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Olá! Que bom que nós nos encontramos! 

Meu nome é Janaina Koenen Fonseca, sou médica  
endocrinologista, formada em 2003, na UFMG. Fiz 
residência em Clínica Médica e em Endocrinologia e 
Metabologia. Sou titular da sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia  e membro da 

Sociedade Brasileira de Diabetes. Sou mestra em Inovação Tecnológica e 
Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Participo de pesquisas clínicas sendo co-orientadora de mestrado de 
alunos da UFMG. Atualmente, sou coordenadora do curso de pós 
graduação e professora no curso de Estratégias Nutricionais de Baixo 
Carboidrato na Universidade PUC-MG.

Tenho como missão a prevenção e o tratamento de muitas doenças 
causadas em razão de estilo de vida e alimentação errados. Doenças que 
aumentaram exponencialmente nas últimas décadas não dão nenhum 
sinal de redução na incidência e prevalência.  Aprendi a questionar os 
dogmas da medicina, e de me valer da medicina baseada em evidências 
para me guiar nessa busca incessante pelo conhecimento. Foi aí que 
surgiu a low carb, uma dieta de baixo carboidrato e suas ramificações 
(dieta cetogênica, carnívora), assim como a utilização do jejum como 
ferramenta para a saúde. 

Tenho anos de experiência nessa área e muitas vidas melhoradas através 
da comida de verdade com enfoque em dietas de baixo carboidrato. 
Espero poder te ajudar a conquistar seus objetivos!

Dra. janaína    
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INGREDIENTES:
• 2 xícaras de chá preto forte e bem quente
• 1 colher das de sopa de manteiga orgânica
• 1 colher das de sopa de TCM
• 1 colher das de sopa de Leite de Coco em pó (de boa procedência!)
• Canela e gengibre em pó à gosto
• Cardamomo à gosto
• 4 gotas de Pura Stévia Vanilla (opcional)

MODO DE PREPARO:
Liquidificar, servir e sorver.
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BULLETPROOF
COFFEE

INGREDIENTES:
• 250 ml de café de boa qualidade moído e passado na hora
• 1 colher se sopa de manteiga
• 1 colher de sopa de óleo de coco
• 1 colher de café (3g) de cúrcuma
• 1 colher de café de canela em pó
• 1/2 (meia) colher de café de pimenta preta moída na hora
• 1 colher de chá (5g) de nibs de cacau ralado

MODO DE PREPARO:
Bater no Liquidificador por uns 20 segundos e pronto! 



CAFÉ TURBO
(VERSÃO DRA. 
            JANAINA KOENEN)
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INGREDIENTES:
• 250 ml de café de boa qualidade moído e passado na hora
• 1 colher se sopa de manteiga
• 1 colher de sopa de óleo de coco
• 1 colher de café de noz moscada em pó
• 1 colher de café de canela em pó
• Meia tampinha de essência de baunilha sem açúcar

MODO DE PREPARO:
Bater no Liquidificador por uns 20 segundos e pronto! 
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SUCO DE ABACATE
COM KEFIR

INGREDIENTES:
• 2/3 de copo de abacate
• 2 copos de kefir de leite integral
• 1 colher de chá de gengibre fresco picado sem casca
• 4 folhas de menta fresca

MODO DE PREPARO:
Combine todos os ingredientes no liquidificador, adicione gelo e bata por 1 
minuto. 
Fonte: Dr. Kellman, "The microbiome diet"
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SUCO DE KEFIR
COM FRUTAS 

VERMELHAS
E ABACATE

INGREDIENTES:
• 100 ml de kefir (@mrkefirprobioticos)
• 200 ml de água
• 1 colher de sopa de abacate
• 1 polpa de frutas vermelhas ou 1/2 polpa e alguns morangos congelados 

MODO DE PREPARO:
A quantidade de água deve ser ajustada para um suco mais fino ou mais grosso. 
Bata tudo no liquidificador por um minuto e aproveite! 
O abacate dá cremosidade ao suco.
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INGREDIENTES:
• 300ml de kefir de leite de coco (@mrkefirprobioticos)
• Gengibre descascado (pedaço de 2cm)
• Uma xícara de manjericão fresco
• 5 sementes de cardamomo
• Gelo à gosto
• 2 colheres de sopa de xilitol

MODO DE PREPARO:
Bater no Liquidificador por uns 20 segundos e pronto! 

* RENDE 2 PORÇÕES



Café da manha�~
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BOLO DE
      CHOCOLATE
                     LOW CARB

INGREDIENTES:
• 120g coco ralado fino
• 40g farinha de linhaça
• 12g cacau em pó
• 1 pitada de sal
• 60g de xilitol
• 200ml de leite de coco
• 10g fermento em pó

PARA A CALDA
• 300ml de leite de coco
• 1 col. sopa de cacau em pó
• 50g de xilitol

MODO DE PREPARO:
Misturar todos os ingredientes e colocar numa forma untada com manteiga ou 
forma de silicone. Assar em fogo médio por 15 a 20 min.  
 
Para a calda: Misturar todos os ingredientes com um fouet (batedor de ovos) e 
colocar numa vasilha de vidro funda para não entornar. Levar ao microondas em 
2 séries de 5 minutos parando para mexer. 
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BOLO DE
      CHOCOLATE
         (DE MICROONDAS)

INGREDIENTES:
• 1 colher de sopa de cacau 100% (zero açúcar)
• 1 colher de sopa de leite de coco
• 1 clara
• 1 colher de sopa de adoçante eritritol ou xilitol
• 1 colher de sopa de coco ralado
• 1 colher de café de fermento

MODO DE PREPARO:
Misturar todos os ingredientes e colocar no micro por 2 minutos e meio. 
Cortar 3 morangos ao meio para enfeitar o bolinho e polvilhar nibs de cacau (da 
Elobel) por cima!
 
Se quiser calda: 1 colher de sopa de leite de coco + 1 colher de café de cacau + 1 
colher de sobremesa de eritritol ou xilitol.
Basta misturar tudo e colocar no microondas por 30 segundos.
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BOLO DE
         CHOCOLATE
(DRA. CRISTIANE DUARTE)

INGREDIENTES:
• 7 ovos inteiros
• 10 colheres de sopa de eritritol
• 2 colheres de sopa de azeite
• 4 colheres de sopa de manteiga derretida
• 7 colheres de sopa de cacau em pó

PARA A CALDA
• 1 lata de creme de leite com soro
• 3 colheres de sopa de água
• 2 a 3 colheres de sopa de cacau em pó (vá colocando aos poucos e provando)
• 2 a 3 colheres de sopa de eritritol (depende do seu gosto)

MODO DE PREPARO:
Bata tudo no liquidificador (eu prefiro PROCESSADOR, mais fácil).
Acrescente 100g de farinha de coco + 1 colher de sopa de fermento em pó.
Asse em forno 180 graus. Não demora muito pra assar (25-30 min).
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BOLO
   MOLHADINHO

INGREDIENTES:
• 3 colheres de sopa de farinha de amêndoas �
• 1 colher de sopa de farinha de coco�
• 1 colher de sopa de psyllium (opcional)
• 1 colher de sopa de cacau em pó�
• 50 ml de água (1 xícara)
• 2 colheres de sopa de xilitol �
• 1 colher de café de fermento�
• 2 ovos e 2 claras

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o fermento. Quando a 
mistura estiver homogênea, acrescente o fermento e
misture com uma colher. Leve ao forno pré-aquecido a 200º por 20 minutinhos e 
pronto! Decore como quiser! Para a calda
derreti 4 quadradinhos de chocolate 100% cacau com 2 colheres de sopa de água 
e algumas gotinhas de stevia!
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BROWNIE
         LOW CARB

INGREDIENTES:
• 6 colheres de farinha de amêndoas sem casca (pode substituir por qualquer 
outra farinha low carb)
• 50g de chocolate 70%
• 1 colher óleo de coco
• 2 ovos
• 2 colheres de sopa de xilitol ou eritritol (a gosto)
• Nozes picadas, gotas de chocolate 70%, castanhas picadinhas (opcional)

MODO DE PREPARO:
Derreter o chocolate em banho maria e em seguida adicionar os demais 
ingredientes. Assar em forno médio por 25 a 35min (até formar a casquinha por 
fora e ficar macio por dentro).
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COOKIE DE
             CANECA

INGREDIENTES:
• 2 gemas (tirei a pele)_
• 2 colheres de sobremesa de óleo de coco sem sabor
• 2 colheres de sobremesa de xilitol
• 3 colheres de sopa de farinha de Amêndoas
• 3 colheres de sopa de leite de coco caseiro
• 60 g de chocolate 70% 
• 1 colher de chá de fermento em pó
• Essência de baunilha sem açucar à gosto

MODO DE PREPARO:
Misturei tudo, seguindo a ordem, coloquei 1:30" no microondas! 
A receita foi feita com canela e farinha de coco, por isso a cor e a consistência 
ficaram diferentes, mas igualmente incrível!
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COOKIES 
           LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1 xíc de farinha de nozes
• 1 xíc de farinha de macadâmia
• 1/2 xíc de farinha de coco
• 1/2 xíc de xilitol ou eritritol
• Canela a gosto
• Baunilha a gosto
• 1 ovo
• 1 col chá de fermento para bolo

MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes com uma colher ou com a mão mesmo. Forre uma 
assadeira com silicone ou papel manteiga untado, modele e leve para assar em 
forno aquecido 180 graus por 20 minutos.
Se quiser passar no chocolate Callebaut 70% derretido também fica uma delícia.
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GRANOLA
     LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1/2 xícara (50g) de castanhas do Pará
• 1/2 xícara (50g) de noz pecan
• 1/2 xícara (50g) de nozes
• 1/2 xícara (50g) de amêndoa
• 1/2 xícara (50g) de avelã
• 1/2 xícara (50g) de macadâmia
• 1/2 xícara (50g) de sementes degirassol
• 1/2 xícara (50g) de gergelim
• 3/4 xícara (70g) de cocofresco
• 3/4 xícara (75g) de clara de ovo de galinha
• 2 colheres de sopa de óleo decoco
• 1 colher de café de canela em pó (opcional)
• Adoçante xilitol ou eritritol agosto

MODO DE PREPARO:
Misture as sementes, as nuts e o óleo de coco.
Bata as claras com 2 colheres de sopa de água e xylitol à gosto.
Despeje sobre a mistura de nuts e asse em forno baixo.
Guarde em recipiente de vidro herme�camente fechado.
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PANINI 1
         LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1 ovo
• 1 colher de requeijão
• 1 colher de farinha de amêndoas
• 1 colher queijo ralado
• 1 pitadinha de fermento

MODO DE PREPARO:
Bater tudo com um garfo e levar pra assar no microondas, em forminha baixinha 
quadrada e untada. Ele fica bem branquinho. Aí é só cortar no meio e rechear 
com presunto e queijo ou com o que vc preferir, e deixar tostar no tostex!
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PANINI 2
         LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1 ovo
• 1 col de requeijão
• Sal
• Uma pitada de fermento
• Queijo ralado (opcional)

MODO DE PREPARO:
Misture tudo, coloque entre 2-3 min no micro-ondas em forminhas de silicone, 
depois recheie e coloque na sanduicheira para tostar!
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PANINI 
      RECHEADO
                     LOW CARB

INGREDIENTES:
• 3 ovos
• 3 colher de requeijão cremoso
• Sal à gosto
• 1 colher de chá de fermento
• Pimenta
• 3 colher de parmesão ralado

MODO DE PREPARO:
Misture tudo, após homogeneizar, divida em partes iguais e leve separadamente 
ao microondas por 2' 22'' (cabalístico).
Teremos 2 rodelas que lembram uma omelete. Rechear com mussarela e parma. 
Passar manteiga do lado de fora e dourar em uma frigideira.
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PÃO DE
    AMÊNDOAS
                 LOW CARB

INGREDIENTES:
• 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas
• 1 ovo
• 1 colher de sobremesa de fermento

MODO DE PREPARO:
Coloque a farinha de amêndoas, o ovo e o fermento. Bata tudo e jogue na 
frigideira. 

Sugestão de lanche: pão, abacate, sal e o ovo. Para espalhar mais fácil na 
frigideira você pode acrescentar 2 colheres de sopa de água à massa do pão 
também!
Para o ovo ficar como o da foto, com a gema mole e a clara firme, coloquei o ovo 
por 6 minutos na água já fervendo. Depois é só tirar e dar um choque térmico 
com água gelada. 
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PÃO DE
        AMENDOIM

INGREDIENTES:
• 3 xícaras de amendoim torrado
• 4 ovos
• 2/3 de xícara de água
• 1 colher de chá de sal
• 1 colher de sopa de fermento em pó
• 1 colher de sopa de cebola desidratada em flocos

MODO DE PREPARO:
No liquidificador acrescente o amendoim e vá apertando o pulsar até triturá-lo 
totalmente. Em seguida, acrescente o sal, os ovos e a água. Deixe bater até que 
a massa fique homogênea. Acrescente o fermento, coloque a massa na forma e 
asse em forno à 180° por 30 minutos. Validade 7 dias na geladeira e 3 meses no 
freezer.
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PÃO DE
     COUVE-FLOR

INGREDIENTES:
• 1 couve-flor
• 3 ovos
• 3 colheres de farinha de linhaça
• 200g de parmesão ralado
• Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO:
Triture a couve flor no processador ou liquidificador (sem talos e folhas, só as 
florzinhas mesmo). Misture numa vasilha a couve flor triturada e os demais 
ingredientes até ficar homogêneo; faça formatos de hambúrguer e frite na 
frigideira antiaderente ou asse em forma de teflon até ficar dourado. Recheie 
como preferir e se desejar coloque no grill.
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     PÃO DE QUEIJO
                        LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1 ovo
• 50g de parmesão
• 50g de mussarela ralada (ou outro queijo de sua preferência)

MODO DE PREPARO:
Misture tudo com a mão formando uma massa. Depois faça as bolinhas e 
coloque-as em forminhas individuais porque na hora que assa elas abrem um 
pouco, parece muito com bolinha de queijo.
No meu, fiz bolinhas, forrei o fundo da minha Air Fryer com papel manteiga e 
deixei por uns 10 minutos. Ou até dourar.
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PÃO DE QUEIJO 2
LOW CARB

INGREDIENTES:
• 20g de queijo Canastra
• 20g de parmesão (não pode ser aqueles de pacotinho do supermercado!)
• 2 pitadas de sal (se os queijos estiverem muito salgados não precisa)
• 10g de goma xantana
• 1 ovo �

MODO DE PREPARO:
Misturar todos os ingredientes, formar as bolinhas do pão de queijo e colocar por 
15 a 20 min a 160°C na Air Fryer ou por 20 a 25 min no forno até dourar.
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PÃOZINHO
LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1/2 xíc de água morna
• 2 colher de chá de fermento biológico seco
• 1 colher de chá de mel ou açúcar (o mel é absorvido na fermentação)
• 3 ovos
• 1 1/4 xíc de farinha de amêndoas ou de outra oleaginosa (macadâmia, 
castanhas, pará, noz, avelã)
• 2 colher de sopa de farinha de linhaça
• 5 colher de sopa (medida padrão) de psyllium - não tem substituto. O psyllium 
é uma fibra encontrado em casas de produtos naturais ou pela internet.
• 1 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO:
Primeiro dissolva o fermento e o mel na água morna. Reserve até formar uma 
espuma. (5 minutos). Numa batedeira, ou com um fouet, comece batendo os 
ovos. Depois acrescente todos os secos e por fim a água da fermentação. Bata, 
se necessário adicione mais água. A massa fica pesada e pegajosa. 
Umedeça as mãos com óleo, modele e leve para assar em fôrmas de cupcakes.  
Deixe descansar por 15 minutos. Asse em forno preaquecido por 20 minutos. 
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PÃO DE FORMA
LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1 xícara de farinha de amêndoas
• 50g de queijo parmesão ralado fino
• 3 colheres de sopa de nata ou creme de leite sem soro
• 3 ovos
• 3 colheres de sopa de água
• 1 colher de sopa rasa de fermento em pó

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Unte uma forma com azeite de oliva 
e coloque a massa na forma. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por 30 min ou 
até dourar. Tire do forno e desenforme.
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PÃO DE
       FRIGIDEIRA
                  LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1 ovo batido
• 2 colheres de sopa cheias de farinha de Amêndoas (ou outra oleaginosa)
• 1 colher de sopa rasa de Psylium (ou farinha de linhaça)
• 1 colher sobremesa de requeijão/ricota/cream cheese/kefir
• 1 colher de café de fermento em pó
• 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO:
Misture tudo e leve ao fogo BAIXO (mínimo mesmo), em uma frigideira pequena. 
Tampe, e quando o fermento borbulhar e fizer uma casquinha seca embaixo, é só 
virar, para cozinhar dos dois lados! Abrir, passar manteiga e levar à frigideira (fica 
tipo pão na chapa). Pode rechear a seu gosto e colocar no grill, ou comer do 
jeitinho que sai da frigideira! Bem versátil e saboroso!
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32ÍNDICE

PIZZA
        LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1 xícara de frango desfiado bem compactada e cheia
• 2 colher de sopa azeite
• 50g de parmesão ralado
• 3 ovos
• 1 colher de sopa de fermento em pó
• Sal e orégano a gosto

MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 180ºC. Bata tudo no liquidificador até ficar homogêneo.
Unte uma forma com azeite. Despeje a massa e a modele na forma com a ajuda 
de uma espátula.
Coloque no forno para dourar (15min), vire e coloque o recheio. Asse por mais 15 
a 20min.



Entradas e lanches
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34ÍNDICE

ASINHAS DE
     FRANGO COM
             GERGELIM

INGREDIENTES:
• 5 colheres de sopa de gergelim
• 5 colheres de sopa de óleo de coco
• 1 colher de chá de vinagre balsâmico
• 1 dente de alho pequeno picado
• 2,5 cm de gengibre fresco ralado
• 1/4 colher de chá de sal
• 1 pitada de pimenta
• 455 gramas de asinhas de frango

Ingredientes da cobertura:
• 1/4 xícara de cebolinha picada
• 1 colher de sopa de gergelim (pode ser tostado também, fica ao seu critério)
• Tahini
• Óleo de gergelim

MODO DE PREPARO:
Em uma tigela coloque os ingredientes e misture, tampe e reserve por 3 horas, ou 
deixe na geladeira durante a noite.
Pré-aqueça o forno a 205°C. Coloque o frango que já foi marinado em um 
recipiente que possa levar ao forno, jogue 1 colher de
sopa de óleo de gergelim e tampe com uma folha de alumínio. Cozinhe as asas 
de frango por 30 a 35 minutos, ou até estarem douradas.
Para preparar o molho de Tahini misture em uma panela o molho que você 
preparou para marinar as asinhas, adicionando o Tahini, agua e um pouco de 
óleo de gergelim. Deixe engrossar. Leva mais ou menos 3 minutos.
Retire as asinhas do forno, salpique um pouco de gergelim e cebolinha picada e 
pronto: aproveite com seu molho de Tahini.
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35ÍNDICE

AZEITONA
           CROCANTE

INGREDIENTES:
• 36 azeitonas verdes picadas
• Linguiça italiana bem picadinha
• 1/2 xícara de farinha de amêndoas
• 1/2 xícara de sementes de girassol descascadas sem sal
• 1 + 1/2 colher de sopa de salsa
• 2 colheres de chá de alho em pó
• 1/2 colher de tomilho seco ou fresco
• 1 ovo grande ou 2 ovos menores
• 1 + 1/2 colher de sopa de azeite ou óleo de abacate

MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 200°c e unte uma assadeira.
Em um processador de alimentos combine: a farinha de amêndoas, as sementes 
de girassol, a salsa, o alho em pó e o tomilho.
Processe até formar uma textura de farinha granulada. Despeje a mistura em 
saco plástico e reserve.
Pegue as azeitonas sem caroço e faça dois cortes em sua ponta para facilitar na 
hora de recheá-las com a linguiça picadinha. Use um espetinho de madeira para 
ajudar a rechear.
Em uma tigela pequena bata o ovo. Mergulhe as azeitonas recheadas no ovo 
batido para colocadas dentro do saco com a farinha que acabamos de processar.
Coloque as azeitonas na assadeira preparada. Asse por 25 minutos, virando as 
azeitonas no meio do cozimento, para que fiquem douradas uniformemente.
Quando estiverem levemente marrons, retire do forno e sirva.

Veja a forma de preparo nesse vídeo: https://youtu.be/kCau7pA5xgE
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36ÍNDICE

BAURU SEM PÃO

INGREDIENTES:
• 1 fatia grossa de queijo canastra meia cura ou curado
• 1 fatia de peito de peru
•  Tomate fatiado
•  Orégano 

MODO DE PREPARO:
Em uma frigideira anti-aderente, coloque queijo canastra meia cura ou curado, 
deixe fritar até criar uma crostinha, vire com uma espátula e coloque alguma 
proteína como peito de peru ou presunto, tomate fatiado e orégano.
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37ÍNDICE

BISCOITINHOS DE
         COUVE-FLOR

INGREDIENTES:
• 1 couve-flor média
• 1/4 xícara de agua
• 1 xícara de queijo ralado
• 3/4 xícara de amêndoas
• 8 pedaços de bacon tostados e cortados
• 17g de alguma compota de preferência (por exemplo pimenta, berinjela, abobrinha)
• 2 ovos grandes
• Dentes de alho picados
• 1 pitada de sal
• 1 pitada de pimenta

MODO DE PREPARO:
Use um processador de alimentos e deixe a couve-flor com aparência de grãos 
de arroz para cozinhar até deixa-la macia,
aproximadamente 10 a 12 minutos. Coe a couve-flor com a ajuda de uma 
peneira, escorra bem a água.
Pré-aqueça o formo na temperatura de 220º C.
Em uma tigela junte a couve-flor já resfriada com o resto dos ingredientes e 
transfira para uma bandeja de cupcake já untada, pressionando para deixar bem 
firme a massa. Asse por 25 minutos até dourar.
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38ÍNDICE

BISCOITINHOS 
               DE ERVAS

INGREDIENTES:
• 3 xícaras de sementes de linhaça grosseiramente moídas
• 450 gramas de aipo
• 1/4 de xícara de óleo de abacate
• 2 colheres de sopa de vinagre de maçã
• 5 gramas de folhas de tomilho fresco
• 5 gramas de folhas de alecrim fresco
• 1 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 100ºC e cubra duas assadeiras grandes com papel 
manteiga, ou utilize uma assadeira de silicone.
Coloque aipo, óleo, vinagre, ervas e sal no processador de alimentos e deixe uma 
massa bem homogênea. Adicione a linhaça e pulse até combinar bem com a 
massa. Deixe descansar por 2 minutos para firmar.
Jogue metade da massa em sua assadeira preparada, alisando com a parte de 
trás de uma colher até que cubra toda a assadeira. Uma vez concluído, repita 
com a massa restante na outra assadeira.
Em seguida, usando uma faca ao longo das folhas marque quadrados na massa.
Asse por 1 hora e remova o papel manteiga. E asse por mais 1 hora. Mas 
lembre-se que o tempo de cozimento vai variar muito em a espessura que você 
fez os biscoitos.
Remova do forno e deixe esfriar na assadeira por 15 minutos.
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39ÍNDICE

BISCOITINHOS 
       DE TOMILHO
               E CEBOLA

INGREDIENTES:
• 1 xícara de cebola picada em pedaços médios
• 1 dente de alho grande, picado
• 1/4 de xícara de óleo de abacate
• 2 colheres de chá de folhas de tomilho fresco
• 1/4 colher de chá de sal
• Pimenta moída na hora, a gosto
• 1 + 1/2 xícara de sementes de linhaça moída de forma mais grosseira
• 1/2 xícara de sementes de girassol, bem moída.

MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 100ºC.
Coloque a cebola, alho, óleo, tomilho, sal e pimenta no processador de 
alimentos. Pulse até a cebola vire um purê.
Adicione as sementes moídas de linhaça e de girassol.
Transfira para uma tigela grande.
Pegue um pedaço de papel pergaminho cerca de 10 centímetros de largura. 
Pegue ½ xícara da massa que foi feita para fazer
uma bola usando as mãos e, em seguida, coloque no meio do papel pergaminho.
Dobre o papel manteiga (como um livro) e role a massa entre os dois pedaços de 
papel manteiga até que fique em uma
espessura de biscoito. Corte os biscoitos no formato desejando e transfira para 
uma assadeira, mas mantenha os biscoitos em
suas folhas de papel manteiga. Faça esse processo até terminar a massa e ter 
uma quantidade boa de biscoitos.
Asse por 1 hora e remova o papel manteiga. E asse por mais 1 hora. Mas 
lembre-se que o tempo de cozimento vai variar
muito em a espessura que você fez os biscoitos.
Remova do forno e deixe esfriar na assadeira por 15 minutos.
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41ÍNDICE

BRUSCHETTA DE  
             BERINJELA

INGREDIENTES:
• 1 berinjela
• Molho de tomate
• Frango desfiado
• Queijo canastra
• Tomate
• Manjericão fresco
• Sal
• Tempero italiano
• Azeite de oliva
• Pimenta do reino

MODO DE PREPARO:
Cortei 6 fatias de berinjela de uns 7 a 8 mm, temperei com um pouco de sal, 
azeite de oliva e pimenta do reino dos dois lados e pus no forninho a 180 graus 
por 10 minutos. Virei as fatias na metade do tempo.
Tirei do forno e passei um pouco de molho de tomate, frango desfiado, queijo 
canastra e 1 rodelinha de tomate.
Temperei com tempero italiano, sal, pimenta do reino moída na hora e azeite e 
voltei pro forninho por 7 a 10 min (até o queijo derreter).
Tirei do forninho e pus 1 folhinha de manjericão fresco sobre cada bruschetta.
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40ÍNDICE

BOLINHOS DE     
          COUVE-FLOR

INGREDIENTES:
• 1 xícara de couve-flor cozida e triturada
• 2 colheres de sopa de cebola ralada
• 2 colheres de sopa de cenoura ralada
• 3 colheres de sopa de queijo parmesão fresco ou queijo meia cura ralado
• 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas
• 1 dente de alho amassado, sal, pimenta, calabresa e cebolinha picada (a gosto)
• 1 ovo

Recheio:
• 1 cubinho de mussarela (opcional)

MODO DE PREPARO:
No processador, adicione todos os ingredientes e bata até obter uma massa. 
Caso não tenha um processador, coloque tudo em uma tigela e misture bem. 
Molde os bolinhos e disponha-os em uma assadeira untada com manteiga. Leve 
ao forno préaquecido a 180º e deixe por 20 minutos.
Espere esfriar um pouco para servir.
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42ÍNDICE

CHIPS DE
     ABOBRINHA
           COM CURRY

INGREDIENTES:
• 2 abobrinhas médias a grandes
• Azeite
• 1/4 colher de chá de curry
• 1/8 colher de chá de alho em pó
• 1/8 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 225º C. Pegue 2 assadeiras e forre com papel manteiga, 
mas coloque um pouco de azeite porque ajuda a fritar e deixar mais crocantes os 
chips.
Corte as extremidades da abobrinha e descarte. 
Fatie a abobrinha em rodelas bem finas.
Coloque as rodelas de abobrinha em uma única camada sobre as folhas 
preparadas na assadeira. Não deixe que as rodelas de abobrinha fiquem uma em 
cima da outra senão elas grudam.
Jogue azeite e uma mistura de pó de alho, curry e sal.
Leve ao forno por pelo menos 1 hora. 
Após 1 hora, verifique se estão douradas.
Quando os chips estiverem secos e crocantes, estão prontos para serem 
removidos do forno.
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43ÍNDICE

CHIPS DE
     ABOBRINHA COM
                PARMESÃO

INGREDIENTES:
• 1 colher (sopa) de azeite;
• 1 colher (sopa) de suco de limão;
• 1 colher (café) cheia de alho triturado (picado ou amassado);
• 1 pitada de orégano (quantidade de acordo com seu gosto);
• 1 pitada de sal (quantidade de acordo com seu gosto);
• Pimenta do reino (quantidade de acordo com seu gosto).

MODO DE PREPARO:
Temperei a abobrinha. Passei as rodelas no queijo parmesão ralado (de saquinho 
mesmo). Coloquei na assadeira e levei ao forno a 200ºC. Quando dourou por 
cima eu virei as rodelinhas e deixei mais uns minutos no forno.
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44ÍNDICE

CHIPS DE  
             MINI PIZZA

INGREDIENTES:
• 20 fatias de pepperoni
• 1 1/2 a 2 pedaços de queijo mussarela, cortado em fatias
• Xícara de molho de pizza

Ingredientes do molho de pizza:
• 1/3 xícara de molho de tomate sem açúcar (passata)
• 1/4 colher de chá de alho em pó
• 1/4 colher de chá de orégano moído
• 1/2 colher de chá de tempero italiano
• Pitada de sal
   Misture todos os ingredientes do molho e aqueça em uma panela.

MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 200ºC e prepare uma assadeira com papel alumínio.
Coloque as fatias de pepperoni na assadeira forrada, e uma fatia de queijo 
mussarela no centro de cada pepperoni. Asse por 8 a 10 minutos ou mais até que 
o queijo comece a dourar. Retire os chips de queijo e pepperoni do forno.
Deixe esfriar um pouco e use toalha de papel para o excesso de gordura até estar 
completamente seco e crocante. Sirva com ou sem molho de pizza.
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45ÍNDICE

CROQUETE DE 
     FRANGO COM 
           PROVOLONE

INGREDIENTES:
• 500g de peito de frango cozido e processado ou batido no liquidificador
• 150g de cream cheese
• 1/2 pimentão picado bem pequeno
• 1/2 cebola ralada
• 50 gramas de queijo parmesão ralado
• 1 ovo
• 2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada
• 1 colher de sopa de manteiga
• Temperos à gosto
• 100g de queijo provolone ou outro queijo de sua preferência cortado em cubos 
para o recheio

MODO DE PREPARO:
Juntar o frango cozido e triturado com os outros ingredientes até dar um ponto 
de uma massa, e fazer os croquetes no formato
que quiser e recheá-los com os cubos de queijo. Colocar numa forma untada e 
levar ao forno por 20 minutos a 180 graus, ou até dourar. 
Com azeite fica uma delícia!
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46ÍNDICE

DORITOS
           LOW CARB

INGREDIENTES:
• 70g de farinha de amêndoas
• 30g de farinha de linhaça dourada
• 10g de goma xantana
• 5g de sal
• 8g colorau
• 3g cominho
• 6 pitadas de curry
• 1/2 col. de chá cúrcuma
• 1/2 col. de chá de pimenta do reino
• 2 col. chá de orégano
• 40g água
• 1 ovo

MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes com as mãos (use luvas de vinil para alimentos, 
senão vai grudar tudo!)
Faça uma bolinha com a massa, e abra a massa com um rolo até ficar bem 
fininha;
Corte os Doritos na massa com um cortador de esfirras (formato triangular) e 
coloque-os num tabuleiro forrado com papel manteiga;
Asse por 15 a 20 min em forno pré-aquecido em chama média/alta. ���
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47ÍNDICE

FOCCACIA
           LOW CARB

INGREDIENTES:
• 3 ovos
• 3 colheres de sopa creme de leite
• 50g de parmesão ralado
• 1 xícara farinha de amêndoas
• 1 col sobremesa psylium
• 1 col sobremesa fermento em pó
• 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO:
Misturar tudo e colocar no forno pré-aquecido a 180ºC por 30 minutos. Você 
pode variar a receita, colocando bacon torrado por cima antes de colocar no 
forno, ou calabresa, pode colocar azeitonas pretas, cebolas, alecrim, ou só usar 
como receita de pão mesmo, para passar pastinhas ou comer com queijos.
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48ÍNDICE

GRANOLA
        PICANTE

INGREDIENTES:
• 1/2 colher de sopa de óleo de coco
• 1/2 cebola média, picada
• 1 dente de alho, esmagado
• 1/2 colher de chá de gengibre em pó
• 1/2 colher de chá de cominho
• 1/2 colher de chá de coentro
• 1/2 colher de chá de sal
• 1/2 colher de chá de açafrão
• 1/2 colher de sopa de suco de limão
• 3/4 xícara de flocos de coco
• 1/2 xícara de amêndoas torradas
• 1/3 xícara de castanha de caju

MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 150� e cubra uma assadeira grande com papel de 
pergaminho.
Aqueça o óleo de coco em uma frigideira grande em fogo médio até derreter, em 
seguida, adicione a cebola, alho e gengibre.
Cozinhe 2-3 minutos até que as cebolas começam a amolecer.
Em uma tigela pequena, misture o cominho, o coentro, o sal e o açafrão. 
Adicione as cebolas, mexa para misturar bem e cozinhe mais 5-7 minutos até 
que as cebolas estejam muito macias. Adicione o suco de limão e cozinhe até 
que a mistura forme uma pasta, cerca de 2 minutos.
Adicione os flocos de coco na panela e mexa até que se misturem com as 
cebolas e especiarias. Transfira para uma assadeira e leve ao forno por 30 
minutos. Mexa com uma colher de pau e adicionando as castanhas e amêndoas 
na assadeira. Asse mais 10-15 minutos até ficar dourado.
Deixar esfriar completamente, em seguida misture novamente e armazene em 
um recipiente hermético.
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49ÍNDICE

GUACAMOLE

INGREDIENTES:
• 1 abacate grande maduro descascado
• 2 tomates médios maduros picadinhos
• 1/2 cebola picada bem pequena
• 1/2 de xícara de folhas de coentro picadas
• 1/2 xícara de salsinha picada
• Suco de 1 limão Taiti grande
• Pimenta do reino à gosto
• Sal à gosto
• 2 colheres (sopa) de azeite

MODO DE PREPARO:
Pique os tomates, as cebolas e as folhas de coentro e salsinha e coloque-os em 
uma tigela. Esprema o limão todo.
Acrescente o abacate e amasse-o grosseiramente. Misture com cuidado para 
que o abacate não vire uma pasta; os pequenos pedaços fazem parte da receita.
Acrescente o azeite. Prove, coloque o sal e a pimenta-do-reino se desejar.
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50ÍNDICE

HOMUS DE
      COUVE-FLOR

INGREDIENTES:
• 3 copos (250ml) cheios de couve-flor crua picada
• 2 colheres de sopa de água
• 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra-virgem
• 1/2 colher de chá de sal
• 3 dentes de alho inteiros
• 1,5 colheres de sopa de Tahini (pasta de gergelim)
• 3 colheres de sopa de suco de limão
• 2 dentes de alho cru, esmagado (além dos 3 citados acima)
• 3 colheres de sopa de azeite extra virgem
• 3/4 colher de chá de sal
• 3/4 colher de chá de páprica picante defumada
• azeite extra virgem à gosto para servir

MODO DE PREPARO:
Em uma vasilha própria para micro-ondas coloque: a couve-flor, a água, 2 
colheres de sopa de azeite de oliva, ½ colher de chá de sal e 3 dentes de alho 
inteiros. Programe para de 15 minutos para que a mistura fique amolecida ou 
mais escura – fique atento porque cada micro-ondas tem uma potência.
Coloque a massa feita no micro-ondas em um liquidificador ou processador de 
alimentos, adicionando o Tahini, o suco de limão, os 2 dentes de alho cru, as 3 
colheres de sopa de azeite e os ¾ da colher de chá de sal.
Misture até a massa ficar homogênea. Prove e ajuste o tempero conforme 
necessário. Para servir salpique um pouco de páprica e azeite de oliva.
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51ÍNDICE

MAIONESE DE
             ABACATE

INGREDIENTES:
• 1 abacate médio
• 1 limão
• 8 colheres de sopa de água
• Sal Integral
• Pimenta do reino a gosto
• Meia xícara de azeite de oliva extra-virgem
• Ervas a gosto��

MODO DE PREPARO:
Retire a polpa do abacate e coloque dentro do liquidificador. Acrescente o suco 
de 1 limão, as 8 colheres de sopa de água, uma pitada de sal e a pimenta do reino 
e bata até atingir uma consistência uniforme. Com o liquidificador funcionando, 
pegue meia xícara de azeite de oliva e vá acrescentando aos pouquinhos, 
acrescente o filete de azeite enquanto continua batendo a mistura.
Pra dar aquele toque especial, acrescente algumas ervas, manjericão, alecrim, 
hortelã, as ervas de sua preferência.
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52ÍNDICE

PÃO DE
       HAMBÚRGUER
                         LOW CARB

INGREDIENTES:
• 75g farinha de amêndoas
• 20g de psyllium
• 30g de farinha de coco
• 38g de farinha de linhaça
• 1 col chá pó de alho
• 1 col chá pó de cebola
• 2 col sopa vinagre de maçã
• 4 claras de ovos grandes
• 1 gema
• 240ml de água fervendo
• meia colher de chá de sal
• 23g de sementes de gergelim
• 2 col chá fermento em pó

MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 175ºC e unte a assadeira.
Use balança de cozinha para pesar os ingredientes e misture todos os 
ingredientes secos em uma vasilha, exceto o gergelim. Acrescente os ovos à 
massa e bata na batedeira por 2 minutos até que vire uma massa homogênea. 
Acrescente a água fervendo e bata por mais 2 minutos.
Faça bolinhas com colher de servir e coloque-as em forma untada previamente 
com manteiga. Deixe espaço entre elas, pois irão crescer. Coloque as sementes 
de gergelim por cima e pressione levemente.
Deixe assando por 45 minutos, retire do forno e deixe esfriar em temperatura 
ambiente
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53ÍNDICE

PÃO SEM
       FARINHA
                         LOW CARB

INGREDIENTES:
• 3 ovos
• 3 colheres sopa de parmesão
• Sal à gosto
• 150g de frango cozido e desfiado
• 2 colheres de café de fermento químico

MODO DE PREPARO:
Cozinhe os filezinhos de frango em água ou no micro ondas por 5-7 minutos. 
Desfie e reserve.
Bata os ovos e o sal no liquidificador ou mixer até dobrar de volume.
Acrescente o frango e o parmesão e bata bem até ficar uma massa grossinha e 
homogênea.
Misture o fermento.
Coloque a massa em uma forma untada com manteiga.
Leve ao forno para assar por 30 minutos ou até dourar (faça o teste do palitinho).
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TACOS
       100% QUEIJO

INGREDIENTES:
• 400g de queijo ralado
• 200g de cheddar ralado
• 2 tomates
• 1 abacate
• 1 limão
• Coentro
• Manteiga
• 1/2 cebola picada em rodelas
• 30g de carne moída

MODO DE PREPARO:
Misture os queijos, leve na frigideira para derreter. Reserve. Amasse o abacate, 
misture o coentro e o suco do limão. Reserve.
Coloque a manteiga, doure a cebola e acrescente a carne moída.

Para montar:
Coloque o taco, passe a pasta de abacate, coloque a carne moída, folhas 
variadas e os tomates. Pode acrescentar creme de leite e raspas de limão.



Receitas estratégicas
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CALDO DE OSSOS
       NA PANELA DE
              PRESSÃO

INGREDIENTES:
• 2 Kg de osso de perna de boi cortados em pedaços de 10cm, ossos de porco, frango ou peixe
• 2 colheres de sopa cheias de vinagre de maçã
• 1 cebola grande cortada em pedaços grandes grosseiramente
• 3 cenouras grandes cortadas grosseiramente
• 10 caules de salsão (aipo) cortados grosseiramente
• 1 pimentão vermelho, cortado em pedaços grandes
• 1 pimentão verde, cortado em pedaços grandes
• 1 colher de sopa de sal do Himalaia
• 1 colher de sopa de pimenta do reino
• Ervas frescas ou secas da sua preferência (eu coloco folha de louro, salsinha, cebolinha, 
orégano, tomilho, depende do dia)
• 8 dentes de alho inteiros (sem picar)

MODO DE PREPARO:
1. Para um melhor sabor, asse os ossos em uma assadeira a 300ºC por 30 minutos.
2. Coloque 1 litro e meio de água fria (ou o suficiente para cobrir os ossos apenas) e o vinagre 
numa panela de pressão grande e acrescente os ossos. Deixe os ossos de molho por 30 minutos 
(MUITO IMPORTANTE). Prepare seus vegetais nesse intervalo.
3. Acrescente os vegetais, ervas secas e temperos (exceto alho e ervas frescas). Feche a panela 
de pressão, ligue o fogo e quando começar o escape de pressão (chiado), ABAIXE A CHAMA DO 
FOGÃO e conte 2 horas. Espere esfriar e coloque as ervas frescas e o alho e volte para a pressão 
por mais 30min.
4. Deixe esfriar por 30 minutos, coe os ossos e vegetais. Coloque o caldo em uma vasilha maior, 
espere esfriar e deixe na geladeira de um dia para o outro.
5. No dia seguinte, retire a “tampa de gordura” que ficou por cima (você pode jogar fora ou usar 
para cozinhar) e divida o caldo de ossos em recipientes menores. Ele deve ter a consistência de 
uma gelatina.

Como conservar:
Você pode acondicionar o caldo em frascos de vidro (encher 2/3 apenas, há risco de expansão de volume 
durante o congelamento e pode quebrar os vidros!) e congelar. Eu guardo em vasilhas Tupperware (BPA 
free). No freezer, tem uma durabilidade de 6 meses e na geladeira de 5-6 dias. Pode retirar o frasco do 
freezer e passar para a geladeira usando o conteúdo gradativamente com uma colher. Alternativamente, 
você pode colocar o caldo ainda morno em formas de gelo e congelar, retirando os cubos de caldo para 
serem usados gradativamente diretamente do freezer.

Como usar:
• Você pode usar o caldo na cocção de diversos alimentos.
• Pode-se utilizar um cubo de caldo para cada xícara (esquentar no micro-ondas e beber, tem gosto de 
caldinho de carne mesmo, delicioso!) ou uma colher de sopa. Não há risco de consumir "demais". Você 
pode tomar 2 xícaras ao dia se quiser.
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CALDO VERDE
               LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1/2 Brócolis
• 1/2 couve-flor
• 1 cebola grande
• 150g de bacon
• 1 linguiça tipo Paio
• 4 dentes de alho
• 1 colher de sopa de manteiga
• Temperos à gosto (usei ervas de Provence, páprica picante, pimenta caiena, sal, 
pimenta do reino)

MODO DE PREPARO:
Corte o brócolis e a couve-flor grosseiramente, coloque na panela de pressão 
com água (apenas 1/2 da panela, não precisa cobrir tudo) e após o escape de 
pressão, deixe mais 10 minutos e desligue. Bata tudo no liquidificador e reserve. 
Na mesma panela, frite o bacon e o paio (não precisa colocar mais gordura). 
Quando dourar, acrescente 1 colher cheia de manteiga e coloque a cebola 
picadinha. Assim que dourar (mexa de vez em quando) derrame a sopa e mexa 
bem. Coloque os temperos, acerte o sal e deixe ferver. Pronto!
Sirva com queijo parmesão ralado e azeite de oliva extra-virgem.
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CONSERVA CASEIRA
LACTOFERMENTADA

INGREDIENTES:
• Abobrinha�
• Salmoura�
• Temperos à gosto�
• 1 colher de sopa de soro de iogurte ou soro de leite kefirado, para cada 300ml 
de salmoura. �

MODO DE PREPARO:
Cortar abobrinha em fatias finas. Acomodar em vidros previamente higienizados. 
Adicionar os temperos, o soro e a salmoura até completar. �
Deixar por 2 dias em temperatura ambiente. Depois conservar em geladeira por 
até 7 dias após aberto.
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FARINHA DE
LINHAÇA DOURADA

INGREDIENTES:
• Sementes de linhaça Dourada

MODO DE PREPARO:
Você vai precisar de um moedor de café bem simples mesmo (deixe ele 
reservado só para isso para não dar cheiro de café na sua linhaça). Pegue a 
quantidade que for usar já que não é aconselhável armazenar a farinha porque 
perde as propriedades antioxidantes ok? 
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MIX DE
      SEMENTES

INGREDIENTES:
• 1 xícara de semente de chia;
• 250g de semente de girassol;
• 150g de semente de abóbora;
• 1 porção de farinha de linhaça dourada;
• 1 xícara de gergelim;
• 1/2 unidade grande de coco fresco;
• 100g de castanha do pará sem sal;
• 2 colheres de sobremesa de óleo de coco orgânico extra-virgem.

MODO DE PREPARO:
Lamine o coco e coloque para desidratar em forno médio por 10min. ou até que 
ele seque.
Derreta o óleo de coco em uma frigideira grande e misture todos os outros 
ingredientes, exceto o coco e a farinha de linhaça. Deixe tostar bem.
Deixe esfriar e secar, acrescente a farinha de linhaça e o coco.
Armazene em vidro em local seco e fresco por até 15 dias.



Refeiçoes~
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ALMÔNDEGAS
                      LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1kg de carne moída
• 3/4 xícara de farinha de amêndoas
• 1 xícara de queijo parmesão ralado na hora
• 2 ovos grandes
• 1 xícara de salsinha picada fina
• 1 colher de chá de sal
• 1 colher de chá de pimenta do reino
• 1 colher de chá de alho desidratado
• 2 colheres de chá de orégano desidratado - para selar
• 100g de bacon artesanal - para assar
• Molho de tomate sem açúcar
• Queijo canastra meia-cura

MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes muito bem. Faça as almôndegas do tamanho que 
desejar (fizemos 4-5cm).
Numa frigideira, frite 100g de bacon picado em fogo baixo até soltar gordura e 
adicione as almôndegas por cima.
Vá virando até selar em volta de cada uma, tirar do fogo e transferir para uma 
assadeira ou refratário untado com manteiga.
Coloque 1 colher de molho de tomate sobre cada almôndega, um pedacinho de 
bacon e 1 fatia pequena de queijo canastra por cima.
Assar a 240°C por 20 minutos e servir!
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ARROZ DE
       COUVE-FLOR

INGREDIENTES:
• 1 couve-flor grande
• 1 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 2 dentes de alho picados
• 1 cebola pequena picada
• 3/4 xícara (chá) de água fervente
• Sal a gosto
• Salsinha a gosto

MODO DE PREPARO:
Em um processador ou liquidificador coloque a couve-flor já higienizada e pulse 
até ficar com aparência de grãos evitando que fique com textura de purê. 
Também é possível utilizar um ralador grosso.
Em seguida, em fogo médio, coloque o azeite numa panela e refogue o alho e a 
cebola por aproximadamente 2 minutos ou até dourar. Acrescente a couve-flor, a 
água fervente e tempere com o sal. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo 
baixo por 10 minutos ou até a água secar. Desligue o fogo e finalize com a 
salsinha. Sirva em seguida.
Rendimento: 6 porções (equivalente a 6 escumadeiras médias)
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BARQUINHOS DE
      ABROBRINHA

INGREDIENTES:
• Bife
• Abobrinha
• Pimentão verde
• Cebola Branca
• Queijo Provolone
• Azeite
• Alho
• Manteiga
• Sal e pimenta
• Salsinha

MODO DE PREPARO:
Corte a abobrinha ao meio e retire o miolo. Tempere com um pouco de sal e 
reserve um pouco para que o sal extraia um pouco a água que a abobrinha 
possui.
Tempere o seu bife com um pouco de sal e pimenta. Pré-aqueça a panela e 
adicione seu óleo de cozinha para cozinhar o bife.
Após estar pronto, retire e reserve.
Usando a mesma panela, mas em temperatura mais baixa, adicione a manteiga, 
pimentão, cebola, alho, sal e pimenta. Deixe que os legumes refoguem um 
pouco. Corte o seu bife em tiras finas e coloque junto aos legumes na panela.
Em uma assadeira coloque seus barquinhos de abobrinha. Recheie com a 
mistura da panela e cubra com queijo e salsa. Asse por aproximadamente 15-20 
minutos ou até que o queijo doure.
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BERINJELA
           RECHEADA

INGREDIENTES:
• 1 berinjela grande
• Carne moída temperada com molho de tomate para ao recheio

MODO DE PREPARO:
Pra fazer é muito fácil: corte uma berinjela grande ao meio e retire a parte interna, 
sem deixar as paredes muito finas (senão desfaz). Leve ao forno, mais ou menos 
200 graus, e vá conferindo a consistência.
O recheio fica a seu critério, dá pra usar a criatividade. O mais comum é carne 
moída temperada com molho de tomate. Eu uso acém normalmente, por ser um 
corte mais gordo, e tomates italianos bem maduros. O tempero normalmente é 
sal e pimenta preta.
Quando a berinjela estiver "amolecendo", tire do forno e preencha-a com o 
recheio de sua escolha. Rale o queijo Minas padrão do Roni sobre o recheio 
(capriche bem!). Volte ao forno para derreter o queijo.
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COGUMELOS AO
       MOLHO CURRY

INGREDIENTES:
• 2 xícaras de cogumelos shitake ou Paris picados (140g)
• 1/2 colher de sopa de óleo de coco
• 1/3 xícara de cream cheese (80g)
• 1 pitada de pó de curry
• Sal

MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o óleo em fogo médio/alto, adicione os cogumelos e uma pitada de 
sal.
Cozinhe os cogumelos mexendo de vez em quando até que eles fiquem cozidos 
(cerca de 3 a 5 minutos).
Adicione o cream cheese com as especiarias e misture para formar um molho 
cremoso; adicione 2 colheres de sopa de água, se necessário.
Deixe cozinhar por um ou dois minutos até que o molho engrosse. Decore com 
coentro e aproveite!
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COSTELA DE BOI
           NA PRESSÃO

INGREDIENTES:
• 2 Kg de costela
• 2 cebolas grandes
• 1 colher e meia de sopa de sal grosso
• Pimenta do reino

MODO DE PREPARO:
Tempere a costela com pimenta do reino moída na hora e o sal grosso. Corte as 
cebolas em 4 e separe as camadas da cebola.
Coloque metade das cebolas no fundo da panela, coloque a carne e depois cubra 
com o resto das cebolas. Cozinhe na panela de pressão em fogo baixo por 45 min 
(conte o tempo a partir do escape de pressão).
DICA: mexa a panela um pouco a cada 10 minutos (não precisa abrir)
Para acompanhar, brócolis na manteiga com bastante alho!
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CREME DE CHUCHU

INGREDIENTES:
• 1 cebola
• 2 dentes de alho
• 3 ou 4 chuchus descascados e cortados em cubos
• Sal e temperos (eu sempre coloco curry, gengibre e chimichurri)

MODO DE PREPARO:
Refogue a cebola e o alho. Em seguida acrescente os chuchus descascados, sal 
e temperos (eu sempre coloco curry e gengibre). Cubra o chuchu com água 
fervente e deixe cozinhar até o chuchu ficar bem cozido (quanto menos água 
restar, mais cremoso ficará). Depois passe no liquidificador, retorne com o creme 
para panela e junte um punhado de salsinha ou coentro.
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 ESCONDIDINHO
                        LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1 couve flor grande
• 5 ovos
• 2 cenouras grandes
• 2 cebolas grandes
• 10 dentes de alho
• 200g de queijo canastra ralado
• 100g de queijo parmesão ralado fresco
• 1Kg carne moída
• 500 ml passata de tomate (molho sem açúcar)
• 2 colheres de sopa de banha de porco ou manteiga
• Sal
• Pimenta do reino
• 1 colher de sopa de Manjerona desidratada
• 1 colher de sopa de Manjericão desidratado
• 1 colher de chá de tomilho
• Orégano desidratado
• 1 colher de sopa rasa de fermento químico em pó
• 3 xícaras de farinha de amêndoas

MODO DE PREPARO:
Lave a couve-flor e pique-a em pedaços menores. Faça o mesmo com a cenoura (descasque 
antes). Cozinhe na panela de pressão por uns 10 minutos, escorra a água. Enquanto a 
couve-flor cozinha, coloque a banha de porco ou a manteiga em uma panela grande, e 
quando a gordura estiver quente, acrescente a carne moída. Quando estiver quase pronta, 
coloque 4 dentes de alho picado. Misture bem. Após uns 3 minutos, acrescente o molho de 
tomate, a manjerona, o manjericão, o tomilho, o sal e pimenta do reino moída na hora (1 
colher de chá). Cozinhe por uns 5 minutos mexendo de vez em quando. Prove e acerte o sal.
Desligue o fogo. Num processador, triture as cebolas e os 6 dentes de alho. Reserve em um 
recipiente GRANDE (PARA MISTURAR TUDO DEPOIS).
Coloque agora no processador os ovos e vá acrescentando a couve-flor e a cenoura. Bata 
bem e vá colocando no recipiente onde está a cebola (e mexa sempre para misturar bem). 
Acrescente à mistura (mexendo sempre) o queijo canastra ralado, o orégano, a farinha de 
amêndoas, meia colher de sobremesa de sal. Adicione o fermento químico e misture bem. 
Ligue o forno e deixe a 200 graus.
Montagem:
Unte um refratário GRANDE com manteiga e polvilhe com farinha de amêndoas. Coloque 
metade da massa de couve-flor.
Coloque por cima toda a carne moída e por fim o resto da massa. Cubra com o queijo 
parmesão. Coloque no forno a 200 °C por
30 minutos (fique de olho após 20 minutos, o tempo depende do forno).
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 ESTROGONOFE
            DE FRANGO

INGREDIENTES:
• 3 unidades de peito de frango desossado
• 2 unidades de cebola
• Sal à gosto
• Pimenta-do-reino branca
• 250ml de passata de tomate (molho de tomate SEM açúcar)
• 1 colher (sopa) de molho inglês
• 1 colher (sopa) de mostarda
• 1 xícara (chá) de champignon em conserva
• 1 xícara de palmito em conserva picadinho
• 1 lata de creme de leite sem soro (prefira o fresco 35% gordura)
• 1 xícara de conhaque (opcional)
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• Salsinha à gosto

MODO DE PREPARO:
Leve ao fogo em uma panela a manteiga, as cebolas, deixe no fogo até murchar.
Em seguida coloque os peitos de frango, deixe refogar até durar, junte o 
champignon, a pimenta, o molho de tomate, o molho inglês, a mostarda, o sal e 
o conhaque.
Deixe ferver por 5 minutos em fogo médio.
Após, coloque o creme de leite e desligue imediatamente.
Sirva quente acompanhado de arroz de couve-flor e chips de provolone 
quebradinhos (opcional).
Acrescente a salsinha picadinha 5 minutos antes de servir o estrogonofe e 
misture bem (opcional).
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FAROFA
       LOW CARB

INGREDIENTES:
• 100 g de farinha de linhaça dourada feita na hora
• 100 g de farinha de coco
• 4 colheres de sopa de manteiga
• 1 cebola grande
• Sal à gosto
• Pimenta do reino à gosto

MODO DE PREPARO:
Derreter a manteiga na panela, acrescentar a cebola picada e mexer até ela ficar 
transparente e começar a dourar.
Acrescentar as farinhas e ir mexendo em fogo baixo para não queimar.
Temperar com sal e pimenta à gosto e tirar do fogo mexendo (a farinha de coco 
queima com muita facilidade). Pronto!
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FAROFA 2
       LOW CARB

INGREDIENTES:
• Ovos
• Bacon em cubinhos
• Cebola picadinha
• Linguiça defumada
• Brócolis
• Alho porró picadinho
• Azeitonas
• Cramberries
• Couve picadinha
• 2 ou 3 colheres de farinha de amêndoas (ou outra da sua preferência, pode ser 
até a de coco, se você curte!)
• Sal
• Pimenta

MODO DE PREPARO:
Numa frigideira faça ovos mexidos e reserve.
Pique bacon em cubinhos, toste, junte a cebola picadinha e deixe dourar. 
Acrescente a linguiça defumada trituradinha e coloque o brócolis cru triturado 
(pode usar o mixer, processador ou liquidificador). Misture bem. A ideia é o 
brócolis ficar bem "ao dente" e dar a textura que uma farinha (de milho ou 
mandioca) daria.
Junte o alho porró picadinho, azeitonas picadinhas, cramberries, couve picada. 
Misture tudo e junte os ovos reservados.
Desligue e coloque a farinha de amêndoas.
Prove o sal, coloque uma pimentinha e pronto!
Use cenoura ralada, couve flor, carne desfiada ou o que você tiver na geladeira! 
Tudo combina com a farofa! Vai por mim!
Ficou DELICIOSA!
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FRANGO AO CURRY

INGREDIENTES:
• 1/2 couve-flor
• 1 lata de creme de leite com soro
• Meia lata (a de creme leite) de água
• 1 colher de sopa de parmesão fresco ralado
• 1 colher de chá de ervas de Provence
• 1 pitada boa de pimenta do reino branca
• 1 pitada de noz moscada em pó
• 1 colher de chá rasa de sal
• 1 colher de chá cheia de alho cru desidratado
• 2 mãos cheias de espinafre cru
• 1 colher de sopa cheia de manteiga

MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes (exceto a couve-flor) num recipiente e reserve. 
Coloque a couve-flor picada crua em água fervente por 10 minutos. Escorra.
Unte um refratário com manteiga e deixe uns pedacinhos no fundo. Coloque o 
espinafre cru, a couve-flor cozida e o molho e misture com uma colher. Polvilhe 
queijo parmesão ralado por cima e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 
20-30 minutos (até dourar).
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HAMBURGUER
   BOVINO COM
       PÃO FALSO DE
            COGUMELOS

INGREDIENTES:
• 300g de carne moída (uma dica é usar fraldinha porque tem um bom equilíbrio 
de gordura)
• Sal e pimenta preta a gosto
• 4 cogumelos Portobello grandes (de preferência do mesmo tamanho)
• 200 gramas de abóbora japonesa picada em cubinhos
• 1 cebola roxa pequena em rodelas de 0,5cm
• 2 fatias de queijo Minas meia cura (se não tiver, use mussarela)

MODO DE PREPARO:
Forre uma assadeira com papel manteiga e coloque os cubos de abóbora e 
tempere com sal, pimenta e azeite. Leve ao forno e deixe assar até dourar. 
Enquanto isso, retire os talos e limpe os cogumelos com papel toalha e reserve. 
Vá para a carne.
Faça discos com a carne moída e meça nos cogumelos para ver se caberá (o 
cogumelo será o pão do seu hambúrguer).
Lembrando que a carne encolhe quando grelhada, por isso, o disco deve 
extravasar um pouco as bordas dos cogumelos. Ligue o forno médio/alto (180 
graus) e coloque os cogumelos para assar.
Aqueça a frigideira em fogo alto. Coloque um fio de azeite e os hambúrgueres. 
Tempere os discos com sal e pimenta já na panela. Coloque os discos de cebola 
e deixe grelhar também. Leve os cogumelos ao forno e deixe até que fiquem 
macios (deve levar uns 10 minutos no máximo).
Quando a carne estiver dourada de um lado, vire e coloque a fatia de queijo. Deixe 
derreter enquanto o outro lado grelha também. Se quiser ajudar, use uma tampa 
para abafar. Mas tem de ser por pouco tempo para não cozinhar o hambúrguer. A
ideia é grelhar.
Monte o sanduíche com o cogumelo, a carne com queijo e a cebola roxa. Sirva 
com os croutons de abóbora e seja muito feliz com seu hambúrguer low carb.
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LASANHA DE
       PUPUNHA COM
                   SALMÃO

INGREDIENTES:
• 1 vidro de macarrão de pupunha em forma de lâminas de lasanha
• 200g de salmão
• 1 lata de creme de leite sem soro
• 1 cebola
• 1 dente de alho
• 150g de queijo mussarela fatiado
• Queijo parmesão ralado
• Sálvia desidratada
• 1 colher de sopa cheia de manteiga e um pouco de manteiga para untar
• Sal
• Pimenta do reino

MODO DE PREPARO:
Lavar bem as lâminas de pupunha. Coloque água pra ferver e ferva as lâminas 
por 5 minutos. Escorra.

Para o molho:
Pique a cebola e o alho bem fininhos. Pique o salmão em pedacinhos pequenos. 
Derreta a manteiga, coloque a cebola e quando ficar transparente coloque o alho 
e 1 colher de chá cheia de sálvia. Espere 2 minutos e acrescente o salmão, 
mexendo até cozinhar. Coloque umas 2 pitadas de sal e uma pitada de pimenta 
do reino. Coloque o creme de leite, abaixe o fogo e mexa bem.
Se quiser, pode por um pouco de pimenta rosa, fica ótimo também! Desligue o 
fogo.

Para a montagem:
Unte um refratário médio com manteiga e coloque um pouco do molho no fundo. 
Coloque as lâminas de pupunha até cobrir tudo. Coloque metade do molho sobre 
a pupunha e espalhe bem. Coloque metade da mussarela.
Repita tudo. Cubra com parmesão (de 3 a 4 colheres de sopa). Regar com azeite 
extra-virgem. Forno elétrico 20 min 200°C depois gratinar uns 5 a 10 min (ficar 
de olho). Coma acompanhado de um bom vinho branco!
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LOMBO DE PORCO
   RECHEADO COM
    QUEIJO E BACON

INGREDIENTES:
• 1kg de lombo de porco
• 15 a 20 fatias de mussarela
• 15 a 20 fatias de bacon
• Azeite
• 4 dentes de alho picados
• 1 colher de sopa de pimentão
• 1 copo de vinho branco seco
• Sal e temperos a gosto

MODO DE PREPARO:
Juntar os alhos, o pimentão, o azeite e os temperos e misturar bem. Envolver o 
lombo com essa pasta e deixar descansar algumas horas. Colocar o vinho e um 
pouco de água em um tabuleiro, colocar o lombo e levar ao forno. Quando estiver 
quase assado, cortar em fatias (não completamente até em baixo) e colocar uma 
fatia de queijo e outra de bacon em cada corte. Leve novamente ao forno até 
derreter o queijo e dourar o bacon.
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MACARRÃO DE
    PUPUNHA
        À CARBONARA

INGREDIENTES:
• 4 gemas
• 75g de queijo parmesão ralado
• Água fervente
• 100g de bacon
• 50g de lombinho defumado artesanal @porconobre
• Macarrão de pupunha do @emporionaturalidade
• Pimenta do reino moída na hora
• Sal à gosto

MODO DE PREPARO:
Lavar bem o macarrão em água corrente e escorrer. Separe as gemas dos ovos e 
guarde as claras na geladeira pra outra receita.
Pique o bacon e coloque na panela. Deixe-o fritar em sua própria gordura por uns 
3 minutos e acrescente o lombinho defumado picadinho. Enquanto o bacon frita 
com o lombinho (deixe em fogo baixo), bata bem as gemas com um garfo por 
uns 2 minutos.
Vá acrescentando o queijo ralado e misturando bem. Fica bem firme.
Coloque meia concha de água fervente na panela e acrescente o macarrão de 
pupunha. Misture bem por uns 3 minutos, para pegar o gosto do bacon e do 
lombinho. Tire a panela do fogo e vá colocando a mistura gemas & queijo, 
misturando o tempo inteiro (elas vão derretendo e formando o molho). Mexa 
sempre até dissolver tudo.
Coloque mais um pouquinho de água fervente pra ajudar a dissolver. Quando 
tiver dissolvido, volte ao fogo baixo por 1 minuto, mexa sempre e acrescente 
uma boa quantidade de pimenta do reino moída na hora.
Pronto! Sirva, coloque queijo ralado por cima e deguste!
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MACARRÃO DE
      PUPUNHA AO
            PESTO DE
                MANJERICÃO

INGREDIENTES:
• 1 vidro de macarrão de pupunha lá do @emporionaturalidade
• 2 latas de sardinha em óleo (jogue o óleo fora) ou em azeite (sugiro usar o azeite 
na preparação)
• Azeite extra-virgem pra finalizar o prato (sugiro azeite extra-virgem, com 
acidez menor que 0.5%, primeira prensagem, à frio)
• Queijo parmesão ralado à gosto

MODO DE PREPARO:
Lave o macarrão de pupunha em um escorredor com bastante água corrente
Coloque as 2 colheres de azeite de oliva na panela, espere esquentar um pouco e 
coloque a cebola picada.
Quando a cebola ficar mais transparente (sem dourar), coloque o macarrão e 
abaixe o fogo. Mexa levemente misturando a cebola ao macarrão. Coloque meia 
xícara de água e mexa. Tampe e deixe em fogo baixo por 5 minutos, mexendo de 
vez em quando (isso faz a pupunha amolecer um pouco).
Coloque o pesto TODO, a sardinha toda (amasse com um garfo antes ou pique 
um pouco antes para não quebrar o macarrão) misture com cuidado, mexa por 2 
minutos e sirva!
No seu prato, coloque azeite de oliva extra-virgem à gosto e queijo ralado.
Sugiro um vinho tinto seco, combinou muito bem!
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MACARRÃO DE
      PUPUNHA AO
            PESTO ROSSO

INGREDIENTES:
• 500g de macarrão de pupunha
• 1 pote de pesto rosso
• 1 cebola grande
• 5 dentes de alho
• Sal e pimenta do reino à gosto
• Azeite de oliva
• 1 colher de sopa de manteiga

MODO DE PREPARO:
Lave o macarrão com bastante água corrente. Pique a cebola e o alho bem 
pequenininho. Coloque 1 colher de sopa de azeite e 1 colher de sopa de manteiga 
na panela, frite a manteiga por 5 minutos, depois coloque o alho. Quando 
começar a dourar coloque o macarrão de pupunha e misture gentilmente por uns 
5 minutos.
Coloque todo o conteúdo do pesto rosso e misture. Sirva com queijo parmesão 
ralado e um bom vinho tinto. Serve duas pessoas. De entrada, servi 3 
bruschettas de berinjela com frango desfiado para cada um.
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OMELETE ASSADO
COM BRÓCOLIS

INGREDIENTES:
• 6 ovos batidos 
• 1/2 Brócolis cru picado
• 1 cebola picada 
• Temperos e sal a gosto 
• Queijo ralado (opcional)

MODO DE PREPARO:
Coloque o brócolis picado e a cebola em forminhas de silicone ou em forma e 
salpique sal e temperos a gosto e coloque os ovos batidos por cima e salpique 
queijo e leve ao forno por 15-20 minutos.
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OVOS MEXIDOS
  COM CÚRCUMA E
     CREAM CHEESE

INGREDIENTES:
• 3 ovos
• 1 colher de sopa cheia de manteiga
• 1 colher de sopa de cream cheese
• Sal
• 1 colher de chá rasa de cúrcuma (açafrão)
• Pimenta do reino (importante para a absorção da cúrcuma no intestino)
• 1 pitada de orégano (fica bom com tomilho fresco ou manjericão também)
• Abacate pra acompanhar

MODO DE PREPARO:
Coloque a manteiga na frigideira anti-aderente, espere derreter e já coloque os 
ovos, a cúrcuma, e os tempeiros. Espere os ovos ficarem quase prontos e 
coloque o cream cheese. Misture bem pra ele derreter. Delícia!
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PARMEGGIANA DE
CARNE MOÍDA

INGREDIENTES:
• 1/2kg de carne moída (usei alcatra, poderia ser outra de sua preferência)
• Alho porró picadinho
• 1/4 de cebola ralada ou picada muito pequenininho (ou cebolinha verde!)
• Bacon picadinho
• Sal
• Páprica doce defumada
• Páprica picante
• Champignon em fatias (opcional, poderia ser cenoura ralada, chuchu, brócolis, purê 
de couve flor)

Ingredientes do molho:
• Molho de tomate passata sem açúcar
• Mussarela ralada
• Parmesão ralado
• Noz moscada (opcional)
• Cebola e alho
• Páprica doce
• Cenoura descascada
• Cravos
• Folhas de manjericão

MODO DE PREPARO:
Numa tigela coloquei a carne moída e todos os ingredientes. Misturei tudo com a mão 
e espalhei, como uma massa, numa forma untada com azeite. Por cima da carne eu 
coloquei molho de tomate. Em cima dele, espalhei mussarela ralada, mais um pouco 
de molho e, por último, um pouco de parmesão ralado fino. Pode colocar um pouco de 
noz moscada. Levei ao forno médio, pré aquecido, por 40 minutos e pronto!!!
Para o molho de tomate, refoguei cebola e alho, acrescentei uma garrafa de passata de 
tomate (poderiam ser duas latas de tomate pelado ou, ainda, tomate bem maduro, 
sem pele e sem sementes, picadinho, nesse caso, demora um pouco mais, mas 
funciona), um pouco de água, páprica doce e uma cenoura descascada, cortada ao 
meio, com dois cravos fincados em cada uma (a cenoura libera amido que diminui a 
acidez do molho e os cravos dão um perfume maravilhoso, quando as cenouras 
estiveremtbem cozidas, o molho está pronto! Você pode retirar os cravos e amassar as 
cenouras junto ou simplesmente descartar).
Quando ele ficou pronto eu coloquei o sal, e depois de desligar, juntei as folhas de 
manjericão.
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QUICHE DE
         CAMARÃO

INGREDIENTES:
• 1/2 abobrinha ralada
• 1/2 xíc de farinha de castanha do Pará (ou outra farinha low carb)
• 7 camarões grandes já grelhados e temperados com sal (ou 15 camarões 
médios)
• 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
• 4 ovos
• 1 colher de sopa de cebolinha picada
• 1 colher de chá de bicarbonato ou fermento químico
• Sal a gosto
• Queijo ralado (Opcional)

MODO DE PREPARO:
Bata os ovos por um minuto, com um garfo, acrescente todos os ingredientes 
com exceção dos camarões e do queijo ralado.
Despeje a metade da massa em uma forma de quiche com fundo removível, 
disponha os camarões, cubra com o restante da massa. Coloque o queijo ralado 
por cima, se desejar. 
Asse em forno 190 graus por 15-20 min. Rendimento 6 fatias.
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QUICHE DE
         ESPINAFRE

INGREDIENTES:
• 1/2 xícara (chá) de farinha de amêndoas
• 1/4 xícara (chá) de azeite de oliva (acrescente um pouquinho mais se a massa 
ficar esfarelada)
• 1 pitada de sal
• 1 maço de espinafre lavado (recheio)
• 4 ovos
• 1/4 xícara (chá) de creme de leite fresco
• 1 colher (chá) de fermento químico (recheio)
• 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (recheio)

MODO DE PREPARO:
Em um bowl, misture a farinha de amêndoas, o azeite e o sal até formar uma 
massa. Forre o fundo e as laterais de uma fôrma média de aro removível. Leve ao 
forno pré-aquecido a 180°C por 15 minutos. Reserve. Refogue o espinafre com 1 
fio de azeite por 2 minutos. Junte os ovos, o creme de leite, o fermento e o 
parmesão, misture bem e coloque sobre a massa. Leve ao forno por mais 20 
minutos ou até assar completamente (ou faça o teste do palito).
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RISOTO DE
   COUVE-FLOR
       E 4 QUEIJOS

INGREDIENTES:
• 330g de couve-flor
• 30g bacon picado
• 1 colher sopa de manteiga
• 1/4 de xícara de cebola picada
• 1 xícara de caldo de frango
• Sal
• Pimenta do reino moída
• 1 colher sopa de salsa picadinha
• 1 colher sopa de manjericão picadinho
• 2 colheres de sopa cream cheese
• 2 colheres sopa de queijo de cabra
• 3 colheres sopa de queijo mussarela ralado
• 3 colheres sopa de queijo suíço ralado

MODO DE PREPARO:
Triture a couve-flor no liquidificador. Frite o bacon e reserve. Derreta a manteiga, 
doure a cebola, misture a couve-flor triturada e o caldo de frango, o sal, a 
pimenta do reino e a salsa. Deixe ferver, acrescente o bacon, o cream cheese e o 
queijo de cabra.
Misture bem.
Coloque na travessa e cubra com a mussarela e o queijo suíço. Leve ao forno por 
5 minutos a 180º. Jogue por cima a salsinha e o manjericão.
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SALADA DE ABACATE
  COM ATUM E CREAM
        CHEESE DE KEFIR

INGREDIENTES:
• 1 abacate grande
• 2 latas de atum (jogue fora o óleo)
• 1 tomate grande picadinho
• 1 limão capeta e meio limão Taiti (pode ser só 1 limão e meio Taiti)
• 2 colheres de sopa de azeite extra-virgem
• 2 colheres de chá de sal rasas
• 1 pitada boa de pimenta do reino
• 1 pitada de chili
• 1 pitada de pimenta caiena
• 1 xícara de coentro picado
• 1 xícara de salsinha picada
• 1 alface crespo
• 4 azeitonas azapa grandes
• 2 fatias de pão lowcarb
• 2 colheres de sopa bem cheias de cream cheese de Kefir

MODO DE PREPARO:
Amasse o abacate com o suco do limão e acrescente o atum amassando com 
um garfo. Coloque o restante dos ingredientes (exceto a alface e o pão). Coloque 
o tomate picadinho no final. Deixe pegando o sabor por uns 3 minutos e pronto!
Monte o prato primeiro com as folhas de alface e coloque a metade da mistura 
de abacate com atum no centro de cada prato.
Depois, coloque 1 colher de sopa cheia de cream cheese de Kefir e as 2 azeitonas 
para cada um.
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TORTA DA JU

INGREDIENTES:
• 150g de couve-flor
• 150g de brócolis
• 150g de cenoura
• 250g de frango desfiado
• 1/2 cebola
• 10 tomates cereja (pra decorar)
• 150g de cream cheese (recomendo trocar por requeijão de corte!)
• 3 ovos
• cheiro verde, sal e temperos
• queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO:
Bata no liquidificador a cebola, a couve-flor já cozida, o cream cheese, o sal e os 
ovos.
Misture a essa massa com auxílio de uma colher o brócolis e a cenoura cozidos 
(e bem temperados), o frango e o cheiro verde O segredo é que esses legumes e 
o frango estejam bem saborosos, use pimenta, noz moscada, cominho, salsa 
etc, o que preferir!
Uma vez misturado, leve tudo à uma forma refratária, cubra com parmesão 
ralado e decore com tomatinhos cortados ao meio! Forno a 180-200 graus por 
mais ou menos 40 minutos (até dourar).

Receita do Instagram @laranesteruk.



Sobremesas
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COCADA COM
             MARACUJÁ

INGREDIENTES:
• 1 maracujá grande
• 100g de coco em flocos (integral sem açúcar)
• 5 colheres de sopa de xilitol
• 2 colheres de creme de leite
• 1 colher de óleo de Coco.

MODO DE PREPARO:
Coloque em uma panela em fogo baixo, misture tudo muito bem por alguns 
minutos. E ficou pronta a cocada mais gostosa que você já comeu na vida, sem 
exageros!



ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

Dra. JANAÍNA

90ÍNDICE

COCADA COM
             AMENDOIM

INGREDIENTES:
• 100g de amendoim moído
• 50g coco ralado em fiapos (s/ açúcar)
• 50g coco ralado fino
• 50g de xilitol
• 60g de creme de leite
• 20g de leite de coco

MODO DE PREPARO:
Misturar todos os ingredientes e levar ao fogo numa panela antiaderente 
mexendo sem parar por 8 minutos.
Separar as porções da massa e colocar na geladeira para endurecer por no 
mínimo 2h.
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CRÈME BRÛLÉE
                    LOW CARB

INGREDIENTES:
• 4 ovos (a receita fica melhor com ovos caipiras)
• 350g de creme de leite
• 50g de adoçante xilitol
• 1 e 1/2 col de essência de baunilha

MODO DE PREPARO:
Misture tudo muito bem e despeje em pequenos ramequins (aquelas tigelas de 
sobremesa de cerâmica).
Coloque-as em um uma assadeira com água, em um forno pré-aquecido, para 
assar em banho-maria por 45 minutos.

Na hora de servir, os mais profissionais podem usar um maçarico para fazer 
aquela crostinha por cima, que é a marca do Crème Brûlée.

Mas você pode improvisar: esquente no fogo o fundo de uma colher de sopa e 
pressione levemente em cima do creme, para criar a crosta em cima do creme. Aí 
é só aproveitar!
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CREME DE
              ABACATE

INGREDIENTES:
• Meio abacate ou ¼ de abacate grande
• Uma colher de nata ou creme de leite fresco, óleo de coco ou leite de coco
• 1 colher de sobremesa de Xilitol ou Eritritol (à gosto)
• 1 a 2 colheres de sopa de suco de limão

MODO DE PREPARO:
No liquificador, bata meio abacate com uma colher de nata ou creme de leite 
fresco, óleo de coco ou leite de coco. Adicione Xilitol ou Eritritol à gosto. 
Adicione uma ou duas colheres de sopa de suco de limão.
Deixe no freezer uns 5 minutos para ficar geladinho.
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CRUMBLE DE
        MORANGO
                      LOW CARB

INGREDIENTES:
• 2 caixas de morangos
• 1 colher de sopa de adoçante xilitol (ou algo de sua preferência! Pode usar 
açúcar de coco também)
• 1 canela em pau
• 3 colheres de sopa de farinha de amêndoas
• 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
• 1 colher de sopa de semente de girassol
• 2 colheres de chá de manteiga (usei ghee)
• 1 colher de sobremesa de Castanha do Pará picadinha ou pistache ou a 
oleaginosa de sua preferência.

MODO DE PREPARO:
Em uma panela junte os morangos picadinhos, o adoçante e a canela em pau. 
Deixe ferver em fogo baixo até que os morangos
soltem bastante liquido e vire uma calda, mas ainda deixe com pedaços. 
Desligue o fogo, reserve e deixe esfriar.
.
A parte, faça uma farofa com os demais ingredientes (farinhas, manteiga, 
castanhas…) e acomode essa farofa em um refratário
para ir ao forno.
Pré aqueça o forno a 200°, leve para assar por 10 minutos ou até que nossa 
farofinha doure. Retire imediatamente do refratário
e deixe esfriando em um prato.
Monte o crumble colocando em copinhos ou em tacinhas, em camadas ou 
mesmo somente a calda de morango e por cima
o crumble.
Sirva em seguida ou deixe na geladeira.
Dura de 2 a 3 dias perfeitamente.
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MOUSSE DE
        CHOCOLATE
                      LOW CARB

INGREDIENTES:
• 6 ovos grandes
• 200g de chocolate 85%
• 10-12 colheres de sopa de eritritol
• 250ml de creme de leite fresco 35% gordura

MODO DE PREPARO:
Separe as gemas das claras (dica: jogue fora a pele que envolve a gema, isso não 
deixa dar gosto de ovo)
Bata as gemas com o eritritol por uns 5 minutos na batedeira
Enquanto isso, pique o chocolate todo e derreta em banho maria. Quando estiver 
bem derretido, acrescente o creme de leite
e misture bem, ainda no banho maria (para não empedrar o chocolate)
Derrame a mistura do chocolate nas gemas e continuar batendo bem na 
batedeira até ficar homogêneo.
Enquanto isso, bater as claras em neve - é importante ficarem bem firmes!
Misturar as claras à mistura de chocolate, lentamente com um garfo. Isso dá a 
leveza e o aspecto ærado à mousse.
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QUEIJADINHA
                      LOW CARB

INGREDIENTES:
• 2 xícaras de creme de leite dessorado
• 1 xícara de queijo parmesão ralado na hora
• 1 xícara de coco ralado sem açúcar
• 4 gemas
• 2 colheres de sopa cheias de eritritol ou xilitol

MODO DE PREPARO:
Misturar todos os ingredientes exceto o creme de leite. Acrescentar o creme de 
leite aos poucos e misturar até ficar uma massa homogênea. Untar uma forma 
com manteiga e polvilhar farinha de amêndoas. Derramar a massa e assar por 25 
minutos em forno pré-aquecido a 180°C.
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       QUINDIM
                      LOW CARB

INGREDIENTES:
• 2 ovos inteiros
• 5 gemas
• 30g coco ralado fino s/ açúcar
• 40g manteiga c/ sal
• 14g coco ralado em fiapos
• 50g de xilitol
• 6g manteiga p/ untar
• 12g de xilitol p/ polvilhar

MODO DE PREPARO:
Tire as películas das gemas e bata as gemas com os ovos inteiros ate ficar bem 
homogêneo.
Adicionar o xilitol, a manteiga e o coco ralado fino.
Pré-aquecer o forno por 10 minutos.
Untar as forminhas para quindim com manteiga e polvilhar xilitol.
Colocar a massa nas forminhas de utilizando uma colher de sopa e polvilhar o 
coco ralado em fiapos por cima da massa nas forminhas e dar um toque em cima 
de cada um para não ficarem soltos depois de assar.
Assar em fogo baixo por 15 a 20 min.
Rendimento: 6 unidades de 40g
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       SORVETE DE
             MORANGO
                  COM KEFIR
                                LOW CARB

INGREDIENTES:
• 1/2 xícara de manteiga ghee
• 2 gemas
• 2 colheres de xilitol
• 1 xícara de morango
•1 xícara de Kefir dessorado por 72 horas

MODO DE PREPARO:
Bater no mixer ou liquidificador: as gemas, a manteiga, o xilitol e o morango. 
Levar ao fogo baixo mexendo sempre até engrossar. Leve a geladeira para gelar. 
Depois de frio bata com Kefir dessorado e leve ao congelador por cerca de 3 
horas. Eu servi com castanha do Pará triturada e nibs de cacau.



Na vida, tem tanta coisa pra aproveitar!
Seu estilo alimentar determinará

se você vai poder curtir mais
ou menos a sua vida.

Cuide-se!

ESTE MATERIAL FAZ PARTE DO TRABALHO DE  ACOMPANHAMENTO CLÍNICO
INDIVIDUALIZADO DA DRA. JANAÍNA KOENEN (CRM-MG 39049). 
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