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1. Pãozinho de queijo Fit 

 
Ingredientes 
Polvilho doce (100g) 
Polvilho azedo (150g) 
Batata salsa (250g) 
Sal marinho (1 colher de chá) 
Azeite de oliva extra virgem (75ml) 
80ml de água → se necessário, acrescente um pouco mais para acertar a consistência. 
 
Modo de preparo 
Lave bem a batata, corte em pedaços pequenos e cozinhe no vapor. Cozinhe até ficar bem 
macia. Amasse, com o auxílio de um garfo ou utensílio próprio para este fim, até formar um 
purê. Numa vasilha, misture os polvilhos e o sal. Acrescente o azeite, mexendo com as pontas 
do dedo até formar uma farofa homogênea. Adicione a batata  amassada e misture 
novamente. Acrescente a água aos poucos, amassando com as mãos, até formar uma massa 
homogênea.  Molde as bolinhas.  Pré-aqueça o forno a 180ºC e asse por 40-50 minutos. 
 
Dicas  
1 -  você pode congelar a massa crua, no formato de bolinhas, e assar na hora que for 
consumir.   
2 -  você pode substituir a batata salsa pela batata doce  
 
 

2. Panqueca Low Carb  

 
Ingredientes  
Ovo (2 unidades)  
Farinha de coco (3 colheres de sopa)  
Mel  
Canela  
 
Modo de preparo:  
Com ajuda de um fue, misture a farinha com o ovo. Faça as panquecas  em 
uma  frigideira  antiaderente  untada  com óleo  de coco. Depois de pronta acrescente um fio 
de mel e polvilhe canela. 
 

3. Leite de amêndoas:  

 
Ingredientes: 
Amêndoas (1 xícara) 
Água mineral (3 xícaras) 
 
Modo de Preparo 



 

 

Despeje as amêndoas em um recipiente de vidro, cubra com água filtrada e deixe de molho 
por no mínimo 4 horas. Retire as amêndoas da água e despreze o líquido utilizado para hidratá-
las. Em um liquidificador, despeje as amêndoas e as 3 xícaras de água. Bata bem. Passe o 
líquido por um tecido de voil ou por uma peneira bem fina. Esprema a mistura para extrair 
todo o líquido. Conserve o líquido em garrafa de vidro refrigerado por até 4 dias ou congelado 
por 60 dias. 
 
Dicas  
1 - Guarde o resíduo da amêndoa para preparar a ricota vegetal. 
2 - Para aromatizar o leite, depois de coa-lo, você pode bater no liquidificador com baunilha, 
canela ou tâmara fresca. 
3 - Você pode utilizar outra fruta oleaginosa, como castanha e avelã. 
 

4. Shake Proteico Anti-aging   

 
Ingredientes 
Leite de amêndoas ou castanha do Brasil (200ml) 
Fruta vermelha  (50 gramas )  
Tâmara hidrata (2 unidades)  
 
Modo de preparo:  
Bata todos os ingredientes no liquidificador.  
  



 

 

 
5. Cookies Cremosos   

 
Ingredientes 
Bananas maduras (4 unidades)  
Aveia em flocos grosso (6 colheres de sopa) 
Chocolate meio amargo (para decorar)  
 
Modo de preparo:  
Amasse as bananas, misture com a aveia. Forme bolinhas e decore com pedaços de chocolate. 
Unte uma forma com óleo de coco. Asse em forno baixo por 30 min.  
 

6. Ricota vegetal   

 
Ingredientes: 
Resíduo do leite de amêndoas (1 xícara) 
Azeite de oliva extra virgem (4 colheres de sopa) 
Ervas frescas da sua preferência - salsa, manjericão, orégano.. (4 colheres de sopa) 
Sal marinho (1/2 colher de chá) 
 
Modo de preparo: 
Bata todos os ingredientes do liquidificador até obter uma mistura homogênea. Mantenha sob 
refrigeração e consuma em até 3 dias. 
Conserve o líquido em garrafa de vidro refrigerado por até 4 dias ou congelado por 60 dias. 
 
Dica:  
O azeite de oliva extra virgem e as frutas oleaginosas são fontes de ácidos graxos insaturados 
e, por isso, devem ser armazenados em local fresco, escuro e seco. 
 

7. Pastinha Paleo 

 
Ingredientes: 
Batata doce cozida no vapor até ficar bem macia (250g) 
Suco de limão (1 colher sopa) 
Alho (4 dentes) 
Azeite de oliva extra virgem (2 colheres de sopa)  
 Sal marinho (1 colher de chá)   
Tahine (4 colheres de sopa)  
                                    ↪ tahine é uma pasta feita com o gergelim. O gergelim é rico em cálcio 
biodisponível.   
 
Modo de preparo:                                                            
  Amasse o alho e misture com azeite. Reserve por 10 minutos antes de usar. Em um 
liquidificador processe todos os ingredientes até que a mistura fique lisa e homogênea. 
 



 

 

Dica:  
Amassar o alho e misturar com azeite reservando por 10 minutos, é uma combinação 
inteligente que, além de preservar os seus compostos bioativos, os torna mais disponíveis. 
 

8.  Pastinha de Abacate Alcalizante  

 
Ingredientes 
Umebosh (1 unidade)  
Abacate pequeno (1 unidade)  
Pimenta síria (¼ colher de chá)  
Hortelã (2 colheres de sopa)  
Limão (½ unidade)  
 
Modo de preparo: 
Tire o caroço da umebosh e pique bem. Amasse o abacate. Pique a hortelã. Esprema o limão. 
Misture bem todos os ingredientes.  
  



 

 

 
 

9. Sagu de chia com Creme de Coco e Canela  

Creme de coco  
 
Ingredientes 
Leite de coco gelado  (1 xícaras)  
Óleo de coco (1 colher de sopa) 
Mel (2 colheres de sopa) 
 
Modo de preparo  
Bata todos os ingredientes com a ajuda de um fue. 
 
Sagu de chia: 
 
Ingredientes  
Suco de uva (200ml)  
Chia (8 colheres de sopa)  
 
Modo de preparo: 
Misture bem a chia com o suco de uva. Leve a geladeira por 3 a 4 horas.  
 
Montagem 
Faça uma camada grossa de pudim de chia, coloque o creme por cima e salpique com canela.  
 

10. Gelado de Manga Termogênico 

 
Ingredientes 
Manga grande (1 unidade) 
Leite de coco gelado (80ml) 
Gengibre a gosto 
Coco ralado para decorar  
 
Modo de preparo 
Pique a manga e deixe congelar por 2 horas. Bata a manga, o leite de coco gelado e o gengibre 
no liquidificador.  Sirva em porções individuais e enfeite com coco ralado. 
 


