


Ingredientes:

Couve 
Água
Copinhos, saquinho ou forminhas 
 
Modo de fazer:

Bata a couve no liquidificador com 
um pouco de água e coloque em 
forminhas e depois no congelador.
Você pode retirar a qualquer hora 
do dia e bater com água, suco zero, 
gelatina ou fruta (se estiver na sua 
orientação).

Gelinhos de Couve

RECEITAS DE ITENS LIBERADOS À VONTADE 



Ingredientes:

2 gelatinas incolor 
Chá de hibiscus
Stevia 
 
Modo de preparo:

Dilua 2 gelatinas incolor/sem sabor 
em 50ml de agua em temperatura 
ambiente e misture com  450ml de
 cha de hibisco (feito com 2 col de 
hibisco e  adoçado com stevia), 
depois basta colocar na geladeira 
2-3 horas em forminhas de sua 
preferência.

Bala de hibisco 



Ingredientes: 

- 2 pacotes de gelatina zero açúcar
 com sabor 
- 1 pacote de gelatina sem sabor 
 
Modo de preparo:

Misture as 2 gelatinas com sabor 
em 250ml de água quente, misture 
a gelatina sem sabor em 250ml de 
água fria. Misture tudo e coloque 
num pote ou em forminha na 
geladeira por 2hs. 

Bala de gelatina 



Ingredientes: 

- 1 litro de água 
- 1 a 2 colheres da folha do 
chá verde
 
Modo de preparo:

Coloque 2 colheres da folha do chá
 verde em 1 litro de água e ferva em 
fogo baixo. Desligue assim que 
levantar fervura e deixe descansar
por 10 minutos. Coe e leve à
geladeira. (Dura até 48hs)

Chá verde 



Ingredientes:

30g gramas de whey protein 
50 gramas de arroz integral pronto
Canela em pó e cravo da Índia 
(a gosto)
 
Modo de preparo:

Bata  o whey protein (o sabor que 
preferir, sugiro baunilha) com 80 ml 
de água gelada, coloque em cima do 
arroz e polvilhe canela por cima.

Arroz doce protéico 

RECEITAS QUE PODEM SER FEITAS DE 
ACORDO COM SUA ORIENTAÇÃO 

(Respeitando os ingredientes e a 
quantidade que está na sua orientação)



Ingredientes:

100g gramas de abacate
20g gramas de Whey protein ou 
caseína
10g  de castanhas do Pará picadas
 
Modo de preparo:

Em um mixer (ou processador) bata 
o abacate até ele se tornar 
consistente, em seguida despeje aos 
poucos a proteína até dissolvê-la e 
se tornar uma mistura homogênea 
com o abacate, em seguida 
acrescente as castanhas do Pará e 
deixe por 30 minutos na geladeira. 

Mousse proteíco de abacate 



Ingredientes: 

03 claras de ovo ou 2 claras + 
meia dose de Whey protein 
03 colheres de adoçante 
(forno e fogão) 
35g gramas de coco ralado 
(sem açúcar) 
 
Modo de preparo:

Bata as claras em neve e misture o 
adoçante e o coco (pode passar no 
triturador para ficar mais fino). 
Com auxilio de uma colher coloque 
pequenas porções em uma forma 
forrada com papel manteiga. 
Asse em forno 180 graus por 30
 minutos + ou - vai depender do forno.

Biscoito de coco 



 
Ingredientes:

60g gramas de whey protein;
 ½ xícara de chá com aveia em flocos ou quinua;
 Pitada de canela;
 3 castanhas-do-pará picadinhas;
 1 colher de sopa de adoçante forno&fogão;
 ½ banana amassada;
70 ml Ades original zero;
½ colher de manteiga de amendoim
 
Modo de preparo:

Misture tudo e coloque em assadeira forrada 
com papel manteiga e untada com oleo de coco 
ou spray PAM. Asse por 15 a 20 minutos.
Espere esfriar, corte e embrulhe em papel 
alumínio. Rende 3 unidades.

Barra protéica caseira 



Ingredientes: 
1/4 copo de amêndoas torradas 
1/4 copo de castanhas do pará 
1/4 copo de castanha do caju torradas 
1/3 copo de pasta de amendoim 
2 colheres (sopa) de água
12 tâmaras sem caroço 
1 colher (sopa) de semente de abóbora 
sem casca torrada
2 colheres (sopa) de goji berry 
(pode ser substituída por passas) 
 
Modo de preparo: 
Colocar as tâmaras na água de molho por no 
mínimo dez minutos.  Bater no processador
 a pasta de amendoim, as tâmaras e a água. 
Reservar. Bater as castanhas do caju, as
amêndoas e as castanha do pará.  Juntar 
todos os ingredientes triturados em um tigela. 
Acrescentar a goji berry e a semente de abóbora. 
Colocar em uma assadeira moldando com as mãos. 
Levar para a geladeira por no mínimo uma hora.
Rende 4 unidades 

Barra de cereal caseira 



Ingredientes:
 
500g amendoim torrado sem casca 
e sem sal
1 colher de sopa de óleo de coco ou 
óleo de amendoim 
1 colher de adoçante forno&fogão. 
 
Modo de preparo:

Passe tudo no processador aos 
poucos até virar uma pasta. 

Manteiga de amendoim  



Ingredientes:
4 Claras e 1 ovo
1 Maçã
30gr Aveia em Flocos
Adoçante Linea (Forno e Fogão)
Canela a gosto
 
Modo de preparo:
Colocar 4 claras e 1 ovo na batedeira,
acrescentar as 30gr de aveia em flocos 
o adoçante e a canela
Bater tudo até ficar uma massa cremosa
Picar a maça em tirinhas finas
Colocar o conteúdo da batedeira em
uma frigideira de fundo alto - sem óleo. 
(O volume é grande, se for frigideira normal, vai vazar)

Deixar dourar a parte de baixo e virar. 
(tipo panqueca)
Acrescentar as raspas de maça e dobrar a 
massa, tipo um pastel. 
Deixar dourar dos dois lados

Tortinha café da manhã  



Ingredientes:
250 g de mandioca cozida
4 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada
1 colher (sopa) de chia
3 claras
30 g whey protein sem sabor ou de vanilla. 
OBS: Quem não utiliza whey pode usar mesma 
medida da farinha de sua preferência.
1 colher (sopa) de óleo (pode usar de sua 
preferência, usei de girassol) 
Temperos a gosto: usei sal rosa do Himalaia e açafrão.

1 colher (café) de fermento em pó 
 
Modo de preparo: 
Bata no multiprocessador ou no liquidificador 
todos os ingredientes, exceto o fermento em pó.
Em outra vasilha misture bem todos os 
ingredientes do recheio.
Acrescente o fermento em pó à massa e misture.
Unte uma assadeira e coloque massa suficiente 
para cobrir o fundo. 
Pincele uma gema em cima da massa para ela 
ficar dourada (opcional)
Leve ao forno pré-aquecido 180º por 30 min.

Pão de mandioca sem glutém  



Ingredientes:
1 scoop e meio (45g) de whey/ 
multiproteico/ caseina de vanilla  
1 ovo inteiro
1 colher de sopa aveia
1 pitada de canela (a gosto)  
1 colher chá de adoçante em pó (a gosto)
10 gotinhas de essência de baunilha ou 
da sua preferência (opcional) 
 
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes em uma caneca 
e acrescente 2 colheres de sopa de água, 
mexa bem, até formar um creme homogêneo. 
Acrescente 1 colher de chá de fermento em pó 
e mexa novamente. Coloque no micro por 
30 seg. Tire, mexa novamente e leve ao micro 
por mais alguns segundos.  
Dica: retire enquanto tiver uma parte meio 
mole ainda, a textura é melhor e quando você 
colococa em um prato fica uma caldinha!!! 

Bolo protéico de caneca  



INGREDIENTES:

90 ml de clara de ovo PASTEURIZADO
50g de queijo tipo cottage
1/2 saquinho de suco artificial de 
morango Clight
20g de Whey 
5 gotas de adoçante
 
MODO DE PREPARO:

Simples, misture tudo no liquidificador 
e misture até atingir o ponto. 
Leve para a geladeira por 30 minutos 
e pronto!os poucos até virar uma pasta. 

Danoninho Protéico  



Ingredientes: 

30g gr de caseína
20g gr de castanhas do 
Pará / castanhas de caju (sem sal)
 
Modo de preparo:

Bata a caseína com o mixer com uns 
80 ml de água, ou um pouco mais, até 
virar um creme grosso. Depois de pronto 
acrescente as as castanha  por cima e 
coloco no freezer por umas 2 horas e 
pronto...
 
Ela não chega congelar, mas fica com 
uns pedacinhos mais congelados e o 
meio cremoso. 

Mousse de caseína  



Ingredientes: 
1/2 copo americano de aveia em 
flocos 300 ml de água filtrada
 
Modo de preparo: 
Coloque em uma vasilha funda a aveia 
e a água e deixe descansar por 30 
minutos. Depois do descanso, 
coloque a aveia e a água no liquidificador 
e bata por 1 minuto até a preparação
ficar homogênea. Depois disso, pegue 
um coador de pano e aperte o pano 
até o leite passar todo pelo coador 
(Os resíduos podem ser utilizados em 
preparos como vitaminas, molhos e 
até hidratante corporal, então não desperdice). 
Após passar o "leite" de aveia pelo coador, 
coloque em uma panela e mexa até 
engrossar! Pronto!  Agora você pode utilizar 
o seu creme e usar no preparo das suas 
refeições como "creme de leite".

Creme de Aveia  



Ingredientes: 

1  xícara de aveia em flocos grossos
2 colheres de sopa de óleo de coco 
2 colheres de sopa de mel 
pepitas de girassol
20g de Uva passas 
15g de coco ralado 
2 colheres de sopa de Semente de 
linhaça dourada
 
Modo de fazer:

Refogue a aveia com o óleo de coco 
até dourar e adicione o mel e mexa 
até ficar seco e crocante. Coloque em 
um recipiente de vidro e adicione as 
pepitas de girassol, uva passas e coco 
ralado. Deixe guardado em temperatura 
ambiente e coma durante a semana 
no lanche da manhã ou da tarde.

Granola caseira  



Modo de preparo: 
A primeira coisa é preparar a couve-flor. 
Para deixar ela com aparência de arroz 
você pode fazer de três maneiras:
no processador –  basta colocar a couve-flor 
crua no processador e ir apertando a tecla 
pulsar até a couve-flor ficar trituradinha 
como se fossem grãos de arroz. Essa forma 
é fácil e rápida. no liquidificador – Coloque
pequenas porções de couve-flor crua e 
aperte a tecla pulsar. O segredo aqui é fazer 
em pequenas porções por vez.
no ralo grosso – Esse dá um pouquinho mais 
de trabalho, mas funciona. É só ralar a 
couve-flor crua no ralo grosso.  
 Coloque em uma panela o óleo de coco e a 
cebola e deixe murchar, não precisa dourar. 
Acrescente a couve-flor processada e refogue 
também. Vá mexendo de vez em quando. 
Não precisa colocar água e em poucos minutos 
ela já estará cozida. Acerte o sal e o açafrão. 
Acrescente o frango desfiado com molho, 
misture e pronto

Risoto de couve-flor, 
açafrão e frango desfiado  

Ingredientes: 
couve-flor pequeno (quantidade da sua refeição)
1 colher (de sobremesa) de óleo de coco ou azeite 
1 colhere (de sopa) de cebola cortada em cubos
pequenos
1 pitada de sal
1 colher de chá de açafrão da terra 
frango desfiado (quantidade da sua refeição) 
com molho de tomate zero para misturar no final 
da preparação do arroz 



 
Ingredientes:

1 ovo
2  colheres de sopa de polvilho doce
1 colher de sopa de farinha de linhaça 
1 colher de sopa de cottage ou creme de 
ricota 
Tempero a gosto (sal, Pimenta do reino, 
cebolinha, salsinha) 
 
Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes com um 
garfo e coloque a mistura em uma frigideira 
anti aderente e deixe cozinhar em fogo 
baixo. Quando a parte de baixo criar uma 
casquinha, dobre a massa ao meio e feche 
como um omelete e está pronto

Pão de queijo de frigideira  



 
Ingredientes:

Ovo ou claras (quantidade da sua refeição)
temperos alho em pó,urucum/colorau
pimenta do reino e sal rosa
1 colher de cebola pequena picada 
beterraba ralada 
cenoura ralada
1/2 maço de espinafre picadinho 
castanhas picadas (quantidade da sua refeição)

1 colher de chá de fermento em pó.
 
Modo de Preparo:

Bata bem os ovos ,com um garfo, junte a 
cebola e os temperos em pó, coloque os 
legumes de preferência, as castanhas e o 
fermento, mexa bem. Coloque numa forma 
grande, leve ao forno alto (200 graus) por 
aproximadamente 15 minutos, ou até que 
esteja assado. 

Rocambole de Legumes  



 
Ingredientes:

Ovo e/ou claras (quantidade da sua refeição)
Brócolis triturado cru (quantidade da sua refeição)

2 colheres de molho zero
1 colher de café de fermento em pó 
 
Modo de preparo:

Bata os ovos e ou claras  até dobrar de volume . 
Acrescente o brócolis triturado cru , as 2 
colheres de molho.
Por último o fermento , coloque em forminhas 
de silicone. 
Leve ao forno pré aquecido 180 graus por 
cerca de 30 a 40 minutos. 

Bolinho protéico de 
claras e brocolis  



Suco vermelho 
 

- 50g de beterraba
- 1 limão

- 50g de morango ou melancia
- 200 ml de água + gelo, stevia 

e canela a gosto.
 

Bata no liquidificador
(consumir imediatamente ou congelar)

Suco Laranja
 

- 1/2 cenoura
- 1/2 limão

- 1 maçã
- 1 rodela de gengibre

-  200ml de água + gelo, hortelã  a gosto.
 

Bata no liquidificador
(consumir imediatamente ou congelar)



Suco verde 
 

- 2 folhas de couve
- 70g de abacaxi

- 1 rodela de gengibre
-  200ml de água + gelo, hortelã a gosto.

 
Bata no liquidificador

(consumir imediatamente ou congelar)

Suco verde 2 
 

- 3 folhas de couve
- 1⁄2 maçã  
- 1/2 limão

- 2 rodelas de gengibre
- 200ml de água  + gelo, stevia e 

canela a gosto.
 

Bata no liquidificador
(consumir imediatamente ou congelar)



Suco mix 
Ingredientes:

- 1/2  maçã verde
- 1 talo de aipo
- 1 folha de couve
- 1 limão
- 25g de espinafre 
- 200ml de água + gelo, stevia e 
canela a gosto.
 
Bata no liquidificador
(consumir imediatamente ou congelar)



Pão Lowcarb 
Ingredientes:
 
1 ovo + 1 clara
1 colher de aveia
1 colher de gergelim ou chia
temperos desidratados a gosto
1 pitada de fermento 
 
Misture tudo e leve ao microondas
por 2 minutos e meio



Bolinho de Micro 
Ingredientes:
 
1 ovo + 1 clara
1 colher de Whey protein ou cacau 
1 banana 
2 colheres de aveia
Stevia e canela a gosto
1 pitada de fermento
 
 Misture tudo e leve ao microondas 
de 1 a 2 min 



Sorvete
Ingredientes:
 
Claras (quantidade da sua refeição)
1 Gelatina zero açúcar 
Sucralose ou Stevia e canela a gosto 
 
Bata as claras em ponto de neve, 
dilua a gelatina  em 150ml de água 
quente, misture tudo e coloque no 
freezer por 30 minutos.



Marshmallow 
Ingredientes:
 
Claras (quantidade da sua refeição)
1 Gelatina zero açúcar 
1 gelatina sem sabor 
 
Misture 50ml de água quente com a 
gelatina zero e a gelatina sem sabor, 
espere esfriar e misture as claras 
em neve. Coloque na geladeira por 
2hs e parta



Pudim Zero
 

- 1 caixa de pudim zero açúcar
- 300ml de água

 
Leve ao fogo baixo até obter 

consistência de mingau e armazene 
na geladeira. 

Calda de canela

- 200ml de água
- 2 colheres de canela

- stevia a gosto
 

Leve ao fogo mexendo até ferver, 
armazene em um pote e 
conserve em geladeira.



Salgado Maromba 
Ingredientes:

Frango, carne ou peixe cozido (quantidade 
da sua refeição)
Batata doce, arroz ou vegetal cozido 
(quantidade da sua refeição)
temperos liberados a gosto  

Modo de preparo:

Bata tudo no processador ou amasse e 
misture com a mão, fazendo um formato 
de salgado ou bolinhas. Coloque no forno 
ou airfryer até dourar e pronto.



Hamburguer 
Ingredientes:

Frango ou patinho moído cru  
(quantidade da sua refeição)
temperos permitidos a gosto
 

Modo de preparo:

Misture tudo, faça formato de hambúrguer
ou bolinhas, coloque no forno ou airfryer 
em fogo baixo para cozinhar e dourar.



Pipoca Zero 

Pipoca Zero 
Ingredientes:
- 4 colheres de milho 
- 4 colheres de água 
 Modo de preparo:
Coloque tudo num pote de microondas 
grande, tampe com papel film, faça 3 furos 
com um garfo e coloque de 7 a 9 minutos no 
microondas até estourar tudo, vigie e tire 
quando parar de estourar.  
- cuidado ao tirar pois fica bem quente.
- tempere com canela e STEVIA ou orégano e
 cebola e salsa desidratada.
 
Pipoca Zero 2
Ingredientes:
- 4 colheres de milho 
- 1 Saco de pão
 Modo de preparo:
Coloque o milho de pipoca, dobre o saco 
(3 dobras) e leve ao micro 2 a 3 minutos até 
parar de estourar.



Feijão Saudável 

Escolha o feijão de sua preferência, coloque-o sobre a mesa e 
separe as pedrinhas e os grãos irregulares. 
Lave e escorra pelo menos três vezes.
– Deixe o feijão de molho: Além de cozinhar mais rápido, isso evita 
que tenhamos gases após a refeição. O ideal é deixar de molho por 
12 horas, mas  60 minutos já ajudam bastante.
– Em geral, para cada xícara (chá) de feijão, use três de água. No 
olhômetro, coloque 5 dedos de água acima do nível dos grãos de 
feijão. Se a água acabar e o feijão ainda estiver duro, coloque mais 
água e cozinhe por mais um tempo. O tempo de cozimento varia 
conforme o tipo de feijão.
– Tempero: coloque um pouco de cebola e alho picados junto com 
o feijão ainda cru e cozinhe assim. Quando ele está cozido, 
acrescente um pouco de sal rosa e pimenta e deixe engrossar. 

 
Viu que não falei de óleo certo ? 
Vamos aproveitar e falar de como "fritar sem óleo" , 
vou dar o exemplo com o frango ...
É bem simples.
Deixe esquentar bem a frigideira e coloque o frango. 
Quando ela estiver quase grudando na panela, vire o lado. 
Coloque um pouquinho de água  na panela. Essa água vai 
fazer com que o queimadinho da fridigeira se solte e dê cor 
ao frango. 
 
 Passe o frango no fundo da panela e vire o lado se 
necessário. Repita o processo de colocar agua e mexer até o 
alimento estar cozido. É bem rápido! Não deixe  muito 
tempo  senão ela irá secar. Ah! E pode colocar os temperos 
antes, durante ou depois. 
 
Então agora óleo só em extrema necessidade!
O feijão não precisa, o alho faz igual, o arroz também , pra 
que fritar? Usem a técnica que ensinei. 
 
– Dica :  acrescentar verduras no feijão também é uma 
delicia. Assim, os vegetais já ficam com gostinho do caldo. 
Coloque a cenoura por exemplo junto com o tempero, após 
retirar a pressão.
 
– Para deixar o caldo grosso: Depois de cozinhar na pressão 
e temperar o feijão, deixe-o em fogo lento. Uma forma de 
acelerar o processo é retirar um pouco do ingrediente já 
cozido, bata no liquidificador e devolva para a panela



Bolinho de claras, canela e 
batata doce 

Ingredientes:
(quantidade da sua refeição)
Batata doce 
Claras 
Canela a gosto 
Sucralose ou Stevia a gosto

Bata todos os ingredientes
7 Minutos no microondas

Ingredientes:
(quantidade da sua refeição)
Batata doce 
Claras 
Canela a gosto 
Sucralose ou Stevia a gosto

Cozinhe a batata com canela em pau
Amasse-a e acrescente stevia
Coloque em uma refrataria que possa 
ir ao forno. Cubra com claras em neve e 
leve ao forno ate dourar.

Bolo assado de claras, 
canela e batata doce 



Frango assado

Ingredientes:
(quantidade da sua refeição)
2 peitos de frango 
Alho e cebola desidratados
Colorau e pimenta cayena

Tempere o frango e deixe marinando na 
geladeira de um dia para o outro para 
pegar gosto. Assar no forno com papel 
alumínio, tirar somente para dourar.

Ingredientes:
(quantidade da sua refeição)
Abóbora 
Claras 

Cozinhe a abobora, bata no liquidificador
com as claras e leve para omeleteira. 

Omelete de claras com
Abóbora 



Arroz doce integral

Ingredientes:
(quantidade da sua refeição)
Arroz integral 
Pudim zero
Cravo e canela a gosto

Faço o arroz integral e o pudim depois 
cozinhe os 2 juntos por alguns minutos
e deixe esfriar.

Ingredientes:
(quantidade da sua refeição)
Mix de castanhas 
Claras 
Sucralose e canela

Bata todos os ingredientes no mix e
coloque na omeleteira ate dourar. 

Mix de castanhas com claras



Chips de batata doce

Ingredientes:
1 Batata doce media (80gr) 
500 ml de água
Pimenta e sal a gosto

Lave a bata e corte-as em rodelas bem fininhas.
coloque-as de molho na água com sal e pimenta
deixe descansar por 15 minutos 
Escorra, disponha em rodelas em um pano de 
prato e seque-as bem. Coloque as batatas no 
prato do microondas formando uma única 
camada e ligue em potencia alta por 3 minutos
Pare a cada 1 minuto para desgrudar as 
batatas do prato. Assim que estiver douradas, 
tire-as e sirva! 

Ingredientes:

Gelatina zero pronta
4 cubos de gelo

Bata tudo no liquidificador e pronto

Mousse de gelatina



Claras com gelatina

Ingredientes:

Claras
Gelatina zero com sabor diluída em 150 ml 
de água quente

Batedeira e frezer.
Castanha pra decorar

Ingredientes:

Claras
Clight
Adoçante

Bata tudo e 3 minutos no microondas

Panquecas Coloridas

(quantidade da sua refeição)(quantidade da sua refeição)



Pão de Aveia

Ingredientes:
(quantidade da sua refeição)
Claras 
Aveia
Tempero a gosto

Bata as claras em neve, misture a aveia e os
temperos, leve tudo ao microondas por 
2 a 3 minutos e depois de uma tostada na 
frigideira ou sanduícheira.

Ingredientes:
(quantidade da sua refeição)
Claras 
Batata doce
Stevia e canela

Bata as claras no mix e asse na tefal
Recheie com batata doce amassada com 
stevia e canela, dobre e pronto.

Tapioca Fake


