
Ministramos aulas de 
cozinha particulares para 
clientes, funcionários ou para 
casais. 
De iniciante a experiente,  
procuramos entender as 
necessidades e preferências 
de cada um, seus hábitos 
alimentares, restrições e 
objetivos nutricionais. 
Adequarmos o nosso trabalho 
às suas necessidades, com o 
propósito de proporcionar 
uma alimentação mais 
equilibrada e saudável para o 
seu dia a dia. 
Contato: 11.985323267 

Vanessa Valle - Personal Chef 
Treinamento em domicílio 



Como funciona o treinamento 

• Enviamos um questionário para entender seu objetivo, preferências e 
hábitos alimentares. 

• Fazemos uma sugestão de cardápio de acordo com o questionário e suas 
escolhas. 

• Enviamos uma lista de compras para os ingredientes, mas se você preferir, 
fazemos a aquisição e apresentamos a nota para reembolso. O serviço de 
compra custa R$70,00. 

• No dia do treinamento podemos preparar entre 4 a 7 pratos, com duração 
de 3 à 6 horas, dependendo da complexidade. 

• Podemos produzir pratos principais, molhos, acompanhamentos e 
sobremesas. 

• As receitas são feitas passo a passo, ensinamos substituições, como 
armazenar e congelar. 

• O investimento é de R$140,00 por hora. Mínimo 3 horas, máximo 6 horas 
com pausa para o almoço. 

• Taxa de deslocamento  R$50,00 - exceto para Barueri e Stna. De Parnaíba. 



Questionário 

• 1. O que você busca com o personal chef? 

• 2. Para quem é o treinamento? Esta pessoa gosta de cozinhar? 

• 3. Qual a sua opção alimentar? Vegano, vegetariano, dietas para perda de 
peso, low carb, funcional, sem restrições. 

• 4.Qual seu prato preferido e a cultura te inspira? Comida italiana, 
japonesa, thay, mediterrânea, outras? 

• 5. Você tem alguma restrição alimentar? 

• 6. Você faz as suas refeições em casa? Como é a sua rotina alimentar? 

• 7. Frequenta nutricionista ou nutrólogo? 

• 8.Caso tenha dieta prescrita, poderia descrever? 

• 9. Tem aversão a algum alimento? 

• 10. Consome carne vermelha, aves e peixes? 

• 11. Consome verduras, legumes e frutas? 



Questionário 

• 12. Quais alimentos nunca faltam na sua geladeira e despensa? 

• 13. Quais os temperos utilizados em sua casa? Sal, óleo, azeite, ketchup, 
mostarda, maionese, cebola, alho, salsinha, coentro, manjericão, sálvia... 

• 14. Você usa adoçante ou açúcar? Que tipo? 

• 15. Você come doces todos os dias? 

• 16.Quantas pessoas moram na sua casa? 

• 17.O treinamento é para contribuir com a alimentação de todos? 

• 18.Como ficou sabendo o Personal Chef treinamento em domicílio? 

• 19. Tem alguma preparação do nosso cardápio que você gostaria e 
aprender? 

• 20. Você possui liquidificador, processador e batedeira? Quais outros 
equipamentos de cozinha você tem? 

 

 



Polpetone 

Frango Carne 



 
 

Estrogonofe de mignon 
creme de leite leve  

 Estrogonofe Arroz de couve flor 

  



Pratos Mediterrâneos 

Carne com ovos 
Sugestão de montagem com arroz 
de couve flor, escarola e coalhada 



Kafta Almôndegas ao sugo 



Frango Thai 
com leite e coco, curry e gengibre 



Sobre coxa sem pele 
assada na laranja com erva doce 



Peixe 

Salmão grelhado Pescada ao limone 



Atum selado com gergelim 
 



Peixes 
Base de leite de coco e temperos 

Para calderada e moquecas Moqueca light de cação 

 



Almôndegas de peixe 

Almôndegas de atum fresco 
Com gergelim e maionese 

funcional de avocado 



Terrinas 

Frango Atum 



Vegetarianos 

Nhoque de ricota com espinafre Nhoque de batata doce 



Lasanha vegetariana 
berinjela, abobrinha, molho de tomate e bechamel de couve flor 



Abobrinha substituindo massas 

Espaguete de abobrinha 
Molho sugo  

Papardelle de abobrinha 
Molho pesto e salmão defumado 



Canelone de Abobrinha com ricota 

Molho de manteiga e sálvia Molho ao sugo 



Abobrinha Recheada 

Frango com requeijão  
Bechamel de couve flor 

Carne moída 
Molho ao sugo 



Molhos 

Molho de tomate  super food Maionese de avocado funcional 



Quiche Caprese 
massa de pasta de grão de bico, recheio de ricota e alho poró 

com tomate cereja 



 
Quiches sem glúten 

Quiche de frango com leite de coco 

 



Quiches sem glúten 

Quiche de cogumelo paris, alho 
poró e creamcheese ou tofu 

Base sem glúten – farinha  de 
arroz, de grão e bico e linhaça 



Pizza com massa de couve flor 

Massa de couve flor marguerita 



Pão sem glúten 
 

Pão sírio de couve flor Pão sem glúten comm sementes 

 



Doces lowcarb sem glúten 

Bolo de chocolate  Banana Bread 



Veganos 

Torta de manga   Cheasecake de chocolate 



Sobremesas tradicionais 

Torta de caramelo e chocolate Torta de pistache 



Banoffee Mousse de chocolate e nutella 



Bolo de chocolate com 
brigadeiro Chessecake 


