
APRENDA 
UMA ROTINA FÁCIL DE 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
PARA VOCÊ NÃO DESANIMAR
E NÃO DESISTIR DA DIETA



Bem vindos ! É UM GRANDE PRAZER TER VOCÊ NO NOSSO SELETO GRUPO DE PESSOAS SAUDÁVEIS 
E FELIZES!!!!

NOSSO CURSO tem um diferencial, ELE foi todo planejado atraves de tecnicas de PNL (PRO-
GRAMAÇÃO

NEUROLINGUISTICA) E COACHING , para levar você não so conhecimento , mas tem tecnicas de 
como colocar seu novos conhecimentos em pratica!

Após 12 anos trabalhando com nutrição clinica e direcionando meu trabalho ao emagrecimento e 
Longevidade através da ortomolecular , neste periodo observei que meus pacientes nem sempre 
conseguiam colocar minhas dietas e orientações em pratica... com isso fui buscar mais conheci-
mento e tecnicas comportamentais para resolver este PROBLEMA, e aumentar assim meus resul-
tados !

Depois de conhecer e estudar vários tipos de trabalhos, eu escolhi o processo do coaching.

Quais são seus objetivos? O que você gostaria de realizar? O que você deseja melhorar ou conquis-
tar? Quando você quer atingir esses resultados? O que você poderia fazer hoje para mover-se em 
direção à sua meta? Qual é o seu grau de comprometimento para atingir isso?

E você? O que deseja conquistar com o nosso curso?

Emagrecer é bom!
Sendo feliz....Melhor ainda!

Emagrecer é bom!
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A Nutrição Funcional é uma maneira dinâmica de abordar, prevenir e tratar desordens crônicas complexas 
através da detecção e correção dos desequilíbrios que geram as doenças. Estes desequilíbrios ocorrem 
devido à inadequação da qualidade da nossa alimentação, do ar que respiramos, da água que bebemos, dos 
exercícios (a mais ou a menos) e alterações emocionais que passamos. Estas “inadequações” são con-
sideradas de acordo com a individualidade genética que ocorre em cada um de nós. Vamos a alguns exem-
plos: enquanto um indivíduo é alérgico a camarão o outro não é. Enquanto para um o café pode gerar dor 
de cabeça e insônia, para outro não. Enquanto um necessita de mais zinco (ex: 25mg) para produzir ácido 
suficiente em seu estômago, o outro precisa de menos (ex.: 10mg). Enquanto um precisa de mais ômega 
3 para manter os triglicerídeos e o HDL em níveis adequados, o outro precisa de menos.

Da mesma forma que os dados e comandos que colocamos em um computador determinarão o funciona-
mento desta máquina, as informações que colocamos em nosso organismo, determinarão o seu funciona-
mento. Os nutrientes (sejam bons ou ruins, equilibrados ou desequilibrados), toxinas, hormônios e neuro-
transmissores são as “informações” que colocamos em nosso corpo diariamente. Caso você não goste de 
como sua máquina está funcionando, mude as informações que oferece a ela! Melhor ainda, “contrate” um 
programador, o nutricionista funcional, para lhe ajudar nesta tarefa!

A Nutrição Funcional considera a interação entre todos os sistemas do corpo, incluindo as relações que 
existem entre o funcionamento físico e aspectos emocionais. A Nutrição Clinica Funcional possui cinco 
princípios básicos:

1. Individualidade bioquímica: Desde pequena(o), você não ouviu sempre dizer que em todo o plane-
ta   não há ninguém igual a você? Pois é, todo mundo sabe disso. No entanto, na hora de nos olharmos  
 “por dentro”, em nossa saúde, os profissionais nos tratam como se fossemos todos quase iguais! A  
 interação de nossa genética única, de nossa alimentação e de elementos ambientais (toxinas, polu 
 entes, estresse mental, atividade física) irão “modular” nosso genes determinando quais “falarão   
 mais alto”, ou quais ficarão “calados”. O que todos desejamos, é "calar" os genes associados a    
 doenças, e "deixar falar” os genes associados à saúde!!! Este princípio irá nortear à terapia nutricion 
  al, que deverá sempre levar em consideração às necessidades individuais, bem como sinais e sinto 
 mas apresentados por você. Não podemos esquecer que grande parte da expressão de nossos genes  
 depende do meio ambiente. Assim, podemos apresentar necessidades e carências de acordo com o  
 ambiente em que estamos.

2. Tratamento centrado no paciente: O tratamento é direcionado ao paciente e não a doença, ao  
 oposto da medicina tradicional. Torna-se mais importante saber que paciente tem a doença do que  
 saber que doença o paciente tem. O indivíduo é abordado como um todo, um conjunto de sistemas  
 que se inter relacionam e que sofrem influências de fatores ambientais, emocionais, alimentares,   
 historia individ ual de patologias e uso de medicamentos, hábitos de vida e atividade física, por ex  
 emplo.

33. Equilíbrio nutricional e biodisponibilidade de nutrientes: Se torna importante a oferta de nu 
 trientes   em quantidades adequadas e em equilíbrio com todos os outros, para que haja       
 otimização da sua absorção e aproveitamento pelas células.
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4. Inter - relações em teia de fatores fisiológicos: todas as funções de nosso corpo estão interligadas. A
teia da Nutrição Funcional considera a inter-relação mútua de todos os processos bioquímicos internos,
de forma que um influencia no outro, gerando desordens que abrangem os diversos sistemas. Hoje
sabemos, por exemplo, que disfunções imunológicas podem promover doenças cardiovasculares, que
desequilíbrios nutricionais provocam desequilíbrios hormonais e que exposições ambientais podem
precipitar síndromes neurológicas como a doença de Parkinson. A teia conduz a organização do
raciocínio na busca da compreensão dos desequilíbrios que estão nas bases funcionais doraciocínio na busca da compreensão dos desequilíbrios que estão nas bases funcionais do
desenvolvimento das condições clinicas (i.e. doenças), corrigindo a causa, ao invés de apenas os
sintomas genéricos.

5. Saúde como vitalidade positiva: a saúde não é meramente a ausência de doenças, e sim o resultado
de diversas relações entre os sistemas orgânicos, por isso devemos analisar os sinais e sintomas físicos,
mentais e emocionais que podem estar nas bases dos problemas apresentados.

COMPROMISSOS QUE ASSUMO PARA VIVER MAIS E SAUDÁVEL
Eu me comprometo a cuidar mais de mim.Eu me comprometo a cuidar mais de mim.

- Comer de 3 em 3 horas, evitando longos períodos de jejum, assim você não fica ansioso e seu
 metabolismo se acelera.
- Comece o dia com café da manhã completo e nutritivo, nos intervalos carregue pequenos lanches com,
 frutas, sucos, iogurtes, barra de cereal e biscoitos integrais.
- Beber 2 litros de água por dia, mas não ingerir líquido com refeição.
- Coma ALIMENTOS RICOS EM ÁGUA E POUCAS CALORIAS COM MUITOS NUTRIENTES : como verduras,
  frutas e legumes, além de carnes magras, leite SEM LACTOSE e derivados, grãos e fibras.
- Evite alimentos DE ALTA CALORIA: como industrializados, pois contém muitos conservantes, frituras,
 gorduras (maionese, creme de leite, carnes gordas, embutidos) enlatados, temperos prontos como
 caldos de galinhas e colorau, doces e açúcar.
- Consuma mais fibras para o funcionamento intestinal como: linhaça, quinoa, aveia e farelos.
- Consuma um alimento funcional por dia: aveia, soja, vegetais verdes escuros, frutas cítricas, fruta
 vermelhas, castanhas, nozes, vinho.
- - Mantenha um diário alimentar. Foque no seu objetivo e se deslizar volte de onde parou e não de onde
 começou!
- Planejar é o segredo: planeje seu cardápio, suas compras, seus compromissos sociais com a dieta,     
 assim você vive melhor e mais tranqüilo com o que vai fazer.
- Faça uma lista de compras e tenha tudo pré pronto em sua casa.

INDO AO MERCADO
No supermercado precisamos ter muito cuidado para não comprar todas aquelas guloseimas que
gostaríamos.gostaríamos.

1. Faça uma lista de tudo que precisa para fazer o cardápio semanal, e compre tudo para deixar pré pronto
 em casa e facilitar o preparo durante a semana.

O que eu devo trazer a minha mente
      sobre alimentação
O que eu devo trazer a minha mente
      sobre alimentação

01



2. Olhe para os produtos do mercado com uma nova visão: o que eu posso comprar de mais Nutritivo
para mim e minha família? Não vá ao mercado com o piloto automático ligado, assim você só compra
aquilo que tem costume, e agora queremos mudar de hábitos e estilo de vida então comece MUDANDO
TUDO!

3. O que você pode trocar de alimentos tradicionais por light, TROQUE! Por exemplo doce de abobora
light, tem o mesmo sabor e 3 x menos calorias, entre outros como: chocolate, bolachas, refrigerante,
sucsuco, gelatina, iogurte e sobremesas prontas, etc. Assim você não deixa de comer o que gosta, mas come
mais saudável.

4. Não compre o que não está na sua lista, pois isto fortalece a ansiedade e compulsão, se você não pode
comer, não tenha em casa!

5. Observe os rótulos dos alimentos, veja quantas calorias tem e onde você pode colocar na sua dieta.
Veja a quantidade de gorduras e açúcares. Escolha alimentos pelo seu valor nutricional, seu organismo
vai absorver tudo que ele tem, de bom e de ruim, pense nisto!

66. NÃO VÁ AO MERCADO COM FOME! Isto faz com que compre alimentos a mais e mais calóricos.

7. Não faça do mercado um shopping! Ele é necessário e não uma diversão!

Em casa:
- Cozinhe com o mínimo de sal e óleo possível! Use óleo de canola e sal marinho.
- Evite usar açúcar tradicional; para doces em geral que sejam preparados quentes, use stevia forno e
 fogão; para doces sem aquecimento use açúcar light; e para adoçar sucos ou cereais, etc. use açúcar
 orgânico.
- Evite temperos prontos como knor- Evite temperos prontos como knorr, sazon, etc... eles tem muitos conservantes e produtos tóxicos. Use
 ervas naturais e frescas, se possível.
- Congele alimentos que sejam servidos a noite pois, assim já tem tudo pré-pronto na geladeira.
- Para as crianças deixe pratos ou lanches mais simples na geladeira preparados no almoço do mesmo
 dia!
- Use as receitas dos pratos que a família já gosta, mas faça trocas saudáveis:

ALIMENTOS FUNCIONAIS
TTer uma dieta saudável é a melhor forma para assegurar o consumo adequado de todas as vitaminas e
minerais que nosso organismo necessita diariamente. Os alimentos funcionais vem ajudar através da
alimentação a prevenir doenças, fornecer nutrientes além da alimentação básica. Eles contém substân-
cias que ajudam no combate aos radicais livres, promovendo a saúde e tornando nosso corpo mais forte 
para não ficar doente. Normalmente esses alimentos são as frutas e os legumes, mas há outros tipos de 
alimentos que também são considerados funcionais.

Veja a lista dos 10 melhores alimentos funcionais:
Aveia: A base dela contém psyllium, que ajuda na redução dos níveis de colesterol, assim como na pre-
venção de doenças cardíacas.
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Soja: A soja e seus derivados contém além de outras substâncias importantes, as isofla-
vonas, que ajudam na prevenção de doenças do coração, osteoporose, diabetes e principal-
mente o câncer, graças ao seu alto poder antioxidante.

Peixes: Os peixes, principalmente o salmão, possuem alta quantidade de ácidos graxos 
ômega 3, que ajudam na prevenção do AVC e doenças cardíacas.

Amora Preta: Essa fruta é rica em substâncias fitoquímicas que ajudam na prevenção de 
doenças crônicas como o câncer e doenças do coração, além de ser um potente antioxi-
dante.

Tomate: Mais uma fruta que ajuda a prevenção do câncer, principalmente o de próstata, 
graças a substância funcional chamada licopeno que o tomate contém em abundância.

Vinho Tinto: Também considerado um alimento funcional, pois possui resveratrol e po-
lifenóis, que protegem o corpo contra doenças cardíacas, mas deve ser consumido com 
moderação por se tratar de uma bebida alcoólica.

Chá Verde: Este chá, além de ser um potente antioxidante, tem uma substância funcional 
chamada catequina, que previne diversos tipos de câncer e doenças cardiovasculares, além 
de retardar o envelhecimento.

Iogurte: Este alimento contém substâncias probióticas que ajudam nas funções gastroin-
testinais e aumenta a imunidade do corpo.

Cebola, trigo, banana, alcachofra e alho: Estes alimentos possuem oligossacarídeos, que 
ajudam a evitar a constipação, protege a função hepática do corpo, reduz a pressão arterial, 
baixa o colesterol e também podem ter efeitos anti-cancerígenos. Além disso, ajudam 
também na prevenção da osteoporose.

Brócolis: Este alimento é rico em uma substância anti-cancerígena chamada sulforanato, 
que segundo estudos, aumenta a atividade de uma proteína, a NRF2, que é um potente anti-
oxidante, além disso é ótima fonte de vitaminas e minerais.

Pimenta: Ativa o metabolismo e ajuda na queima de gordura.

Canela: ajuda a liberação de triptofano, e assim melhorara a serotonina trazendo tranquili-
dade

Alimentos FuncionaisAlimentos Funcionais



Exercício
Monte seu cardápio

Café da manhã

Lanche

Almoço

Lanche da tarde

Jantar

Hora           Refeição                    Alimentos                     Quantidade



Alimentos que aceleram o metabolismo e a queima de gordura:
Os alimentos termogênicos são os mais indicados para este objetivo, pois, apresentam substân-
cias que, no processo de digestão, levam a um gasto maior de energia, acelerando o metabolismo 
e contribuindo para o emagrecimento.
É importante esclarecer que esses alimentos não são mágicos e a seu consumo por si só não leva 
ao corpo magro. Pimenta, chá verde, gengibre e canela são alguns dos exemplos. “A canela melhora 
o sistema imunológico e também tem poder termogênico. Você pode colocar uma pitada de canela 
no café ou em frutas”.

Alimentos que ajudam a hidratar:
FrutasFrutas ricas em vitamina C, como morango, framboesa, laranja, mexerica, limão, cereja, goiaba, e 
outros vegetais, como as verduras verde-escuras, brócolis, repolho e cenoura. “A escolha se dá 
pela riqueza de antioxidantes desses alimentos, que combatem os radicais livres e são fundamen-
tais na produção de colágeno”. A água continua sendo a melhor forma de se hidratar.

Alimentos que auxiliam o ganho de massa muscular:
A carne vermelha como principal fonte de creatina, responsável pelo aumento de força e resistên-
cia muscular. “Para evitar as calorias e gorduras, prefira carnes magras, como maminha, filé 
mignon, coxão mole ou duro e lagarto, consumidos de duas a três vezes por semana. Um bife médio 
de carne magra tem de 150 a 200 calorias”.
Além disso, alimentos que são fonte de proteína vegetal, como feijão, soja, lentilha, grão de bico; 
ou animal, como leite, derivados e ovos, também são importantes. “Apesar da carne ser mais efici-
ente na formação dos músculos, o ovo leva uma vantagem: sua gema possui vitamina B12, que 
ajuda na diminuição dos níveis de gordura e ajuda na contração muscular”.
O salmão como opção, por ser rico em ômega 3, gordura benéfica que estimula a produção de 
hormônios, favorecendo o crescimento muscular. “Vale lembrar que 70% da massa muscular resul-
ta da alimentação e do descanso, enquanto os outros 30% vêm dos exercícios de força”.

Alimentos que previnem câimbras, dores ou outras lesões ligadas aos exercícios:
As opções ricas em potássio são as mais indicadas, como banana, melão, tomate, laranja, batata 
inglesa, batata doce,
espinafre, folhas de nabo, couves em geral e outros vegetais folhosos verdes, a maioria das ervil-
has e feijões.

Alimentos que dão mais energia:
A alimentação, tanto de sedentários quanto de praticantes de esportes, deve ter cerca de 50 a 
65% de carboidratos do total de calorias. “Os carboidratos ingeridos são metabolizados até se 
transformarem em glicose, que é utilizada pelo organismo para a produção de energia, nosso prin-
cipal combustível, especialmente para o cérebro. Além disso, os carboidratos preservam a massa 
muscular”. Entre os alimentos que fornecerão combustível estão as principais fontes de carboidra-
tos, como trigo, arroz, milho, pães, biscoitos e bolachas, massas, farinhas, e os tubérculos, como 
batata e mandioca.

A dica é trocar o pão branco pela versão integral ou sem glúten. “Alimentos integrais têm absorção 
gradativa pelo organismo, o que gera mais energia”, E também indicado a banana e a pera como 
opções que ajudam a manter a disposição; além da couve que também é rica em vitamina A, E e D. 
“Pode ser incluída uma folha em sucos para dar mais disposição”.

Alimentações e atividade físicaAlimentações e atividade física



SALADA VERDE FUNCIONAL 
Vamos trabalhar a diversidade de hortaliças e seus benefícios, uso de sementes.
Ingredientes
1 maço de couve mostarda
1 maço de ACELGA
3 colheres de sopa de uva passa
3 colheres de sopa de amêndoas fatiadas3 colheres de sopa de amêndoas fatiadas
1 cenoura ralada
2 rodas de abacaxi picado pequeno
2 colheres de sopa de mostarda
1 colher de sopa de mel
Sal e páprica picante a gosto.

RISOTO DE QUINUA
IngredientesIngredientes
Quinua cozida, 100g de alho espremido, 200g de cebola, cheiro verde manjerico a 
gosto, aliche em files e creme de leite.

TRABALHAREMOS O USO DE CARBOIDRATO VEGETAL DE BAIXO INDICE GLICEMICO E MOLHOS CA-
SEIROS FRANGO, PEIXE E PANC COM CROSTA DE AVEIA E GERGILIN 

TRABALHAREMOS O USO DE OLEO E SUA OXIDAÇÃO DO COZIMENTO, COMO PREPARAR CROSTA SAB-
OROSAS E SAUDÁVEIS COMO NA ALTA GASTRONOMIA.

INGREDIENTES
1 kg de frango orgânico
Sal, limão, pimenta branca e alho a gosto
300g de Aveia Flocos G
Paprica Doce
Gergilim Preto
Oleo de coco.

MModo de preparo
Temperar o filé de frango com os temperos, passar no ovo batido e na aveia tem-
perada com a paprica doce e gergelim preto, levar a fogo numa frigideira grande 
com oleo de coco bem quente para forma a crosta, dica pode ser servido com mel.
Trabalharemos com o uso de doces e sobremesas de baixo indice glicemico.

Aula práticaAula prática



PÃO DE PROVOLONE
Ingredientes
4 ovos
200mg de queijo provolone
80g de farinha de amêndoas
Sal e cúrcuma a gosto
Fermento em póFermento em pó
1 colher de azeite,
Modo de preparo:
Misturar os ingredientes e assar em forno médio por 25minutos.

BROWNIE
Ingredientes
150g de farinha de avelã;
200 gramas de adoçante xilito200 gramas de adoçante xilitol;
150g de manteiga sem sal;
200g de chocolate 70% picado;
2 colheres de cacau em pó;
1 colher de café de extrato de baunilha;
1 colher de café de bicarbonato de sódio;
3 ovos.

MModo de preparo:
Pré-aqueçaPré-aqueça o forno em 180º. Derreta em banho-maria ou no microondas a manteiga e 
o chocolate picado juntos até que derreta. Acrescente a baunilha e misture até obter 
um creme liso e reserve. Em um bowl, bata bem os ovos com o adoçante. Junte o 
creme de chocolate. Na sequência, some a farinha, o cacau em pó e o bicarbonato. In-
corpore bem formando uma massa. Despeje essa massa em uma assadeira untada e 
coberta com papel manteiga. Leve ao forno para assar por 15 minutos. Espere amor-
nar, desenforme, corte em pedaços e sirva!

SORBÊ
Ingredientes
6 bananas maduras sem casca congeladas
3 polpas de maracujas grandes
100g de nibs de cacau

Modo de preparo:
BataBata as bananas no liquidificador, e acrescente a pola de maracujá ate virar sorvete no 
final jogue o nisbs de cacau
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DICAS E RECEITAS PARA ELABORAÇÃO DE UM CARDÁPIO
SABOROSO
FORMAS E EQUILÍBRIO:
Selecione os alimentos e guarnições que ofereçam variedade e contraste, enquanto ao 
mesmo tempo evite combinações deselegantes. 

CORES:
Duas ou três cores no prato o tornam muito mais interessantes que somente uma.Duas ou três cores no prato o tornam muito mais interessantes que somente uma.
Visualize a combinação: um peito de frango cozido com purê de batatas e couve-flor. 
Apetitoso? Monótono e nada apetitoso.

Agora imagine o mesmo peito de frango acompanhado com um pimentão vermelho rec-
heado, brócolis e o prato enfeitado com molho pesto. Bem melhor!

Muitas proteínas quentes, como carnes, peixes e aves, tem pouca coloração além de 
variações de marrom, dourado ou branco.

Isto pode ajudar a selecionar os vegetais ou acompanhamentos que darão o colorido 
ao prato, por esta razão que os vegetais verdes são tão populares.

FORMAS:
O corte de vegetais em diferentes formatos dá grande flexibilidade na formatação dos 
pratos.
 
Cenouras,Cenouras, por exemplo, podem ser cortadas em cubinhos, redondas, bastões, podendo 
ser adaptadas em quase todas ocasiões. Use formatos como cenoura em triângulos, 
pepino cortado em julienne para contraste, pense em servir um peito de frango fatiado 
em vez de um pedaço inteiro.

Misture formas no prato, se você tiver dois redondos ou ovais, acrescente uma forma 
de ângulos retos. Se não há tempo ou pessoa disponível para cortar os vegetais, 
compre já cortados.

TEXTURASTEXTURAS
Um bom balanceamento exige uma variedade de texturas no prato. Embora não esteja 
relacionado com as considerações visuais da apresentação, as texturas são impor-
tantes na montagem do prato e no planejamento do cardápio. Provavelmente o erro 
mais comum seja servir a maioria dos alimentos em uma refeição em forma de purê.

Aula práticaAula prática



RECEITAS LOW CARB
CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES
PANQUECA LOW CARB

INGREDIENTES:
1 ovo
2 colheres de sopa de farinha de coco
1 colher de fermento químico1 colher de fermento químico
Sal e temperos a gosto ex: orégano, pimentas, cheiro verde.
Bater todos os ingredientes e colocar numa frigideira anti aderente.
CUP CAKE DE MICROONDAS
INGREDIENTES
1 ovo
1 banana amassada
1 colher rasa de ferment1 colher rasa de fermento, canela a gosto
1 colher de leite de coco
1 colheres de manteiga.
Bater na mao os ingredientes e colocar em 1 xicara no micro-ondas por 3 minutos.

Dicas de TemperosDicas de Temperos

Alimentos

Queijo

Fruta

Verduras

Ovos

Peixe

Carne bovina

Carne de porcoCarne de porco

Aves

Erva aromática/Especiaria



PÃO MULTIFIBRAS
Coloque num recipiente:
1/2 xícara de água morna com 1 envelope de fermento seco para pão, 1 colher (sobremesa) de mel. 
Deixe agir por 20 minutos!
No liquidificador coloque: 3 ovos, 1 1/3 xícara de farinha de amêndoas, 2 colheres (sopa) de farinha 
de linhaça,5 colheres(sopa) de Psylium,1 colher (chá) de sal.
Bater tudo até misturar bem!!Bater tudo até misturar bem!!

Depois despeje num recipiente e misture a fermentação inicial.
Nesse momento quem quiser pode incrementar com: orégano, gergelim, cúrcuma, castanhas tritu-
radas...vai ficar maraaaa!!!
Despeje numa assadeira untada,formato de bolo inglês, e deixe crescer por 20 minutos!!! Depois 
leve ao forno pre aquecido até dourar!!!
Aproximadamente 30 minutos!!!

PÃO DE PARMESÃO
INGREDIENTES:
100g de farinha de quinua
100g de queijo parmesão ralado
6 ovos
1 colher sopa de fermento químico
Preparo:Preparo: bater os ovos ate dobrar de quantidade, acrescente a farinha e queijo e por ultimo fermen-
to
Variações:
Colocar queijo provolone e castanhas em lascas por cima
Tomate seco e folhas de rúcula
Azeitona e ervas finas

BOLO DE LARANJA
Rendimento: 10 porções de 136 calorias cada.

Ingredientes:
Massa:
4 claras em neve
4 gemas
4 colheres (sopa) farinha de MISTURA SEM GLUTEM4 colheres (sopa) farinha de MISTURA SEM GLUTEM
castanha e amido de milho
1 colher (sopa) fermento em pó
1 colher (sopa, rasa) adoçante (sTEVIA/sucralose)
raspas de laranja
margarina light para untar a fôrma
100ml suco de laranja para umedecer o bolo.

Recheio:
100ml leite de aveia ou coco
100ml suco de laranja
1 colher (sopa) amido de milho (maisena)
1 colher (sobremesa) adoçante (STEVIA/
sucralose) 

Modo de Preparo: Bata as claras em neve com as gemas. Adicione a farinha , o fermento, o  
adoçante e as raspas de laranja, misturando levemente. Despeje a massa em fôrma redonda 
untada e asse em forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos. Para recheio: junte todos os ingredi-
entes e leve ao fogo para engrossar, mexendo sempre. Deixe esfriar e reserve. Misture os ingredien-
tes da cobertura e leve à geladeira por 30 minutos. Corte a massa ao meio e umedeça com o suco 
de laranja.

Aula práticaAula prática



BOLO PRESTÍGIO DIET
Rendimento: 10 porções de 134 calorias cada

Ingredientes:
4 ovos;
4 COLHERES DE AÇUCAR ORGANICO
2 colheres (sopa) farinha castanhas
2 colheres (sopa) chocolate OU AL2 colheres (sopa) chocolate OU ALFARROBA
1 colher (sopa) fermento em pó;
margarina light para untar;
farinha para polvilhar a fôrma; 

Recheio:
1 ½ copo de leite desnatado OU DE COCO
1 pacote de pudim diet sabor coco.

Cobertura:
1 ½ copo de leite desnatado OU COCO
1 pacote de pudim diet sabor chocolate
550g coco ralado.

Modo de Preparo: Bata as claras em neve. Adicione as gemas e o AÇUCAR. Junte a farinha, o fer-
mento, o chocolate em pó peneirados e misture levemente. Despeje em fôrma untada e polvilhada, 
asse em forno médio, pré-aquecido, por 15 minutos. Desenforme, corte ao meio e reserve.
Recheio: misture um copo de leite com o pó para pudim e leve ao fogo para engrossar. Retire do 
fogo, adicione o leite restante e mexa bem. Faça o mesmo processo para a cobertura. Corte o bolo 
ao meio, umedeça com meio copo de refrigerante e coloque o recheio. Cubra com a outra parte do 
bolo umedecido, espalhe a cobertura e decore com coco 

BOLO DE MAÇA 
Rendimento: 10 pedaços Calorias: 91.3 cal

Ingredientes:
½ xícara (chá) de manteiga gee,
½ xícara (chá) de adoçante dietético (para culinária, 
com o mesmo volume do açúcar),
1 gema, 1 gema, 

¾ xícara (chá) de farinha aveia
½ colher (sopa) rasa de fermento em pó,
¼ colher (café) de raspas de casca de
limão,
2 claras batidas em neve,
1 maçã grande descascada e cortada em
fatias.fatias.

Modo de Preparo: Bata a manteiga com o adoçante, a gema e as claras. Junte a farinha peneirada 
com o fermento e as raspas de limão. Coloque a massa na fôrma redonda antiaderente. Arrume as 
fatias de maçãs em círculos sobre a massa. Leve ao forno pré-aquecido (180º) por aproximada-
mente 25 minutos.

MOUSSE DE RICOTA COM SUCO DE LARANJA 
2 envelopes de gelatina em pó sem sabor,
1 xícara de chá de água fria,
1 copo de iogurte natural desnatado,
150 gramas de ricota ,
2 xícaras de chá de suco de laranja
6 colheres de café de adoçante em pó6 colheres de café de adoçante em pó

Modo de Preparo
DDissolver a gelatina em água fria e acres-
centar todos os demais ingredientes ba-
tendo esta mistura a seguir no liqüidifica-
dor . Colocar em formas especiais para 
mousse e levar à geladeira. Fazer de 
véspera (Faça uma calda de ameixa diet 
para servir por cima)

Modo de Preparo: Dissolver a gelatina em água fria e acrescentar todos os demais ingredientes ba-
tendo esta mistura a seguir no liqüidificador . Colocar em formas especiais para mousse e levar à 
geladeira. Fazer de véspera (Faça uma calda de ameixa diet para servir por cima)
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SALADAS E ENTRADAS
BERINJELA EMPANADA

Cortar as beringelas cruas e com a casca em rodelas...depois passe no ovo+sal+orégano e em se-
guida numa farinha "do bem" (farinha de aveia, farinha de coco, farinha de grão de bico,farinha de 
milho,farinha de amêndoas,farinha de castanhas) com um pouquinho de queijo ralado...leve para 
assar numa assadeira untada e vire na metade do tempo até dourar!!!

BOMBOM DE BANANA PASSA
Rendimento: 25 unidades de 41 calorias cada.

Ingredientes:
200 g de bananas-passas,
100 g. de nozes,
10 colheres dosadoras de FINN Family,
1 colher (sopa) de óleo de coc1 colher (sopa) de óleo de coco,
3 colheres ( sopa) de leite desnatado OU DE 
COCO

Modo de Preparo: Coloque metade das nozes 
no processador ou liquidificador , bata bem e 
reserve. Coloque o restante dos ingredientes 
no processador e bata até obter uma pasta 
.Modele os bombons passe-os pelas nozes 
moídas , coloque em forminhas e sirva, rendi-
mento: 30 unidades 

BERINJELA AO VINAGRETE
Rendimento: 1 porção Valor calórico por porção: 92 cal

Ingredientes: ½ berinjela cozida; ¼ tomate picado; 1 colher (sopa) de suco de limão ou vinagre; sal

Modo de fazer: Cozinhe a berinjela, pique a cebola, o tomate e o cheiro verde. Prepare o tempero e 
junte todos os ingredientes.

SUJESSUJESTÃO: Dentro dessas opções, você também pode estar acrescentando outro legumes e verdu-
ra, para que sua salada fique mais colorida, saborosa e nutritiva. 

OBSERVAÇÕES: Use o sal e o azeite com moderação. Evite os temperos industrializados pois 
contem alto teor de sal e gorduras. Dê preferência aos temperos naturais como a salsinha, ce-
bolinha, orégano, cebola, alho e coentro

SOUFLÊ LIGHT DE QUEIJO (OU ESPINAFRE)
Rendimento: 6 porções de 196 calorias cada.

Ingredientes: 400ml leite de soja 500g queijo fresco 3 ovos 1 colher (sobremesa) amido de milho 
(maisena) 1

colher (chá) mostarda sal e salsinha picada a gosto.
Modo de Preparo :Bata no liquidificador todos os ingredientes do souflê. Despeje a mistura em 
forminhas,
asse em forno médio, pré-aquecido, por aproximadamente uma hora e sirva.
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SALADAS E ENTRADAS
Rendimento: 10 porções de 168 calorias cada. Ingredientes: 1 peça ricota 400g milho 300ml leite 
de soja 2 ovos 2 colheres (sopa) queijo parmesão ralado 1 colher (chá) sal. modo de Preparo :Bata 
todos os ingredientes no liquidificador e despeje em forma redonda de 20 centímetros de diâmetro. 
Leve ao forno para assar por aproximadamente uma hora. 

MOLHOS
MOLHO DE IOGURTEMOLHO DE IOGURTE
Ingredientes: Um pote de iogurte natural desnatado; 1 dente de alho; 3 colheres de sopa de azeito-
na picada; salsinha e cebolinha , manjericão a gosto; sal a gosto Modo de Preparo: Misture todos 
os ingredientes e sirva gelado.

MAIONESE DE SOJA
Ingredientes: 2colheres de sopa cheia de extrato de soja em pó; 1 copo de água morna; óleo em fio, 
alho , sal azeito e manjericão a gosto. Modo de Preparo: Coloque o extrato e água no liquidificador 
e bata ate mistura com os temperos e acrescente o óleo em fio ate dar o ponto de maionese.

PATÊ DE PALMITO
Ingredientes:Ingredientes: 01 vidro de palmito; Azeitonas picadas; Cebola, alho, salsa, cebolinha ou manjericão 
a gosto; 01 tomate e pimentão se quiser. Modo de Preparo: Pique o palmito e bata no liquidificador 
com os outros ingredientes. Para facilitar ao bater, acrescente óleo de oliva ou outro, ou se preferir 
aumente a quantidade de tomate.

PATÊ DE BERINJELA
RefogueRefogue com alho, cebola, sal, pimentão, um pouquinho de óleo ,tomate e quantidade de berinjela 
que desejar. Acrescente uma folhinha de louro, salsa, cebolinha ou outro tempero do seu gosto. 
Depois é só bater no liquidificador com azeitonas picadas.

SALADA DE SALSÃO E CENOURA
Rendimento: 1 porção
Valor calórico por porção: 62 cal
Ingredientes:Ingredientes: 1 cenoura média; 50g de salsão; 1 colher (sopa) de iogurte natural desnatado; 1 
colher de suco de limão Modo de fazer:Pique o salsão e rale a cenoura. Tempere com iogurte, sal e 
o suco de limão.

SALADA DE BATATA COLORIDA
Rendimento : 1 porção
Valor calórico por porção: 107 cal
Ingredientes:Ingredientes: ½ batata média cozida; ¼ de pepino; 1 folha de chicória; ¼ de maçã sem semente, 
cortada em fatias; 1 cenoura ralada; 1 colher de ervilhas; ½ tomate cortado em gomos; ½ cebola 
picada. Modo de fazer: Misture todos os ingredientes e tempere com vinagre e sal.

SALADA DE ALFACE E AGRIÃO
Rendimento: 1 porção
Valor calórico por porção: 45 cal
Ingredientes:Ingredientes: 1 prato (sobremesa) de alface; 1 prato de (sobremesa) de agrião; ½ cebola cortada; 
¼ pimentão cortado em rodelas finas; 1 tomate cortado em 4 partes
Modo de fazer: Misture todos os ingredientes e tempere com suco de limão e sal.
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SANDUÍCHE DE PERU COM MAÇÃ
*Valor Calórico = 300 Kcal

2 fatias de pão low carb
2 fatias finas de peito de peru
1/2 maçã verde ralada ou fatiada
2 colheres de *pasta de queijo
1 colher de café de mostarda1 colher de café de mostarda
4 rodelas de tomate
4 folhas de alfaçe

*Prepare a pasta de *queijo, adicione a mostarda.
Monte o sanduíche alternando os ingredientes.

SANDUÍCHE DE KANI-KAMA COM QUEIJO
*Valor Calórico = 260 Kcal

2 2 FATIA DE PÃO low carb
3 rolinhos de kani-kama desfiados
4 folhas de alface
4 rodelas de tomate
2 colheres (sopa) de queijo Cottage
Cenoura ralada
Erva doce picada
2 colheres (chá) de molho inglês2 colheres (chá) de molho inglês
Salsicha
1 pitada de sal
*Faça uma pasta com o queijo, a cenoura, a erva doce, sal, molho inglês e salsicha. Recheie o pão 
intercalando os demais ingredientes.

SANDUÍCHE DE FRANGO
*Valor Calórico = 214 Kcal

1 massa de crepioca1 massa de crepioca
2 colheres (sopa) de frango desfiado
4 colheres (sopa) de cenoura ralada
1 pires de agrião picado
1 colher (sobremesa) de pasta de queijo
Salsicha

SANDUÍCHE DE ATUM
**Valos Calórico = 242 Kcal

1 massa de tapioca
1 colher (sopa) de atum (na água e sal)
1 colher (sopa) de pasta de ricota
4 colheres (sopa) de beterraba ralada
1/2 tomate picado
4 folhas de alface em tiras

LanchesLanches


