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Obs: é de extrema importância citar que esse material não substitui um atendimento 

nutricional. Para quem deseja iniciar uma dieta low carb é muito importante consultar 

um profissional nutricionista para que você seja orientado corretamente, e que seja feito 

sua avaliação nutricional, para um melhor resultado na sua dieta, e sem riscos. 
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Módulo 1 

O QUE É DIETA LOW CARB? 

 

É conhecida como LCHF que quer dizer Low Carb High Fat – ou seja baixo em 

carboidratos e alto em gorduras. A quantidade de proteína consumida é a mesma que 

se você estivesse em uma dieta normal. 

A dieta low carb se trata de uma dieta de baixo carboidrato. 

Funciona da seguinte maneira. Quando você come carboidratos na sua alimentação, 

principalmente os refinados, eles se tornam açúcar (glicose) no seu sangue, como o 

excesso de açúcar no sangue é tóxico, o seu corpo libera a insulina para armazenar para 

armazenar esse açúcar na forma de gordura. 

A insulina: 

- Suspende a queima de gordura; 

- Converte o açúcar circulante em gordura; 

- Acelera o estoque de gorduras. 

Quando o açúcar no sangue diminui, você ainda tem insulina circulando. Assim você 

continua sem conseguir transformar a gordura em energia, e para não ficar sem energia, 

o seu corpo te induz ainda mais a comer os carboidratos. 

E o ciclo começa novamente. 

Carboidratos = ↑Insulina =↑Ganho de peso = ↑da Fome =↑ dos CARBOIDRATOS. 

Para quebrar esse círculo sem fim, muitas pessoas tomam remédios para baixar a glicemia 

sanguínea, outros para melhorar os receptores de insulina, outros piores ainda tomam 

todas as drogas psicoativas com comprovação de dependência para a inibição do 

apetite. 

Mas infelizmente nada disso se resolve, e o efeito sanfona é garantido. 

Existem muitas linhas da dieta low carb com foco no emagrecimento, algumas 

consagradas como a dieta de Atkins e outras polemicas como a Dunkan. Eu trabalho 

com a dieta low carb com uma abordagem funcional. Que estão classificadas de acordo 

com o Índice Glicêmico de cada alimento. 

 

Porque essa dieta funciona? 

Um dos grandes objetivos do "Desafio Low Carb" é resgatar a sua capacidade de 

diferenciar fome de verdade e outros tipos de fome (automática, emocional...). Isso 

porque as mudanças alimentares sugeridas nessa dieta visam trazer um equilíbrio 

hormonal que possibilita o aumento da saciedade. Dessa forma caberá a você perceber 

e respeitar as mudanças no seu apetite. 

Mas comece já esse exercício, ficando atento a quanto está realmente com fome antes 

de fazer qualquer refeição.  

Antes de qualquer refeição pergunte a si mesmo se você está realmente com fome ou 

está entediado, triste, carente ou cansado (a)? Perceba se você está comendo além do 

que seu corpo precisa e observe como fica pesado e lento após uma refeição grande. 

Experimente comer apenas quando sentir fome e parar quando se sentir saciado, e veja 

como esse exercício simples pode ser transformador. 

Os benefícios de mantem a glicose baixa, e por consequente a insulina é que traz todo 

esse benefício ao corpo e ao emagrecimento eficaz. 
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A correta substituição dos alimentos faz com que você perca a fome, tanto pelo 

mecanismo da insulina explicado anteriormente, como pelas substituições de gorduras 

saudáveis que saciam por mais tempo. 

Benefícios dessa dieta 

- Controla a glicemia dos diabéticos 

- Reverte o quadro de gordura no fígado 

- Estabiliza a pressão arterial 

- Auxilia no emagrecimento 

- Reduz ansiedade e compulsão alimentar. 

Cortar calorias ou cortar carboidratos? 

Nenhum dos dois. 

Você se imagina o resto da sua vida pesando alimentos e verificando a quantidade que 

pode comer todos os dias? Imagina em um casamento ou uma festa você levando sua 

balancinha ou seu caderninho para contar calorias? Pois bem isso não é vida, e está 

comprovado que dieta restritivas engordam, pois tem uma hora que você resolve se 

libertar disso tudo, e voltar a viver normalmente. Mas e aí? Você aprendeu a comer? Se 

reeducou? 

Cortar calorias se resume a uma dieta baseada em fome, e isso nunca funcionou. 

Uma dieta restrita em gordura e com baixa caloria só tem um objetivo? Aumentar a 

lucratividade das indústrias alimentícias. 

Quem se beneficiará com essa dieta? 

Todas as pessoas que necessitam emagrecer e também as que sofrem com os seguintes 

problemas de saúde como como: 

Obesidade 

Síndrome metabólica 

Triglicérides alto 

Colesterol alto 

Ácido úrico elevado 

Hipotireoidismo 

Esteatose hepática 

Hipertensão 

Pré diabetes 

Diabetes tipo I e II 

Fadiga crônica 

Fibromialgia 

Síndrome do intestino irritável 

Alzheimer 

Lúpus 

Artrite reumatoide 

Convulsão 

E outros problemas inflamatórios como: crônico-degenerativos e autoimunes. 

 

A OBESIDADE é uma doença marcada pelo desequilíbrio metabólico, principalmente 

representado pelo excesso de carboidratos na dieta. Para tratar esse tipo de desequilíbrio 

você precisa de uma dieta “desequilibrada” – com muito menos carboidratos para 

equilibrar seu metabolismo. 

A conta é a seguinte: 
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- Se uma pessoa obesa comer muito carboidrato – ela vai ficar obesa. 

- Se o obeso comer uma dieta equilibrada (que ainda é rica em carboidratos), ele ainda 

vai continuar obeso. 

- Para sair dessa obesidade é preciso que ele coma uma dieta pobre em carboidratos o 

com carboidratos de baixo Índico glicêmico, e aí teremos o tão sonhado emagrecimento.  

- Preste atenção – ninguém está falando em cortar carboidratos, mas em reduzir seu 

consumo, e optar por escolhas mais saudáveis. 

Prisão de ventre 

Uma grande inimiga do emagrecimento é a constipação. Muitas pessoas não sabem mas 

para serem considerado saudáveis precisamos ir ao banheiro 1x ao dia.  

Nosso organismo acumula toxinas diariamente que devem ser eliminadas pela pele, 

fezes e urina.  

Por isso evacuar diariamente faz parte de uma faxina diária que seu corpo tem que fazer. 

A consistência das fezes deve ser pastosa e de cor clara (tipo uma banana marrom), e 

você deve sentir sensação de esvaziamento completo. 

Muitas dietas hoje reduzem as frutas por conterem carboidratos, ai o quadro de 

constipação aumenta mais ainda. 

Mantenha uma boa hidratação e uma dieta variada. 

 

Módulo 2 

INDO AS COMPRAS E PREPARANDO SEU CARDÁPIO 

 

Substitua suas idas ao mercado por feiras, açougues e peixarias, você consegue comprar 

alimentos de melhor qualidade e reduzir o risco de comprar coisas desnecessárias. 

Dicas: 

- 1º Faça um cardápio semanal 

- 2º Faça uma lista de compras. 

- 3º Logo que chegar ao mercado vá direto a sessão de hortifrútis, e escolha com calma 

seus alimentos. Procure sempre levar um alimento diferente para experimentar. 

- 4º Após passe ne sessão de frios e compre queijos, iogurtes naturais, manteiga – se 

necessário, pois você pode fazer esses produtos em casa, e até comprar em fornecedores 

orgânicos que são ainda mais saudáveis. 

- 5º Açougue e Peixaria – escolha sempre opções mais saudáveis, como as carnes magras, 

peixes frescos. 

- 6º Produtos naturais – compre suas farinhas, aveia, e outros produtos interessantes. 

Evite produto zero açúcar ou diet, eles são piores que o açúcar. Procure produtos 100% 

integral. 

 

Escolhendo os grupos alimentares mais saudáveis para Dieta Low Carb 

 

Gorduras – Azeite de oliva extra virgem (ex. marca Esporão, Deleyda, Carm); manteiga 

ghee (clarificada- ex. Marca Puravida, Benni, Lotus ou faça em casa- veja a receita; Óleo 

de coco (ex. marca Copra, Finococo ou Lótus de coco da Puravida); Manteiga de coco 

(ex. marca Bioporã, Copra); abacate, castanhas, pasta de castanhas (ex. marcas Bioporã, 

Laise Corti, Castanharia, Holy Nuts, Mandorella ou faça em casa); Banha de porco 

artesanal (ex. marca Banha da Lata);  manteiga de cacau (ex. marca Puravida);  óleo de 

abacate, azeite de dendê. 
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Proteínas - Carne, peixe, frango, ovos- sempre que possível optando pelas versões 

orgânicas (ex. Marcas Korin para frangos e carnes, Label Rouge para ovos e Frescatto 

para salmão selvagem). Frutos do mar, porco e cordeiro- também podem ser consumidos 

para quem quiser mais variação. 

 

Para quem digere bem derivados do leite: queijos duros e/ou curados como parmesão, 

meia cura, serra da canastra ou ainda os queijos de cabra, búfala ou ovelha que 

costumam ter uma digestão melhor. Para iogurte- grego ou integral sem açúcar e sem 

cor (ex. marcas Yorgus 2%, Ati Latte integral, Delicari). 

 

Caso você seja vegetariano: Use proteínas vegetais em substituição à proteína animal: 

Quinua, feijão, lentilha, grão de bico, tofu, cogumelos, sementes ou ainda ovos e queijos.  

 

Frutas – Abacate, coco e açaí (sem xarope de guaraná) são ricas em gorduras e quase 

não contém açúcar; morango, mirtilo, framboesa, amora, pitangas tem baixas 

concentrações de açúcar. Essas frutinhas são silvestres e consideradas de baixo índice 

glicêmico. O ideal e dar preferência por elas, mas como não achamos com facilidade, 

seguem outras opções. Outras frutas com teor moderado de açúcar que podem ser 

consumidas a cada 2 ou 3 dias: 

- Ameixa fresca, melão, pêssego, nectarina, goiaba, laranja, tangerina e maçã verde. 

- Melancia contém mais açúcar, mas muita água, o que diminui o seu impacto na 

glicemia. 

- Maçã vermelha e pêra são frutas mais ricas em frutose do que as mencionadas acima, 

mas com menos açúcar do que as frutas mais doces como banana, uva, mamão e manga. 

Caso seja difícil não consumir essas frutas, inclua-as a cada 2 a 3 dias também.  

 

Atenção: Não precisa ter medo de comer frutas! Mas entenda que elas devem ser 

consumidas com moderação para quem busca controle do peso.  

Evitar o consumo diário de Banana, uva, abacaxi, manga, mamão, figo e frutas secas. 

 

Vegetais – Folhas como alface, rúcula, agrião, mostarda, acelga, almeirão, escarola, 

couve, repolho e espinafre. 

Legumes como abobrinha, berinjela, couve flor, brócolis, pepino, quiabo, pimentões, 

rabanete, cebola, tomate, aspargo fresco, palmito fresco, vagem. 

Evite o consumo diário e nem exagere nas quantidades de cenoura, beterraba e 

abóbora. Mas sem neuras! Elas serão usadas nas suas receitas, inclusive. Estamos apenas 

falando de equilíbrio 

 

Farinhas usadas na dieta low carb  

 

Farinha de frango 

Ingredientes: 2 peitos de frango ou mais. 

Como preparar:  

Cozinhe o peito de frango somente com água. 

Se for usar a panela de pressão, cozinhe por 20 minutos.  

http://saudeesaborfuncional.com.br/
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Abra e confira se ainda está sobrando água, leve ao fogo para secar completamente. Se 

usar panela comum para cozinhar, leva mais tempo.  

Cozinhe o frango até que ele desmanche. Separe ossos e cartilagens e desfie. Coloque 

em pequenas porções no liquidificador.  

Até quase virar uma massa.  

Em uma frigideira ou panela baixa e aberta, comece a secar a massa em pequenas 

porções, apertando e espalhando a massa pela frigideira, até que ela perca toda 

umidade, fique soltinha e levemente dourada.  

Leve ao liquidificador para afinar mais ainda a farinha. 

Passe toda a farinha em uma peneira fina. O que sobrar na peneira, passe novamente 

no liquidificador e depois passe novamente na peneira. Repita o processo até finalizar 

toda farinha. Guarde em recipiente fechado na geladeira.  

 

Farinha de amêndoas 

Uma das mais populares atualmente quando o assunto é alimentação low carb, a farinha 

de amêndoas é isenta de carboidrato e glúten, além de ser fonte de fibras, vitamina E e 

antioxidantes. 

Também apresenta gordura monoinsaturada e poli-insaturada. “ As farinhas de frutas 

oleaginosas, como é o caso da farinha de amêndoa, são fontes de gordura mono e poli-

insaturadas que auxiliam na redução do LDL-colesterol, oferecendo assim proteção 

contra as doenças cardiovasculares. Também são ricas em proteínas, isentas de glúten, 

apresentam vitamina E, magnésio, além das fibras responsáveis por aumentar a 

saciedade e controlar a glicemia, auxiliando no tratamento do diabetes mellitus”. 

Como preparar:  

Retire a pele das amêndoas. Faça isso colocando-as em água quente por 3 minutos, 

assim, a pele sairá facilmente. 

1. Depois, leve para assar em forno baixo, somente para secar, não deixe torrar. 

2. Retire do forno, espere esfriar um pouco. 

3. Logo em seguida, bata tudo no liquidificador até virar uma farinha. 

4. Armazene em pote escuro no armário ou geladeira. 

Você pode ainda, se preferir, já comprar a farinha de amêndoas pronta a maioria das 

casas de produtos naturais ou pela internet. 

Usar em: Pão low carb, Cup cakes salgados; Bolos; Doces. 

 

Farinha de amendoim 

Esta é uma farinha isenta de carboidrato e glúten, é fonte de gordura monoinsaturada 

e fibras, auxiliando no controle das doenças cardiovasculares e dislipidemias, além de 

proporcionar o aumento da saciedade e o controle da glicemia – por conta da 

quantidade de fibras. 

Como preparar: 

1. Retire a casca do amendoim (sem sal) e distribua em uma assadeira. 

2. Leve ao forno em temperatura alta, sem óleo, por cerca de dez minutos. 

3. Deixe esfriar. Após isso, bata no liquidificador até formar uma farinha. 

Você também encontra a farinha de amendoim à venda nas casas de produtos naturais 

e na internet. 

Usar em: Bolos; Sucos; Vitaminas; Muffins; Doces; Crepes; Tortas; Polvilhada em iogurtes 

e frutas. 

http://saudeesaborfuncional.com.br/
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Farinha de casca de maracujá 

É uma boa opção de farinha low carb, mas, vale destacar: ela apresenta carboidrato, 

porém reduzido. “Além disso, ela é rica em fibras, principalmente a pectina. Atua no 

controle do colesterol e glicemia também”. 

Como preparar: 

Confira o passo a passo: 

1. Lave bem os maracujás. Corte ao meio e retire muito bem a polpa. 

2. Coloque-os em uma assadeira e leve ao forno médio por 30 minutos. Mexendo 

às vezes.  

3. Depois, espere esfriar. Bata em um liquidificador até obter uma farinha. Se 

desejar, pode peneirar.  Você também encontra a farinha de maracujá facilmente 

à venda nas casas de produtos naturais ou online. 

Usar em: Biscoitos; Bolos; Tortas; Pães; Polvilhada no iogurte;  Em sucos, vitaminas e na 

água; doces em geral. 

 

Farinha de semente de abóbora 

Rica em fibras, está farinha possui ainda ácidos graxos poli-insaturados e 

monoinsaturados. “Apresenta alguns minerais, como ferro, magnésio e potássio. Boa 

opção de farinha low carb, apresenta baixo teor de carboidrato e é rica em proteína. 

Atua no controle da fome e dislipidemia”. 

Como preparar: 

1. Lave as sementes retirando qualquer vestígio da polpa e deixe de molho por pelo 

menos 4 horas. 

2. Escorra e espere secar por 1 hora. 

3. Leve ao forno médio, mexendo de vez em quando. 

4. Quando estiverem torradas, retire do forno, espere esfriar e bata no liquidificador 

até formar uma farinha. 

Se não encontrar a farinha de semente de abóbora já pronta, você pode optar por 

comprar apenas as sementes pela internet. 

Usar em: bolos, biscoitos, frutas, sucos e vitaminas com água.   
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Farinha de banana verde 

Pode ser utilizada em pães dando consistência e sabor. “É fonte de vitamina C e cálcio, 

além de amido resistente (absorvido lentamente), mas é fonte de uma quantidade 

substancial de carboidrato em sua composição”. 

“A farinha de banana verde é rica em carboidrato, porém, em sua maior parte de amido 

resistente, isto é, apresenta baixo índice glicêmico”. 

Como preparar: 

Confira o passo a passo: 

1. Higienize as bananas verdes e corte-as em rodelas. 

2. Coloque em uma forma e leve ao forno em temperatura baixa. Asse até que 

fiquem bem secas. 

3. Retire do forno e espere esfriar. Coloque no liquidificador e bata até formar uma 

farinha. 

Você encontra a farinha de banana verde facilmente à venda, inclusive pela internet. 

Usar em: Sucos; Sopas; Iogurte; Bolos; Pães; Panquecas; Cookies; vitaminas e sucos. 

 

Farinha de linhaça 

Esta farinha é isenta de carboidratos, uma boa fonte de fibra solúvel e insolúvel, que 

auxilia no bom funcionamento do intestino, além de auxiliar na saúde do coração, no 

controle da glicemia e saciedade (reduzindo peso). É ainda fonte de gorduras saudáveis 

como o ômega-3. 

Como preparar: 

1. Basta bater as sementes de linhaça dourada ou preta no liquidificador até se 

formar uma farinha. 

2. Armazene em pote escuro na geladeira. 

A farinha de linhaça não é cara e é facilmente encontrada à venda em casas de produtos 

naturais e também na internet. 

Usar em: Pães; Bolos; Tortas; Vitaminas; Misturadas em sucos e iogurtes. 

 

Farinha de coco 

Bastante popular quando o assunto é alimentação low carb, a farinha de coco apresenta 

fibras, proteínas, carboidratos em pequena proporção, gordura monoinsaturada e 

saturada e é isenta de glúten. “Vai muito bem em pães, saladas de frutas, iogurtes”. 

Como preparar: 

1. Escorra muito bem o bagaço do coco e leve ao forno em temperatura média por 

volta de 3 a 4 horas, até que fique bem dourada. 

2. Deixe esfriar e, depois, bata no liquidificador até que se torne uma farinha fininha. 

A farinha de coco também é facilmente encontrada à venda em casas de produtos 

naturais e lojas online. 

Usar em: Iogurtes; Saldada de frutas; Pães; Bolos; Salada; Massas salgadas; panquecas. 

Marcas sugeridas - ex. marcas Copra, Monama, Finococo, Farovitta ou compre à granel. 

 

Farinha de castanha de caju 

Esta farinha é isenta de glúten, rica em gordura mono e poli-insaturadas, previne a 

dislipidemia, diminuindo o LDL-colesterol. “Além disso, também apresenta magnésio e 

zinco. É indicada para preparar bolos, farofas, adicionar em iogurtes e saladas de frutas”. 

Como preparar: 

http://saudeesaborfuncional.com.br/
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Confira o passo a passo: 

1. Coloque as castanhas em uma assadeira e leve em forno médio. 

2. Retire depois de assadas. Deixe esfriar e bata aos poucos no liquidificador até que 

se forme uma farinha. 

Além de poder ser preparada em casa, a farinha de castanha de caju pode ser 

encontrada à venda nas casas de produtos naturais ou na internet. 

 

Farinha de nozes  

Também é isenta de glúten e apresenta uma concentração baixa de carboidrato. 

“Apresenta ainda antioxidantes, como a vitamina E, e gorduras mono e poli-insaturadas. 

É indicada no preparo de bolos, tortas e pães”. 

Como preparar: 

Confira o passo a passo: 

1. Retire as nozes das cascas, coloque em uma assadeira e leve ao forno até ficarem 

douradas. 

2. Espere esfriar e vá batendo aos poucos no liquidificador até se formar uma 

farinha. 

A farinha de nozes pode ser encontrada à venda em casas de produtos naturais e na 

internet. 

 

 “A indicação mais comum do uso das farinhas low carb é em preparações. Com exceção 

da farinha de coco e de amêndoa que são bem gostosas e podem ser adicionadas em 

iogurtes e saladas de frutas”. 

Apesar de apresentar benefícios notáveis à saúde, as farinhas consideradas low carb 

também não devem ser consumidas em excesso e o ideal é contar com orientação de 

um nutricionista para adicioná-las da maneira correta na sua alimentação. 
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Tipos de farinhas que não são low carb 

Farinha de trigo 

Farinha de rosca 

Farinha de mandioca 

Fécula de batata 

Farinha de arroz 

Farinha de aveia 

Farinha de grão de bico 

+ qualquer outra que contenha glúten e amido. 

Uma nota sobre o PIS, a proteína isolada de soja: ela é low carb, porém como é 

derivada da soja que tem potencial inflamatório e antinutrientes que impedem a 

absorção dos nutrientes dos alimentos, não recomendo o consumo. 

 

Bebidas - Água, chá, café, suco de limão ou maracujá; Água de coco- 1 copo ao dia, se 

for natural. 

 

Adoçantes - Stévia, xilitol, eritritol e taumatina (ex. Marcas Essential, Puravida, Rakkau, 

Novidade Saudável). Lembrando que o ideal é não usá-los, ou usar o mínimo possível!  

 

Estudos mostram que mesmo adoçantes naturais podem estimular o consumo de 

alimentos doces.  

 

Açúcares - Açúcar de coco, mel ou frutas doces (adoçam receitas) -  com MUITA 

moderação.  

Mas atenção: é importante falar essas não são opções tão favoráveis em uma estratégia 

Low carb e podem prejudicar o emagrecimento, se essa for a sua intenção! 

Não use adoçantes a base de aspartame, ciclamato, sacarina ou sucralose! 

Observação importante: o xilitol pode causar desconforto intestinal em algumas pessoas 

que não estão acostumadas com o seu uso. Caso seja seu caso, use em doses menores 

até acostumar o organismo, ou escolha uma outra opção de adoçante. 
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MODULO 3 

O QUE DEVEMOS EVITAR NA DIETA LOW CARB 

 

Carboidratos variados 

- Alimentos com açúcar e industrializados: biscoitos, cookies, crakers, bolos, tortas, cereais 

matinais, barras de cereal, granola com açúcar e chocolate ao leite; 

- As farinhas listadas no ítem “farinhas” abaixo; 

- Arroz branco, macarrão, pão, torradas, cuscuz, milho. 

Obs. Algumas pessoas toleram melhor o arroz branco parborizado do que o integral. Ele 

pode ser uma possibilidade não tão ruim de uso, especialmente se ficar na geladeira de 

um dia ao outro, pois assim cria uma substância benéfica para a saúde intestinal, 

chamada “amido resistente”. 

 

Carboidratos nutritivos – devemos consumir, mas a quantidade vai depender do seu 

objetivo 

-Tubérculos como batata doce, inhame, mandioca, mandioquinha e cará; 

- Arroz integral, quinua, feijões (Azuki e moyashi são os de melhor digestão), lentilha, 

grão de bico, painço; 

Obs: Esse grupo deve ser deixado de molho antes do consumo por pelo menos 12 horas 

em água com um meio ácido- 1/2 limão espremido ou 1 col. de sob de vinagre de maçã. 

A quinua e o arroz podem ficar menos tempo; 

- Farelos: aveia, amaranto e quinua. 

Atenção: Se a restrição lhe parece grande (como falei, tudo depende de como era a sua 

alimentação anteriormente) ou se o seu nível de treino de força for intenso, faça as 

adaptações necessárias. 

 

Quero incentivá-lo a experimentar um novo estilo alimentar, mas não quero que você 

faça nada que viole a sua natureza. Respeite o seu organismo e o seu ritmo para ajustar 

essa quantidade. 

 

Farinhas – Farinha de trigo; Tapioca; Farinha de mandioca; Farinha de arroz; Fécula de 

batata; Polvilho doce; Polvilho azedo; Farinha de soja Maisena; Farinha de milho.   

 

Gorduras - Como óleo de milho, soja, canola, algodão e margarina. O de girassol é o 

único que não é transgênico, mas use somente se necessário. 

 

Bebidas – cerveja, suco de frutas, refrigerante e qualquer suco de caixinha. 

 

Adoçante e açúcares - Mel, açúcar branco, demerara ou mascavo e agave.  

Mel é natural mas tem alto índice glicêmico. Se for usar, tenha moderação sempre.  

Açúcar demerara e mascavo são mais nutritivos do que açúcar branco, mas continuam 

tendo um grande impacto na glicemia.  

Agave tem baixo índice glicêmico, mas é rico em frutose, que é metabolizada no fígado.  

Açúcar branco evite sempre, em qualquer situação. 

 

Leguminosas e grãos - Quinoa, amaranto, grão de bico, lentilha e feijões entram no 

cardápio dos vegetarianos como substitutos proteicos. Eles podem ser cozidos e 
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temperados em substituição à proteína animal da receita do dia ou você pode prepara-

los conforme as receitas sugeridas nas receitas vegetarianas. 

 

Bebida alcóolica - O ideal é evitar o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica 

durante o período da sua dieta. Mas se isso for realmente muito difícil para você tome, 

no máximo, 1 dose por semana. 

1 dose = 1 taça de vinho tinto ou espumante ou 1 dose de vodka/wisky/ saquê.  

Evite cerveja ou outras bebidas não listadas acima.  

Depois do seu objetivo procure manter um consumo de no máximo 3 doses/ semana.  

 

Doces - Se a vontade de comer doces for realmente muito grande, coma 1 porção de 

chocolate 70% ou mais (ex. marcas Amma, Chocolife, Nugali, Monama, Only4) ou, após 

a primeira semana, um docinho low carb das receitas oferecidas. 

1 porção = 20g aproximadamente ou 2 quadrados médios de chocolate – não todos os 

dias. 

 

Modulo 4 

PREPARANDO NOSSA COZINHA 

Utensílios 

Panelas - Queremos trabalhar com panelas que não soltem resíduos, mas que também 

sejam boas condutoras de calor para uma culinária mais precisa.  

NÃO USAR: alumínio, ferro e teflon. Soltam resíduos tóxicos e poluem seu alimento. 

EVITAR: Inox, vidro, pedra. Inox solta níquel, vidro e pedra são péssimos condutores. 

PREFERIR: Cerâmica (ceraflame), Inox Cirúrgico (Royal Prestige), Alumínio High End 

revestido de cerâmica (Bialetti). Estas últimas são excelentes, apenas devem ser 

higienizadas com cautela para preservar o revestimento que, de fato, não solta resíduos. 

Liquidificador - É o mais importante equipamento de cozinha, tanto quanto o próprio 

fogão. Se não é possível para você neste momento, busque um de boa potência (acima 

de 700w) com copo de vidro ou de Tritan, um policarbonato especial que não solta 

resíduos.  

Processador de alimentos - Se você mora sozinho, pode comprar um pequeno, mas se 

pretende fazer comida para mais pessoas, a sugestão é comprar um maior. 

Facas - Qualquer faca com um bom fio vale aqui. Gosto de faca grande, de Chef. A de 

cerâmica precisa ser afiar com frequência bem menor, mas não precisa ser.  

Tábua - Gosto das de bambu, de serragem prensada e de madeira natural. Evite plástico 

e fuja de tábua de vidro. 

Potes - Muitos e em tamanhos variados. Vidro é ótimo. Acrílio funciona para secos. Evite 

tupperware e plásticos molengas. Elimine papel alumínio de sua cozinha, a menos que 

não se importe em ingerir mini flocos de alumínio junto da comida. Plástico filme deve 

ser minimizado. Alimento cortado? Coloque em pote de vidro, tampe e coloque na 
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geladeira. Precisa durar mais? Tente cobrir com suco de limão ou suco de aloe vera, 

ambos conservantes naturais. 

Garrafa reutilizável - Para você levar consigo seu chá, café, shake nutricional com 

proteína, suco verde, coquetel de superfoods ou simplesmente sua água com mini pitada 

de sal integral e saborizada com folhas de hortelã e lavanda. 

Comprar bebida (mesmo água) fora de casa é garantia de pagar mais caro e gerar lixo 

desnecessário. Invista um pouquinho de sua atenção nisto, vale a pena. Compre uma 

boa e bonita garrafa, ou use alguma que você já tenha. Vidro funciona muito bem. Se 

você quer conservar gelado ou quente, invista em uma boa sacola térmica. 

Prateleira de temperos e ervas frescas - Cultivar um jardim de ervas é um charme, traz 

verde e beleza para sua cozinha e não requer grande esforço. Se não for sua praia, 

contrate um jardineiro para “instalar" seu jardim inicial e te ajudar a fazer a manutenção. 

Vale a pena. Olhar para suas ervas frescas crescendo te inspira a cozinhar. Também 

recomendo ter uma boa seleção de temperos naturais, sem glutamato monossódico 

(sempre leia rótulos). Troque caldo Knorr por combinações de ervas e sabores naturais. 

Pimentas, especiarias e temperos diversos são maravilhosos - acrescentam sabor e 

diversidade aos alimentos e os enriquecem com fito nutrientes valiosos. 

 

INGREDIENTES MILAGROSOS PARA NOSSA COZINHA 

 

A regra geral é: quanto mais próximo o alimento estiver do seu estado original, maior 

será a probabilidade de ele conter propriedades promotoras de saúde. 

 

A função desse módulo é já ir te orientando para a fase após a dieta low carb. Tem 

pessoas que fazem a dieta até alcançarem os seus resultados de peso, e após voltam a se 

alimentar normalmente. Essa fase de manutenção é de extrema importância, e escolha 

alimentares mais saudáveis, vão fazer você manter o seu peso e seus resultados. 

 

Sal - Dê preferência aos cristais de sal grosso e triture-os em casa, usando um moedor de 

sal. A escolha de um sal marinho integral torna possível baixar a pressão sanguínea sem 

cortar a ingestão de sal, pois ele é rico em potássio e magnésio. 

Prefira: sais marinhos não refinados, sal negro, sais com ervas ou com gergelim. 

Evite: sal refinado como o sal de cozinha, sal com glutamato monssódico (Aji sal), e 

Ajinomoto. 

DICA: Misture diversos tipos diferentes de sal e ervas desidratadas, como alecrim, 

manjericão e hortelã, a gosto. Isto aumenta a densidade nutricional e os aromas do sal 

utilizado. 

 

A seguir receitas em RECEITAS BASES – receita de sal de ervas. 

Obs: cuidado com o sal oculto, aquele em alimentos industrializados (salgadinhos, 

salsichas, refrigerantes). 

 

Açúcar – por todos os efeitos danosos no organismo recomenda-se cortar o uso 

excessivo de açúcar, e cuidado também com o açúcar oculto presente em iogurte, 

alimentos industrializados, sucos bolachas e alimentos congelados.  

http://saudeesaborfuncional.com.br/


 
 

14 
http://saudeesaborfuncional.com.br/ 

Prefira: açúcar de coco, açúcar mascavo (de cana integral) ou rapadura, ou um mel 

integral de boa qualidade. 

Evite: açúcar branco, demerara, açúcar culinário e frutose. 

 

Especiarias - As especiarias são utilizadas para adicionar sabor e conservar os alimentos. 

Em geral são parte ou componentes extraídos de plantas aromáticas, ou minerais.  

Muitas especiarias e ervas têm qualidades de promoção da saúde ou prevenção de 

doenças. Outras também estimulam a função do sistema digestivo. 

Prefira: Vegetais e especiarias selvagens, Gengibre fresco e cúrcuma, Alho e cebola, 

Pimenta chili, caiena e preta, Canela-do-ceilão, cardamomo, cominho, folhas de funcho 

e louro, Alecrim, orégano, tomilho, endro, estragão, coentro, hortelã, manjericão, salsa e 

sálvia. 

Manter sua própria horta em miniatura perto de uma janela ou balcão. 

Comprar especiarias orgânicas e inteiras (não moídas). 

Evite: Frascos de especiarias fora da validade, que foram constantemente expostos a luz, 

calor e umidade; Caldos industrializados; Sazon. 

 

Carnes - O consumo de carne é um tópico divisor.  

Numerosos estudos ligam o consumo de carne de cultivo intenso a várias doenças. Por 

outro lado, produtos de origem animal de alta qualidade podem ser um dos elementos 

mais ricos em nutrientes de uma dieta. 

Prefira: animais que pastam, animais de caças e raças nativas. 

Evite carne de produção intensiva, embutidos e frios. Carne industrial é uma das 

principais fontes de sofrimento e destruição da Natureza. Não faça parte disto; Evite 

temperaturas elevadas, isto é, fritar, grelhar e fritar por imersão em óleo 

Prefira tempos de cozimento longos a baixas temperaturas, isto é, cozimento em água 

ou caldo. 

Ao consumir carne, adicione especiarias que auxiliam a digestão e absorção (ervas, 

pimentas, gengibre e cúrcuma) e alimentos que auxiliam a absorção (abacaxi, papaia, 

kiwi e salada probiótica de repolho, por exemplo). 
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Peixes – De acordo com as recomendações nutricionais gerais o peixe é recomendado 

para a nutrição e deveria ser consumido ao menos duas vezes por semana. O peixe é 

rico em ácidos graxos saudáveis, elementos traços, vitaminas e aminoácidos. Numerosos 

estudos indicam que o peixe é uma excelente fonte de ácidos graxos do tipo ômega-3 e 

vitamina D. O consumo de peixe está associado a um menor risco de doenças 

cardiovasculares. 

 

O óleo de peixe (de boa qualidade, não rançoso) e especialmente o peixe fresco 

aumentam o nível de adiponectina no corpo. A deficiência em adiponectina pode ser 

um fator predisponente para a obesidade, síndrome metabólica e outros distúrbios 

metabólicos. A adiponectina tem efeitos anti-inflamatórios e preventivos contra o 

estresse oxidativo. 

 

Toxinas ambientais tais como dioxinas e PCBs* estão concentrados na gordura do peixe. 

Quanto mais gordo ele é, mais alto o nível de toxinas. Os níveis mais elevados de 

mercúrio podem geralmente ser encontrados em tubarões, peixes-espada e atum. As 

toxinas se concentram em grandes peixes predadores, com mais tempo de vida nos 

oceanos, por isso escolha peixes pequenos e de com ciclo de vida curto. 

 

Ao consumir peixes siga os seguintes princípios 

1. Coma o peixe inteiro e use as vísceras e espinhas para o caldo de peixe. Estas 

oferecem grande valor nutricional. 

2. Coma vários tipos de peixe que contêm poucas substâncias químicas e metais 

pesados.  

3. Prefira peixe selvagem e ou peixe criado organicamente, sem ração transgênica 

4. Pesque ou procure uma conexão direta com a origem do peixe.  

5. Evite peixe de produção intensiva (como o salmão industrial ou a tilápia), 

produtos processados de peixe e produtos fritos de peixe.   
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6. Prefira tempo de cozimento longo, a baixas temperaturas, isto é, cozimento por 

fervura em água ou caldo. Moquecas, por exemplo. Ou peixe no vapor.  

7. Evite temperaturas elevadas, isto é, fritar, grelhar e fritar sob imersão em óleo.  

8. Ao consumir peixe, adicione especiarias que auxiliem na digestão e absorção 

(ervas, pimentas, gengibre, endro, cúrcuma e coentro).  

9. Você pode neutralizar a maior parte impacto dos metais pesados contidos no 

peixe ao ingerir clorella junto com ele. 

 

Ovos - Um ovo é a semente de uma vida, assim como uma amêndoa ou um grão de 

trigo. Como alimento o ovo está próximo à perfeição.  

Os ovos são ricos em proteína, vitaminas, minerais e outros nutrientes benéficos 

(incluindo fosfolipídios, luteína, zeaxantina e colina). 

 

Ao selecionar os ovos diga os seguintes critérios: 

1.Os ovos frescos afundam na água, os velhos boiam.  

2.Quanto mais vívida a gema, mais ela contém vitaminas lipossolúveis e carotenoides. 3. 

Prefira ovos orgânicos de aves que são criadas soltas. Estudos verificaram que estes ovos 

têm níveis significativamente mais elevados de bons ácidos graxos e vitaminas 

lipossolúveis e carotenoides. 

4. Evite ovos de aves que vivem em ambientes fechados, mesmo das que não vivem em 

gaiolas. Os ovos de aves que vivem engaioladas apresentam um risco aumentado de 

Salmonella.  

5.Verifique a data de acondicionamento, caso tenha comprado os ovos em um mercado.  

6.Varie o tipo de ovo que você come, por exemplo, galinha, codorna, pato e ganso. Assim 

como acontece com leite de cabra e ovelha em relação aos intolerantes de laticínios de 

vaca, pode acontecer que uma intolerância ao ovo de galinha não se aplique ao ovo de 

codorna, por exemplo. Variedade é sempre importante. 
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Como cozinhar o ovo perfeito: 

Coloque o ovo em água e aumente a temperatura da água.  

Quando entrar em ebulição, remova e deixe descansar sob uma tampa por 6 minutos.  

A temperatura interna do ovo irá se manter por vários minutos, sendo que será muito 

menos provável que a casca se quebre, quando tirada do fogo. Jogue a água quente 

fora e substitua por água fria. Adicione uma colher de chá de bicarbonato de sódio. O 

pH elevado da água separa a clara da casca. Deixe o ovo em água fria de 2 a 5 minutos, 

antes de ingerir. 

 

Produtos lácteos - A dieta e as condições de vida da vaca também têm um enorme 

impacto sobre a qualidade dos produtos lácteos resultantes. Por exemplo, o leite de 

animais que vivem soltos contém significativamente mais ácidos graxos do tipo ômega-

3.  

Além disso, a proporção de gado que pasta é diretamente proporcional ao valor 

nutricional da manteiga produzida. Os produtos de leite orgânico também contêm mais 

ácidos graxos ômega-3 e CLA (linoleico ácido conjugado), em comparação com os 

produtos lácteos convencionais. Evite ao máximo leite em caixinha tetra pack, caso não 

ache leite orgânico compre o leite cru que ficam refrigerados nos mercados. 

Obs: Sabemos hoje que o leite não é a melhor fonte de cálcio, e que ele é um alimento 

que esta relacionados com alergias alimentares, aumento do muco e doenças 

respiratórias, e várias inflamações, porém esse tema deve ser considerado a 

individualidade bioquímica de cada um. 

 

Prefira: Produtos lácteos feitos de leite de cabra, carneiro ou vacas do tipo Jersey; 

Produtos de leite fermentado (kefir ou iogurte);  

Manteiga orgânica de animais que são criados soltos; 

Leite fresco ou iogurte de pequenas fazendas. 

 

Evite: Leite altamente processado e produtos lácteos livres de gordura;  

Produtos lácteos processados tais como bebidas lácteas;  

Lácteos de vacas de grandes corporações, ou que se alimentam de ração transgênica; 

iogurtes adoçados com açúcar e iogurtes digestivos (activia). 

 

Grãos e cereais - Muitos indivíduos, que fizeram uma dieta livre de grãos, relataram 

benefícios à saúde. Tipicamente, uma dieta livre de grãos é seguida quando a pessoa 

sofre de síndrome do intestino irritável, doença celíaca, doenças autoimunes ou 

determinadas doenças psiquiátricas.  

Muitas pessoas consideram o glúten como o culpado dos sintomas intestinais. Além do 

glúten, a causa pode estar relacionada com as fibras fermentáveis encontrados nos 

cereais.  

A recomendação é evitar grãos e ingerir vegetais e raízes comestíveis para atender às 

necessidades nutricionais de carboidratos. Se você gosta de grãos, a sugestão é fazer uso 

esporádico dos livres de glúten como arroz branco, aveia, quinoa e trigo sarraceno, 

conforme necessário.  

Prefira variedades nativas de cereais sobre as altamente processadas. Por exemplo, as 

variedades de trigo nativas aliviam a inflamação e os sintomas da síndrome do intestino 

irritável, sendo que as variedades de trigo modernas pioram estes sintomas. 
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Prefira: Amaranto, Painço, Aveia, Quinoa, Trigo sarraceno, Tef 

Evite: Trigo e outras variedades de trigo que contêm glúten (espelta), Cevada, Centeio, 

Milho 

 

Obs: quanto ao arroz o ideal é deixar de molho também para que seja eliminado as suas 

impurezas. Prefira o arroz Basmati, Jasmine e de grãos longos. 

 

Tubérculos - Os tubérculos são as partes da planta que ficam embaixo do solo e que são 

usadas como alimento. Os tubérculos incluem raízes, brotos e bulbos de muitas plantas 

com sementes. 

O consumo de tubérculos é bastante comum em todo o mundo. Há mais de 50 tipos de 

raízes, as quais são categorizadas em bulbos, rizomas e tubérculos.  

As mais comuns são cenoura, beterraba, mandioca, nabo, inhame, batata-doce, 

rabanete e aipo.  

Os tubérculos são nutricionalmente valiosos devido ao seu teor de fibras, vitamina C, 

vitaminas do complexo B e cálcio.  

A cenoura contém particularmente elevados níveis de betacaroteno e outros 

carotenoides. 

Contrariamente ao que se acredita, a batata não é um tubérculo, mas uma solanácea. 

Outras solanáceas similares são a berinjela, o tomate e o pimentão.  

A batata é bastante rica em nutrientes, como potássio, vitaminas do complexo B e 

vitamina C. Entretanto, a batata contém alguns glicoalcaloides (alfa-solanina e beta-

chaconina), os quais são tóxicos aos humanos.  

O nível de solanina de uma batata pode ser significativamente aumentado se a mesma 

for exposta à luz do sol durante a estação de crescimento. Uma batata tóxica pode ser 

identificada com base em sua cor verde ou nos brotos. As primeiras batatas de um cultivo 

contêm mais solanina.  

Os glicoalcaloides podem causar sintomas como dor de cabeça, diarreia, agitação e 

náusea. As batatas possuem alta carga e índice glicêmico e devem ser usadas com 

moderação.  

As batatas cozidas em alta temperatura também produzem compostos tóxicos, como 

acrilamida e acroleína. 

A batata doce é mais nutritiva do que a batata convencional. Por exemplo, a batata-doce 

contém mais betacaroteno, antocianinas, vitamina C e fibras. Ela aumenta o nível de 

açúcar no sangue mais lentamente, em comparação à batata. Recomendamos que a 

batata e a batata-doce sejam consumidas especialmente após exercício extenuante, para 

suplementar as reservas de glicogênio esgotadas nos músculos. 

Prefira: Uma ampla variedade de tubérculos sazonais; Tubérculos grandes (menos 

glicoalcaloides), como mandioca, batata doce, mandioquinha e cará. 

Evite: Batata frita por imersão; Chips de batata; Produtos de batata altamente processada; 

Batatas verdes e estragadas; Tubérculos muito pequenos (mais glicoalcaloides). 

 

Frutas –  

Prefira:  Frutas sazonais e locais, Frutas orgânicas, Frutas gordurosas (abacate, açaí e 

azeitona), Frutas com baixo teor de açúcar (limão, lima, toranja, kiwi). Deixar para o pós-

treino ou para o período noturno as frutas nutritivas que contêm ligeiramente mais 

açúcar (mamão papaia, nectarina, pêssego, melancia, romã, maçã). 
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Use com Parcimônia: Variedades híbridas extremamente doces Manga, figo, banana e 

frutas secas, como tâmara, uva-passa e damasco, Variedades cultivadas, mais doces 

Tangerina, laranja, pera, ameixa e abacaxi. 

 

Evite: Suco de fruta industrializado e suco concentrado, Frutose adicionada 

artificialmente, Frutas cristalizadas, frutas secas banhadas em xarope de glicose. 

 

Vegetais – procure consumir diariamente. De preferência para os orgânicos e consuma 

uma grande variedade de vegetais, sempre com cores diferentes. 

 

Gorduras – para cozinhar prefira azeite virgem, manteiga clarificada (ghee), e óleo de 

coco. Mas evitando mesmo assim altas temperaturas.  

Use o azeite extra virgem para colocar em cima de alimentos já prontos. 

 

Prefira: Gorduras e óleos orgânicos e ricos em ácidos graxos ômega-3; Ghee e manteiga; 

Azeite de oliva virgem e prensado a frio e óleo de coco; Óleo de abacate e macadâmia 

prensados a frio; Óleos armazenados em garrafas de vidro escuras, protegidos da luz e 

do calor; Misturas de óleos vegetais prensados a frio de alta qualidade. 

 

Evite: Gorduras vegetais hidrogenadas; Óleos vegetais ricos em ácidos graxos ômega-6 

(milho, soja, canola, girassol, algodão, amendoim); Óleos armazenados em garrafas 

plásticas; Óleos oxidados, óleos expostos à luz e ao calor. 

Leguminosas – são alimentos de alto valor biológico, e com inúmeros benefícios a saúde. 
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Módulo 5 

COMO PROCEDER SE VOCE NÃO CONSEGUIR SEGUIR O CARDÁPIO? 

 

Siga essas dicas 

Café da manhã: escolha umas opções abaixo 

Veja as sugestões de receitas oferecidas pela sua nutricionista ou simplifique: 

Ovos mexidos/ omelete; ou creme de abacate com whey, ou proteína vegetal, 

panqueca Low carb com tofu/queijo/ovo/ricota de castanhas 

 

Almoço e jantar:  

Proteína (animal ou vegetal, de acordo com sua escolha alimentar) + 

legumes e salada variada com azeite extra virgem + 

sementes ou castanhas, se possível. 

 

Lanches:  

Suco de frutas com fibras (linhaça, chia, ou whey proyein), ou Abacate ou coco, ou 

ovos ou castanhas (aprox. 30g) associadas a uma fruta de baixo açúcar, ou chocolate 

85%,  ou palito de legumes com guacamole , ou queijos curados (caso consuma queijo) 

APRENDA A DOSAR AS QUANTIDADES USANDO BOM SENSO E MODERAÇÃO – 

Coma o suficiente para matar a sua fome, sem comer além do que seu corpo precisa. 

Essa prática requer treino, pratique a cada refeição! 

 

Modulo 6 

RECEITAS BASE SEM LATICÍNIOS 

 

SALDE ESPECIARIAS  

Ingredientes:  

½ xicara de sal grosso ou rosa  

½ xicara de ervas secas de sua preferência (alecrim, orégano, manjericão, tomilho, 

salsinha, cebolinha)  

4 colheres de sopa de especiarias de sua preferência (gengibre em pó, açafrão da terra, 

curry, páprica, noz moscada, canela, pimenta do reino, pimenta caiena, cravo, erva 

doce..)  

1/3 de xícara de gergelim torrado  

Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador e, com o liquidificador desligado, mexa 

com espátula ou balance o liquidificador para misturar bem e ficar sem pedaços de ervas. 

Se desejar passe por uma peneira bem fina para que o sal fique bem soltinho 

SAL DE ERVAS   

Ingredientes:  

1 cebola  

½ maço de salsinha  

½ maço de cebolinha  

½ maço de manjericão  

2 dentes de alho  

300 g de sal marinho ou grosso moído  
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3 colheres de azeite de oliva.  

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e armazene em potinhos. 

Na geladeira a validade é de 30 dias. No congelador 3 meses.  

GERSAL 

Ingredientes: 300 g de gergelim branco  

30 g de sal  

Modo de preparo: Toste o gergelim até ficar moreno; Adicione o sal; Ao esfriar bata no 

liquidificador, pulsando, com cuidado para não virar uma farinha; O gergelim precisa 

ficar em pedacinhos para ficar mais crocante; Também se pode misturar os dois e levar 

ao fogo para tostar. 

MOLHODE TOMATECASEIRO 1  

Ingredientes:  

10 tomates lavados e cortados em 4 e sem as sementes  

2 cabeças de alho  

Sal e azeite para temperar  

Manjericão  

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 160 graus. Lave os tomates, corte-os em 4 e retire 

as sementes. Disponha em um tabuleiro regado com um fio de azeite e sal. Corte as 

pontinhas dos alhos e embrulhe-os em papel laminado. Coloque no tabuleiro junto com 

os tomates. Os tomates deverão assar por 30 minutos, enquanto o alho deve assar por 

60-80 minutos. Coloque os tomates num processador de alimentos, junte apenas a parte 

interna do alho assado, sem a casca e bata até formar um molho grosso. Acrescente 

folhas de manjericão ao seu gosto e sirva. 

MOLHO DE TOMATE CASEIRO 2 

Ingredientes:  

1 kg de tomate orgânico,  

1 cenoura, 1 cebola,  

2 dentes de alho,  

sal de ervas a gosto,  

3 colheres de sopa de azeite extra-virgem. 

Modo de preparo: cozinhe todos os ingredientes na pressão com pouca água por 5 

minutos. 

Após bata no liquidificador com metade da água de cozimento. 

Ajustes os temperos. 
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CALDO DE LEGUMES CASEIRO 

Ingredientes:  

2 salsão médio  

2 alhos poró  

2 cebolas  

2 tomates  

3 cenouras pequenas  

1 maço de cheiro verde  

3 Litros de água fria (irá extrair o máximo de sabor),  

1 ramo de alecrim  

1 ramo de tomilho  

2 folhas de louro  

10 grãos de pimenta preta. 

Modo de preparo: Pique todos os ingredientes de grosso modo, e coloque em uma 

panela com água fervente; leve ao fogo alto e deixe reduzir ao máximo; por 2 horas, sem 

tampa. Coe o caldo e aperte bem os legumes para sair todos o sabor, se preferir 

concentrar o sabor, leve ao fogo para que reduza mais e depois congele. Use sempre 

que quiser dar um sabor especial à sua preparação. 

MASSA LOW CARB PARA TORTAS MASSAS E QUICHES SALFADOS  

Ingredientes:  

100g manteiga ghee derretida  

1 ovo  

1/2 xícara de farinha de coco  

1 pitada de sal rosa 

Caso esteja fazendo a versão doce, acrescente o adoçante de sua preferência até atingir 

a doçura que você goste- stévia, xililtol ou eritritol.  

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 220 graus. Com um garfo, bata o ovo, a 

manteiga derretida e o sal. Adoce se a receita for para uma torta doce. Adicione a farinha 

de coco e misture até que você consiga formar uma bola com a massa. Abra a massa em 

uma forma untada com manteiga ou óleo de coco e faça furinhos com um garfo. Leve 

ao forno por 9 minutos ou até que as bordas estejam douradas. 

LEITE DE COCO CASEIRO  

Ingredientes:  

2 copos de polpa de coco picada (para abrir, use um martelo, ou coloque no forno para 

facilitar, pois assim costuma rachar) 

4 a 5  copos de água quente (ou mais, se preferir um leite mais ralo) 

Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador e coe com um pano ou peneira finos. 

LEITE DE AMENDOAS OU ACASTANHA DE CAJÚ 

Ingredientes:  

1 xícara de chá de castanha de caju ou amêndoas de molho por 12 horas 2 á 3 xícaras 

de água  

1 pitada de sal  

Modo de preparo: Processe todos os ingredientes até ficar liquido e sem nenhum 

pedaço. Vá adicionando a água aos poucos até chegar no ponto desejado. 
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MANTEIGA GHEE (MANTEIGADEGARRAFA)  

Ingredientes: 200 g de manteiga de preferência sem sal  

Modo de preparo: Coloque a manteiga em uma panela de inox ou vidro e aqueça a 

panela direta no fogo baixo, em banho-maria, ou sobre uma chapa. O fundamental é 

que o fogo seja bem baixo para não queimar as partes sólidas, deixando um sabor 

residual no processo.  

O óleo, a água e os sólidos vão se separar em três camadas: uma espuma caseína em 

cima, um óleo amarelo transparente no meio, e uma suspensão aquosa de sólidos de 

leite no fundo.  

Com uma escumadeira, retire cuidadosamente a camada superior de caseína e reserve. 

Transfira o óleo amarelo para um recipiente de vidro previamente esterilizado (fervido 

por 20 minutos), com auxilio de um funil e filtro de cafá ou gaze esterilizada garantindo 

a isenção total dos sólidos (proteína - caseína e açúcar - lactose).  

Dicas de armazenamento: Prefira guardar a manteiga clarificada em recipientes de vidro 

e escuros ou revestir os vidros com papel laminado. Como todos os óleos, ele é 

fotossensível e pode ficar rançoso rapidamente se exposto à claridade; A manteiga 

clarificada costuma se solidificar a partir de 25o C, se tornando um creme espesso. Com 

o aumento da temperatura, ele retorna ao estado líquido. 

QUEIJO DE MACADAMIA 

Ingredientes:  

1 xícara de macadamia sem sal (deixe de molho em água e uma pitada de sal por 

algumas horas)  

2 xícara de água sal rosa à gosto  

1 sachet ou 1 col se sopa de ágar ágar (tem em lojas de produtos naturais);  

suco de 1/2 limão;  

temperos à gosto: orégano, cúrcuma, tomate seco, manjericão, raspas de limão siciliano. 

Modo de preparo: Bata no liquidificador as macadâmias escorridas com as xícaras de 

água, o sal e os temperos. Bata bem! Coloque essa mistura em uma panela e acrescente 

o limão e o agar. Mexa até ferver. Coloque num recipiente de vidro, espere esfriar e 

coloque na geladeira. 

REQUEIJÃODECASTANHAS  

Ingredientes: 1 xícara de castanha de cajú de molho de 6h a 12h Suco de ½ limão 

sicilianos ¼ dente de alho ralado 1 colheres de sopa cheia de missô claro 1 pitada de sal 

marinho água quente. 

Modo de preparo: Deixe as castanhas de molho. Descarte a agua do molho, acrescente 

todos os ingredientes no liquidificador e processe até ficar cremoso, homogêneo e sem 

pedaços. Adicione água aos poucos, somente o necessário para conseguir a textura 

desejada. 

RICOTA VEGANA 

Ingredientes:  

300 g de tofu firme, escorrido e cortada em quartos  

3 colheres de sopa de de missô  

2 colheres de sopa de tahine  

3 colheres de sopa de azeite  

¼ á ½ xícara de chá de água  

1 dente de alho ralado  

1 colher de sopa de manjericão seco  
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1 colher de sopa de orégano seco  

Modo de preparo: Em um processador, junte todos os ingredientes e bata até obter uma 

mistura cremosa e homogênea. 

PARMESÃOVEGANO   

Ingredientes: 1 xícara de amêndoas laminadas ½ dente de alho ralado 2 colheres de chá 

de gergelim torrado, 1 colher de chá de sal marinho Pitada de pimenta-do-reino moída  

Modo de preparo: Coloque todos os ingredientes no processador e bata rapidamente, 

com o botão “pulsar”, até obter uma mistura granulada, porém crocante. 

PASTA DE MACADÂMIA  

Ingredientes:  

100 g de macadâmia crua de molho por 8h  

3 colheres de sopa de salsinha e cebolinha  

1 limão siciliano  

1 colher de chá de sal marinho  

4 colheres de sopa de azeite  

2 colheres de sopa de água.  

Modo de preparo: Em um processador, bata todos os ingredientes até formar uma pasta. 

BIOMASSA DE BANANA VERDE 

Ingredientes:1 cacho de bananas verdes 

Modo de fazer: 

1. Lave as bananas verdes com casca, uma a uma, utilizando uma esponja com água e 

sabão e enxágüe bem (você vai encontrar a banana ainda verde em feiras e alguns 

supermercados); 

2. Coloque água em metade de uma panela de pressão e deixe ferver. Coloque as 

bananas (retiradas com cuidado no talo máximo, para que não abram durante a cocção) 

até onde couberem na água e feche a panela. Quando começar a pressão conte 8 

minutos; 

3. Após esse período, desligue o fogo e deixe que a pressão continue cozinhando as 

bananas; 

4. Espere o vapor escapar naturalmente. Não force o processo abrindo a panela debaixo 

da torneira, por exemplo; 

5. Ao término do cozimento, mantenha as bananas na água quente da panela; 

6. Vá aos poucos tirando a casca da fruta, e coloque no liquidificador; 

7. Acrescente água filtrada aos poucos a e processe até obter uma pasta bem espessa. Não 

há uma quantidade certa de água pois depende da quantidade e do tamanho das 

bananas; 

8. Vá batendo com cuidado e adicionando água conforme a necessidade; 

Após pronta, use como substituto de creme de leite em qualquer receita e adicione em 

sucos, purês, feijão, molhos, bolos e tortas, para enriquecer, espessar a dar saúde `as 

receitas da casa. 

A biomassa é rica em vitaminas do complexo B, é pouco calórica e rica em amido 

resistente, que aumenta a saciedade e reduz o índice glicêmico de qualquer preparação. 

Além disso é um excelente alimento para saúde intestinal, alimentando os 

probióticos, bactérias boas do intestino. 
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Módulo 7 

RECEITAS 

 

Saladas – Guia Prático – Monte as saladas de um modo prático 

 

Escolha suas folhas: alface, rúcula, agrião, escarola, espinafre, couve... 

2. Coloque cores: beterraba, pimentão, rabanete, abóbora, cebola, repolho roxo, 

cenoura... 

3. Adicione crocância: brócolis, pepino, aipo, couve-flor...  

4. Adicione gorduras boas: abacate, ou linhaça, ou macadamia ou coco em flocos, 

semente de girassol, chia, linhaça, gergelim, amêndoas ou outras oleaginosas 

5. Se quiser adicione proteínas: carnes brancas, queijos, ovo, atum, sardinha, quinoa em 

grão...  

6. Refrescância das frutas: maçã, mamão, abacaxi, manga, morangos...  

7. Ervas e especiarias: alecrim, pimenta, açafrão, canela, coentro, salsinha, cebolinha, 

erva-doce, aipo...  

8. Cubra com molho especial: limão, azeite, vinagre de maçã orgânico, vinagre 

balsâmico, mostarda dijon, óleo de coco, azeite de abacate, óleo de gergelim, linhaça, 

macadâmia.  

9. Sal marinho integral moído na hora. 

Obs: no cardápio não será colocada receitas de saladas em todas as refeições, apenas 

em algumas somente, pois são muito variáveis de acordo com a estação do ano, e local. 

Por isso esse guia te ajudará a montar sua salada de uma forma prática, divertida e 

nutritiva. 
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RECEITAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ 

 

 

PANQUECA LOW CARB 

Ingredientes:  

1 ovo 

2 colheres de sopa de farinha de amêndoas 

1 colher de sopa de quinua em flocos 

1 colher de sopa de água filtrada 

½ colher de sopa de fermento para bolo 

Canela a gosto 

Preparo: 

Misture todos os ingredientes em uma tijelinha, doure em uma frigideira antiaderente, 

untada com óleo de coco. 

SMOOTHIE DE BANANA COM PASTA DE AMENDOIM 

Ingredientes: 

1 banana congelada 

2 colheres de sopa de pasta de amendoim 

1 xícara de leite de amêndoas em cubos 

Cubos de gelo 

Preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador ou mixer. 

OVO MEXIDO DE MICRO-ONDAS 

Ingredientes:  

2 ovos batidos ligeiramente 

Um punhado de tomates cerejas 

Sal a gosto e salsinha 

½ colhe de café de açafrão, e raspas de gengibre opcional 

Preparo: coloque em um recipiente de vidro ou porcelana e coloque por 30 segundos 

no micro-ondas, se necessário coloque mais tempo. Pode ser feito também em uma 

frigideira antiaderente. 

OVERNIGHT  

Ingredientes:  

150 g iogurte natural  

2 colheres de sopa de farelo de aveia 

1 medida de whey protein (pode ser vegano) 

1 porção de frutas picadas (pode ser banana, mirtili, morango, uva, kiwi, goiaba, 

maracujá) 

Mel a gosto ou estévia 

Preparo:  

No dia anterior misture tudo em um recipiente de vidro com tampa (tipo potinhos de 

geléia), e coma no seu café da manhã. 

CREPIOCA 

Ingredientes: 

2 colheres de sopa de tapioca 

1 colher de farinha de chia, farinha de linhaça, ou farelo de aveia 

2 ovos inteiros 

Sal a gosto 
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Açafrão a gosto 

Pimenta do reino a gosto moída na hora 

Prepapro: 

Misture todos os ingredientes e leve a uma frigideira antiaderente e leve para cozinhar 

até dourar em fogo baixo 

CAFÉ FORTIFICADO 

Ingredientes: 

150 ml de café quente 

1 ou colheres de óloe de coco ou manteiga ghee 

1 colher de chá de cacau em pó puro 

½ colher de chá de canela em pó 

Pitada de gengibre ralado (opcional) 

Pitada de cardamomo em pó (opcional) 

Preparo:  

Bata todos os ingredientes no mixer ou no liquidificador 

CREPES 

Ingredientes: 

1 colher de sopa de farinha de amêndoas ou farinha de quinoa 

1 colher de sopa de coco ralado sem açúcar 

1 colher de sopa de leite de coco ou qualquer outro leite vegetal 

½ colher de sopa de fermento em pó ou bicarbonato de sódio  

Preparo: 

Unte um frigideira antiaderente com óleo de coco ou manteiga ou azeite, e deixe 

dourar dos dois lados 

Você pode rechear com: 

Pasta de tâmaras ou damasco: 

Deixe as frutas secas (umas 10 unidades) hidratando por 30 min. A parte coloque 2 

colheres de sopa de semente de linhaça ou chia para hidratar com 6 colheres de sopa 

de água por 15 minutos. Após retire a água. Coloque essa fruta no mixer e bata até 

virar uma pasta juntamente com a mistura das sementes e bata até ficar homogêneo. 

Coloque em um vidro com tampa e conserve na geladeira por 3 dias. 

Se quiser adicione algumas frutas vermelhas.  

PÃO HERBAL 

 Ingredientes:  

1 x de farinha de amêndoas, mais um pouco para polvilhar,  

1 colher de chá de cúrcuma em pó,  

1 xícara de inhame cozido e amassado,  

25 ml de água,  

1 x de ervas frescas picadas. 

Preparo:  

Misture a farinha, a cúrcuma e o inhame e o sal até formar uma farofa. Adicione a água 

e as ervas, misture a amasse bem, formando uma bola. Deixe descansar por 15 minutos. 

Divida a massa em cinco partes e abra cada uma delas sobre a bancada polvilhada com 

farinha de amaranto. O resultado deve ser um disco fino e sem rachaduras. Coloque a 

chapa no fogo e deixe esquentar bem, doure o pão de ambos os lados, até ficar crocante.  

RICOTA DE AMÊNDOAS 

Ingredientes: 
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1 xícara de amêndoas laminadas hidratadas por 8 horas 

½ colher de café de sal 

Suco de ½ limão 

2 colheres de sopa de azeite 

Preparo:  

Bata todos os ingredientes no processador até virar uma pasta. 

Eu adoro temperar com ervas (raminhos de alecrim, manjericão, açafrão, salsinha, 

hortelã) 

RECEITAS SALGADAS 

 

TORTA DE RICOTA COM ALHO-PORÓ E SALSA 

Massa 

Ingredientes: 1 xícara de amaranto em flocos, 3 colheres de sopa de manteiga ou 

azeite, mas um pouco para untar,1 e ½ xícara de farinha de amêndoas, mas um pouco 

para untar, 3 colheres de sopa de água, 1 ovo, sal a gosto. 

Preparo:  

1. Misture todos os ingredientes da massa. 

2. Unte uma forma com manteiga ou azeite e cubra com a farinha de grão de 

bico. 

3. Forre a forma com a massa e reserve. 

Recheio: 

Ingredientes: 1 e ½ xícara de ricota (pode ser a de amêndoas), 1 maço grande de salsa 

fresca picada, 1 alho-poró cortado em rodelas, 2 colheres de sopa de azeite, mas um 

pouco para regar, 3 ovos, 1 tomate em rodelas, sal e pimenta do reino moída na hora. 

Preparo:  

1. Amasse a ricota. 

2. Acrescente a salsa, o alho-poró, 2 colheres de sopa de azeite, os ovos e uma 

pitada de sal e de pimenta, mexa bem e ajuste o tempero. 

Finalização:  

1. Coloque o recheio sobre a massa reservada, e finalize com rodelas de tomate 

para decorar. 

2. Regue com azeite e asse em forno pré-aquecido a 180 graus, por 30 minutos ou 

até dourar. 

TORTA LATINA 

Massa: 

1 xícara de farinha de amêndoas, ½ xícara de farinha de amaranto, ½ xícara de farinha 

de amendoim, 1 ovo, 4 colheres sopa de azeite, 3 colheres sopa de água, sal. 

Preparo: 

1. Misture todos os ingredientes e tempere com sal a gosto, se necessário adicione 

mais água para dar liga. 

2. Coloque a massa em uma forma de fundo removível e untada. 

3. Leve ao forno por 15 minutos, com cuidado para não assar demais. 

Recheio: 

Ingredientes: 700 g de abóbora, 2 inhames cozidos, folhas de brócolis, azeite, 2 dentes 

de alho, 4 tomates maduros cortados em cubos, 2/3 de xícara de ricota amassada, ½ 

maço de salsa fresca, sal. 

Preparo:  
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1. Amasse a abóbora e o inhame com o garfo. 

2. Refogue as folhas rapidamente em azeite e reserve. 

3. Soque os dentes de alho até obter uma pasta 

4. Misture todos os ingredientes e finalize com noz-moscada e sal a gosto. 

Finalização: 

1. Coloque o recheio sobre a massa, desenforme e sirva com folhas verdes. 

TORTILHAS RECHEADAS 

Massa 

Ingredientes: 4 colheres de sopa de farinha de grão de bico, 2 colheres de sopa de 

farinha de linhaça, ½ colher de chá de sal, ½ xícara de chá de água, 2 colheres de chá 

de azeite extra virgem. 

Preparo:  

1. Em uma tigela misture as farinhas e o sal. 

2. Junte a água e o azeite, e mexa até obter uma massa cremosa e lisa. 

3. Coloque a metade em uma frigideira antiaderente e quente, tampe e aguarde 15 

segundos. 

4. Vire e repita o processo 

Recheio de Guacamole 

Ingredientes: 1 abacate médio maduro, suco de 1 limão, 1 tomate cortado em cubinhos, 

sal a gosto, 1 colher de azeite, 2 ovos fritos em água (opcional). 

Preparo: amasse o abacate, e junte o restante dos ingredientes. Cubra as tortilhas e 

finalize com o ovo. 

Recheio de berinjela 

Ingredientes: 1 berinjela grande cortada em cubinhos, 1 cebola media em cubos, 1 dente 

de alho picado, 1 tomate maduro, 100 ml de água, 6 azeitonas pretas picadas, ½ colher 

de sopa picada, 3 colheres de sopa de vinagre, sal a gosto, 3 colheres de sopa de azeite. 

Preparo:  

Refogue o alho e a cebola no azeite, após acrescente o restante dos ingredientes, 

refogue até secar o excesso de líquidos. Por fim acrescente as azeitonas, o orégano e o 

vinagre. Recheie as tortilhas. 

QUICHE DE QUINOA COM FRANGO 

Massa  

Ingredientes: 1 e ½ xicara de chá de quinoa em grão, cozida com água e pouco sal, 1 de 

xícara de chá de farinha de frango ou amêndoas, 2 colheres de sopa de óleo de coco ou 

azeite, 1 colher de chá de sal, água se necessário para dar liga. 

Preparo: 

Em uma tigela misture todos os ingredientes esfarelando com os dedos. Aos poucos 

adicione a água até virar uma massa homogenia. Forre o fundo e as laterais de uma 

forma untada de aro removível. Leve para assar por 15 min a 180 graus. 

Recheio: 

2 colheres de sopa de azeite extra virgem, 2 xícaras de frango desfiado, 1 cebola media 

picada, 2 dentes de alho amassado, ½ xícara de chá de salsa picada, 4 claras e 1 gema, 

200 ml de leite de coco, 1 colher de chá rasa de sal. 

Preparo:  

Em uma panela refogue os temperos e adicione o frango. Enquanto isso bata as claras 

em neve e reserve. Aos poucos adicione ao frango a gema e o leite de coco até virar 
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um creme, acrescente as claras. Espalhe na massa pré-assada, leve ao forno por cerca 

de 20 min até assar. 

TORTA DE TOFU COM ABÓBORA 

Massa 

1 e ½ xícara de chá de aveia, 3 colheres de sopa de fécula de batata ou farinha de grão 

de bico, 2 colheres de sopa de farinha de uva orgânica, 1 colher de chá de sal, 3 

colheres de chá de sopa de azeite, água o quanto baste. 

Preparo: 

No processador coloque a aveia, a fécula de batata, a farinha de uva, e o sal. 

Acrescente o azeite e o sal. 

Bata até obter uma farinha grossa. 

Transfira para uma vasilha. Adicione uma colher de sopa de água por vez (até dar liga) 

Coloque em uma forma com aro removível e modele.  Asse a 200 graus, até ficar 

durinha. 

Recheio:  

1e ½ xícara de abóbora cortadas em cubos, sal a gosto, 2 colheres de sopa de azeite, 1 

cebola roxa fatiada, 1 colher de sopa de alho picado, 300 g de tofu firme amassado, 3 

ramos de manjericão. 

Preparo: 

Tempere a abóbora e a cebola com o sal e parte do azeite. Leve ao forno preaquecido 

por 220 graus, até dourar. 

Refogue o alho com o restante do azeite, junte o tofu e deixe no fogo até que solte 

parte da água. Misture com a abóbora, ajuste o sal, e coloque o manjericão. Cubra a 

torta. 

PANQUECAS DE ESPINAFRE 

Ingredientes:  

1 colher de chá de espinafre cozido, 1 xícara de água, 1 xícara de farinha de grão de 

bico, 3 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de azeite, e mais um 

pouco para untar, ½ colher de chá de suco de limão siciliano, ½ colher de chá de sal, ½ 

colher de chá de fermento químico em pó, alho em pó, páprica doce e sal a gosto. 

Espinafre, alho, manteiga e nozes para servir. 

Preparo:  

Coloque no liquidificador os ingredientes da panqueca e bata até obter uma massa 

homogenia. Deixe repousar por 8 minutos. 

Aqueça uma frigideira untada com azeite. Despeje duas colheres de massa. 

Deixe fritar um pouco de cada lado. 

Molho: 

Aqueça a frigideira com um fio de azeite, 1 dente de alho picado, junte o espinafre, o 

creme vegetal e pedacinhos de nozes, tempere com sal e ferva durante 1-2 minutos. 

Sirva com as panquecas. 

PIZZA DE FRANGO 

Ingredientes 

Massa: 

2 ovos, 2 colheres de sopa de parmesão ralado com de coco ralado para intolerantes, 

duas e três xícaras de farinha de frango. 

Preparo: misture todos os ingredientes até virar uma massa homogenia e desgrudar da 

mãe. Disponha sobre a assadeira e coloque para assar por 15 min. Após recheie como 
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preferir. 

 

SOBREMESAS 

 

TORTA DE AMEIXA COM COCO 

Ingredientes:  

½ xícara de chia triturada, 3 colheres de sopa de farinha de castanha de caju (pode 

triturar no liquidificador), 5 ameixas sem caroço, bem picadas ou processadas (hidratadas 

por uma noite), ¼ de xícara de coco ralado, 1 colher de sopa de óleo de coco. 

Recheio: 

3 bananas nanicas, 1 xícara de coco fresco ralado, suco de 1 limão. 

Cobertura: 

1 xicara de ameixa seca sem caroço, ½ xícara de água, 1 colher de sobremesa de óleo de 

coco, lascas de coco e mel. 

Preparo: 

Misture todos os ingredientes da massa até que fique consistente. 

Unte as mãos com óleo de coco e molde 6 forminhas. 

Bata todos os ingredientes do recheio no processador e disponha sobre as tortinhas. 

Para a cobertura, deixa a ameixa de molho na água por 1 noite. Bata metade das ameixas 

no liquidificador com óleo de coco e a água de molho. 

Junte a ameixa restante, coloque sobre o recheio e resfrie. 

Finalize com lascas de coco e mel, sirva no mesmo dia. 

BROWNIE DE AVELÃ 

Ingredientes: 

150 g de manteiga sem sal ou óleo de coco, 150 g de chocolate amargo picado, 1 colher 

de chá de extrato de baunilha, 3 ovos, ¾ de xícara de açúcar demerara ou mascavo ou 

xilitol, 2/3 de xícara de farinha de quinoa ou amêndoas ou farinha de coco ou farinha 

de aveia, ¾ de avelã picadas. 

Preparo: 

Em uma frigigeira derreta a manteiga ou óleo de coco, e adicione o chocolate e a 

baunilha, mexa bem até o chocolate derreter e incorporar. 

Em um recipiente misture os ovos com o açúcar e incorpore ao chocolate, mexendo 

delicadamente. 

Leve ao forno pré-aquecido por 220 graus. Ele deve ficar com a parte de cima firme e o 

meio macia. 
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BOLO DE FRUTAS 

Ingredientes: 

5 ovos, 1 xícara de açúcar mascavo ou xilitol, 2/3 de xícara de farinha de amaranto ou 

graõ de bico, 2/3 de xícara de farinha de amêndoas, 3 colheres de sopa de chia triturada, 

1maçã cortada em cubinhos, 2 colheres de sopa de mirtilo desidratado (opcional), raspas 

de limão, 2 colheres de sopa de fermento químico. 

Cobertura: 

Creme de leite fresco batido em ponto de chantili e morangos. Para restrição á lácteos 

pode substituir o chantilly  

Preparo: 

Bata os ovos com o açúcar com uma batedeira por 7 minutos até crescer. 

Na outra vasilha a farinha de chia, a maçã, o mirtilo, as raspas de limão e por último o 

fermento. 

Desligue a batedeira e coloque a mistura seca sobre os ovos aerados em 3 etapas. 

Incorporando delicadamente até ficar homogêneo. 

Coloque a massa para assar em uma forma untada por 35 min até desgrudar o palito. 

Espere esfriar, desenforme e cubra com o creme de chantili e sirva. 

FROZEN DE MANGA COM CROCANTE DE COCO 

Ingredientes: 

2 mangas maduras congeladas em pedaços, ½ copo de leite de coco, ½ xícara de 

biomassa de banana verde, 1 colher de café de cardamomo em pó, 15 folhas de hortelã 

fresca. 

Croncante de coco: 

½ xícara de chá de coco fresco ralado grosso, 1 e ½ colher de sopa de açúcar de coco. 

Preparo: 

Retire a manga do freezer 30 minutos antes do preparo. Bata no liquidificador com o 

leite de coco, a biomassa, o cardamomo, e a hortelã. Leve ao freezer por 1 hora.  

Sirva o frozen polvilhado com o crocante de coco e decore com hortelã. 

FROZEN DE FRUTAS VERMELHAS E DE COCO COM DAMASCO 

Frutas vermelhas 

Ingredientes: 2 bananas nanicas maduras sem casca cortadas em rodelas, 10 amoras 

grandes e 5 morangos (ou framboesa), 4 colheres de sopa de leite de coco, 1 colher de 

café de goma guar (opcicional). 

Coco com damasco 

Ingredientes:  

2 bananas nanicas medias maduras sem casca cortadas em rodelas,  

2 damascos secos, 2 colheres de sopa de coco fresco ralado,  

4 colheres de sopa de leite de coco,  

1 colher de café de goma guar (opcional) 

Preparo: 

Leve as bananas e as outras frutas ao freezer até congelar.  

Passe-as no processador com o leite de coco. Bata e mexa com uma colher até que a 

mistura esteja homogênia. 

Em seguida adiciona a goma guar opcional e bata por mais alguns segundos. 

Sirva em seguida, ou se quiser mais firme, volte ao freezer por 30 minutos. 

SORVETE DE CACAU COM HORTELÃ 

Ingredientes:  

http://saudeesaborfuncional.com.br/


 
 

33 
http://saudeesaborfuncional.com.br/ 

1 abacate médio maduro, cortados sem casca e em cubos,  

2 colheres de cacau em pó,  

2 colheres de sopa de açúcar demerara,  

1 colher de sopa de óleo de coco extra virgem, 

 6 folhas de hortelã frescas. 

Preparo: leve o abacate ao freezer até congelar. Bata no processador até virar um creme. 

Junte o restante dos ingredientes e bata mais. 

Sirva em seguida. 

ESPUMA DE CHOCOLATE 

Ingredientes:  

1 envelope de gelatina sem sabor,  

½ xícara de chá de água quente,  

¼ de xícara de chá de água fria,  

3 colheres de sopa de cacau em pó,  

mel a gosto ou açúcar demerara ou xilitol a gosto, 1 

 ½ xícara de chá de gelo picado,  

½ caixinha de creme de leite de coco. 

Preparo:  

Dissolva a gelatina na água quente e acrescente a água fria. Coloque no liquidificador 

com o cacau em pó, e o adoçante até virar uma mistura homogenia e cremosa. 

Com o liquidificador ligado junte o gelo picado, e o creme de leite de soja ou de coco e 

bata até que começa a engrossar. 

Despeje em taças pequenas e leve para gelar. 
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