades de canela em pau

1 garrafa de Água PUREZA VITAL 

sem gás bem gelada (1 litro e meio)

Modo de preparo

Em uma jarra de servir, coloque a Água Pureza Vital bem 
gelada, acrescente o anis-estrelado, a carambola e o kiwi.
Leve à geladeira e deixe por cerca de 2 horas. Coe 100 mL
da água aromatizada e acrescente o RESOURCE® THICKENUP 
CLEAR conforme indicações da embalagem. Sirva.

Modo de preparo

Em uma jarra de servir, arrume as maçãs, os cravos-da- índia 
e a canela em pau e acrescente delicadamente a Água Pureza 
Vital bem gelada. Leve à geladeira e deixe por cerca de 2 horas. 
Coe 100 mL da água aromatizada e acrescente o RESOURCE® 

THICKENUP CLEAR conforme indicações da embalagem. 
Sirva.

ÁGUA ESTRELADA

ÁGUA SABORIZADA DE 
MAÇÃ, CRAVO E CANELA

Rendimento

10 porções

Rendimento

10 porções

Néctar 
1 colher - medida 

ou 1 sachê 

Néctar 
1 colher - medida 

ou 1 sachê 

Mel
2 colheres - medida 

ou 2 sachês 

Mel
2 colheres - medida 

ou 2 sachês 

Pudim 
3 colheres - medida 

Pudim 
3 colheres - medida 



Material exclusivo para pro� ssionais da saúde. Proibida a distribuição aos consumidores.

Apresentações:   
• Lata de 125 g com colher
    - medida de 1,2 g inclusa.

• Display com 24 sachês
    de 1,2 g.

Apresentações:   
 Lata de 125 g com colher

    - medida de 1,2 g inclusa.

 Display com 24 sachês
    de 1,2 g.

Ingestão segura de 
alimentos para mais 
qualidade de vida

NÃO CONTÉM GLUTÉN


