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Olá! 
Primeiramente muito obrigada pela confiança em meu trabalho. Esse E-book foi 

preparado com muito carinho para lhe ajudar a comer de forma mais saudável e com 
menos industrializados. Sei que os industrializado facilitam a vida, mas infelizmente a 

saúde paga um preço caro quando esse consumo é frequente.

Como você deve saber Low Carb significa baixo carboidrato, eu acredito que o 
consumo exagerado desse grupo alimentar pode ser um problema para muitas 
pessoas. Low Carb não significa cortar carboidratos da dieta, mas sim dosar de 

maneira que não traga consequências na saúde. 

O E-book está dividido em 2 partes: Receitas Doces e Salgadas, você vai encontrar 
receitas tanto de pratos principais, sobremesas e receitas rápidas para os pequenos 
lanches, muitas delas com opção de congelamento, o que pode facilitar a sua rotina. 

Todas as receitas foram testadas. Mesmo que você não tenha muita intimidade com a 
cozinha, sugiro que você se aventure nas receitas sugeridas aqui. Elas não são 
complicadas e as chances de você acertar são grandes. Você pode adaptar as 

receitas ao seu gosto, por exemplo, trocar abobrinha por espinafre, abóbora por 
batata-doce, farinha de arroz por aveia, simplifique e use o que tem em casa!

Você vai observar que a maior parte das receitas são à base de alimentos ricos em 
gorduras boas, essa é a grande sacada, as gorduras vão dar um toque de sabor e de 

quebra lhe deixar saciado por mais tempo. Uma alimentação somente a base de 
carboidratos lhe deixa sem energia e com fome o tempo todo, então vamos mudar 

isso?
Espero de coração que você e sua família se deliciem com as receitas em busca de 

mais qualidade de vida, energia e disposição! 

Um pedido: peço que não envie esse trabalho para ninguém, é um grande 
investimento financeiro e de tempo. Então faça bom proveito!!

Com carinho,
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BOLINHO COM SORVETE

Ingredientes Bolinho:
02 bananas bem maduras amassadas
02 ovos
02 colheres de sopa de cacau em pó

Ingredientes Sorvete:
4 bananas congeladas em fatias (base)
1 Fruta sabor opcional congelada em cubinhos 
1  lata de creme de leite

Modo de preparo Bolinho:

Amasse bem as bananas e reserve. 
Em um pote, bata bastante os 2 ovos 

com a mão, misture bem o cacau, 
e após acrescente as bananas 

misturando bem. Colocar em forminhas 
de cupcake para micro-ondas por 2 minutos

Modo de preparo Bolinho:

Morango (ou abacaxi ou fruta de sua preferência) congelado. 
Corte as bananas em cubos e bata bem no mixer. 

Após faça o mesmo com a fruta congelada em pedaços. 
Após junte os 2 e acrescente o creme de leite.



LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

Brownie: 
1 1/2 xícara (chá) de purê de batata doce firme 
1/2 xícara (chá) de farinha de amêndoas 
1/2 xícara (chá) de óleo de coco
1/2 xícara (chá) de nozes quebradas
1/2 xícara (chá) de cacau 
1/2 xíc (chá) de adoçante culinário
1 ovo 
1 colher (sopa) de extrato de baunilha
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
Pitada de sal 

Cobertura: 
Polpa de 1 maracujá grande 
2 colheres (sopa) de adoçante culinário 

Modo de preparo:

 Fazer um purê firme da batata e Brownie:
preencher 1 e 1/2 de xícara de chá. No processador, juntar 

essa medida de batata doce com farinha de amêndoas, 
óleo de coco, cacau em po, ovo, adolante, extrato de baunilha

e a pitada de sal. 
Processar até obter uma mistura homogênea.

 Acrescentar o bicarbonato de sódio, processar 
novamente e então adicionar as nozes picadas. 

Processar até que tudo se misture e, em seguida, despejar a
massa em uma forma forrada com papel manteiga. 

Aqui você poderá variar a altura do brownie, ele não vai crescer 
muito, portanto, use o tipo de forma que achar mais interessante. 

 Asse em forno pré-aquecido a 180°C, por, aproximadamente, 
30 minutos. (Pode ser servido em temperatura ambiente) 

Reduzir o maracujá com o adoçante emCobertura: 
uma panela até começar a ficar consistente, desligar com 

ele ainda mais líquido, pois, quando resfriar ficará mais firme. 
Regar quando servir o brownie.

 

 

 

 

BROWNIE DE CACAU COM COBERTURA DE MARACUJÁ
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Ingredientes:

2 colheres de proteína vegana ou whey protein
1 ovo inteiro 
2 colheres (sopa) de farinha de coco ou amêndoas 
1/4 xícara (chá) de leite vegetal ou água 
2 colheres (sopa) de adoçante culinário 
2 colheres (sopa) de pedaços de chocolate 
1 col her(sobremesa) de cacau em pó 
1 colher (café) de vinagre de maça 
1 colher (café) de fermento em pó

Modo de preparo:

Untar um ou dois ramequin com óleo de coco e cacau 
em pó extra, ao solicitado na receita. 

Misturar todos os ingredientes 
(obs: a massa não fica tão consistente).

Assar em forno pré-aquecido a 200°C por 12 a 15 minutos
 ou no micro-ondas por aproximadamente dois minutos, 

caso divida a receita o tempo reduzirá.

 

 

 

 

BOLINHO MINUTO DE CHOCOLATE 
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Ingredientes:

200g de chocolate 70% 
2 colheres (sopa) de óleo de coco 
1 xícara de macadâmia crua e sem sal
(deixe de molho por 4 horas, pelo menos) 
1/4 xícara de melado ou néctar de coco 
1 xícara de água 

Modo de preparo:

Derreta o chocolate em banho maria com óleo de coco. 
Bata no liquidificador a macadâmia com água e o melado/néctar.

Acrescente o chocolate derretido e bata até incorporar. 
Coloque em pequenos potes e leva para geladeira. 

Finalize com flor de sal ou cacau nibs.

Obs: Esse mousse é a sobremesa perfeita para qualquer refeição!!

 

 

MOUSSE DE CHOCOLATE E MACADÂMIA
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Ingredientes:

2 inhames médios cozidos
1/3 xícara de açúcar de coco (mascavo ou demerara) 
1/2 colher (chá) de essência de baunilha 
1/2 xícara (chá) de leite vegetal ou água de cozimento 
do inhame 
1 colher (sopa) de óleo de coco 
150g de chocolate 70% cacau 
Opcional: chocolate 70% ralado para decorar 
ou granulado 70%, caso encontre.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes, exceto o chocolate, no liquidificador. 
Adicione o leite vegetal ou a água aos poucos até formar um 

creme firme e homogêneo. 
Despeje o creme em uma panela, adicione o chocolate 

70% e leve ao fogo médio até que esteja 
firme e desgrudando da panela. 

Deixe esfriar, faça bolinhas e passe no chocolate ralado. 

Dica: Essa receita é a alegria das crianças 
e prometo que engana bem!!

 

 

BRIGADEIRO DE INHAME 
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Ingredientes:

300g de pasta de amendoim
1 scoop de proteína vegana ou 
whey protein
2 ovos 
100g de chocolate picado ou gotas 
2 colheres de adoçante culinário
1 colher (sobremesa) vinagre de maça 
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
Especiarias à gosto 

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes. 
Untar uma forma com óleo de coco para evitar que grudem.

A massa pode parecer um pouco quebradiça, isso é 
interferência da proteína utilizada, colocar metade e, 

se possível, adicionar mais até formar uma massa modelável.
 Fazer bolinhas e dispor na assadeira, achatar um pouco. 

Deixar espaço entre os cookies, porque eles achatam mais 
quando assam. Levar ao forno pré-aquecido 200°C 

com dourador por 12 minutos e deixar esfriar antes de servir 
ou retirar da forma, pois, eles ficam mais firmes resfriados.

 

 

 

 

 

COOKIES DE AMENDOIM E CHOCOLATE  
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Ingredientes:

200g amendoim sem casca (pode ser com ou sem sal)
1 colher (sopa) de óleo de coco 
1 colher (chá) de água 
1 colher (sopa) de açúcar de coco (ou demerara ou mascavo) 
70g de chocolate 70% derretido
2 colheres (sobremesa) de leite vegetal (opcional)

Modo de preparo:

Em um mixer ou liquidificador bata o amendoim, 
açúcar, o óleo de coco e a água. 

Faça bolinhas moldando com a mão e coloque no freezer 
por alguns minutos até firmar.

Derreta o chocolate em banho maria com o leite vegetal, 
espere amornar e passe os bombons pelo

chocolate derretido. 
Volte para o freezer por mais 10 minutos.

 

 

BOMBOM DE PAÇOCA
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Ingredientes:

3 colheres (sopa) de óleo de coco 
3 colheres (sopa) de melado ou néctar de coco 
6 colheres (sopa) de cacau em pó 
Gotas de essência ou extrato de baunilha 
Opções para picar: cookies integrais ou 
sem glúten ou castanhas variadas.

Modo de preparo:

Misture o óleo de coco, o melado/néctar e o cacau em 
pó em uma panela pequena e leve ao fogo baixo 

por alguns segundos. 
Junte a essência de baunilha, os cookies ou castanhas 

picadas e misture rapidamente. Transfira imediatamente 
para uma forma média, alise com uma espátula e

 leve à geladeira. Corte depois que estiver gelado e sirva.
 

 

 

PALHA ITALIANA
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BOLO DE ALFARROBA

Ingredientes:

6 ovos
2 colheres de sopa de alfarroba
2 colheres de sopa de xylitol
3 colheres de sopa de aveia em flocos finos
200ml de leite de coco
100g de coco ralado
1 colher de sopa rasa de fermento químico
15 ameixas secas

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes e depois  adicione o fermento. 
Distribua uniformemente as ameixas picadas. 

Leve em fogo baixo por 40 a 50 minutos
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BOLO DE CANECA DE MICROONDAS

Ingredientes:

1 banana 
2 colheres de sopa de farelo de aveia 
1 colher de sobremesa de cacau em pó 
1 colher de sobremesa de fermento. 
(Se você ainda tem
o paladar que precisa de açúcar,
coloque 1 col. de sobremesa de
açúcar mascavo/demerara ou
melhor adoçante culinário de xilitol
ou stevia.)

Modo de preparo:

Amasse a banana e misture tudo em um recipiente
de vidro e leve ao micro por 2 minutos, depois 
polvilhe canela. Consuma com moderação!
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BOLO DE BANANA COM AVEIA

Ingredientes:

5 bananas maduras
4 ovos 
6 colheres de sopa de farinha de
aveia ou aveia em flocos finos
1 colher de sopa de fermento em pó
Canela a gosto

OBS: Se quiser pode acrescentar uva
passa ou chocolate meio amargo
picadinho na massa

Modo de preparo:

Em um recipiente misture 4 bananas amassadas com
os ovos (se preferir pode bater antes) e o que quiser acrescentar 

(uva passa, chocolate, castanha)
Em seguida, acrescente a aveia e misture bem. 

Adicione o fermento e coloque em uma
assadeira untada com azeite ou óleo de coco.

Por cima da massa, já na assadeira, pique a banana 
em rodelas ou tiras e polvilhe canela. 
Deixe assar em torno de 20 minutos. 

Se quiser, faça uma caldinha de açúcar mascavo 
e água pra finalizar e dar uma “caramelizada”.

 



LOW 
CARB

R E C E I T A S

12

BOLO DE CENOURA

Ingredientes:

100g Açúcar de Coco
1/3 xícara de chá Azeite de oliva (165ml)
1 unidade cenoura grande crua 
1/2 xícara (chá) Farinha de Amêndoas
1/2 xícara (chá) Farinha de coco 
1 colher de sopa rasa (10g) Fermento químico em pó 
1 Ovo inteiro 

Modo de preparo:

Bata a cenoura, os ovos, o açúcar e o óleo no liquidificador 
até ficar homogêneo. Depois, numa tigela, junte as farinhas 

e misture bem. Por último, adicione o fermento. 
Unte a forma e leve ao forno a 200 graus por aproximadamente 

30 a 40 minutos.

Calda de chocolate usando chocolate 55% cacau Calda: 
+ açúcar de coco + manteiga ou óleo de coco + um pouquinho 

de leite para acertar o ponto.
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BOLACHINHAS DE AMENDOIM

Ingredientes:

1 xícara de pasta de amendoim
1 ovo
Açúcar mascavo à gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes.
Unte a forma com óleo de coco. Pré-aqueça o forno,

molde as bolachinhas e leve para assar.
Após começar a ‘’pegar’’ embaixo, retire do forno e deixa esfriar.

Obs: Ela sai do forno molinha, mas depois fica sequinha.
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BOLINHO DE CHOCOLATE FIT

Ingredientes:

14 unidades de castanha de caju 
2 ovos 
1 banana nanica
2 tâmaras sem caroço  
5 unidades de amêndoas
5 colheres de chá de cacau em pó

Modo de preparo:

Bata no liquidificador e divida em dois copos a “massinha” 
coloque no micro-ondas por 2 a 3 minutos e pronto.

Rendimento: 2 porções
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BROWNIE DE BANANA

Ingredientes:

2 bananas pequenas
1 colher de sopa de aveia
1 colher de sopa de óleo de coco ou
manteiga derretida
1 colher de sopa de cacau em pó
1 colher de café de fermento em pó

Modo de preparo:

Amassar a banana e misturar com os demais ingredientes. 
Untar uma forma pequena com óleo de coco e

polvilhar cacau.

Assar por cerca de 15 minutos.
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BRIGADEIRO DE BANANA

Ingredientes:

1 banana em pedaços 
1 colher sopa de cacau
2 colheres de sopa de leite em pó desnatado 

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes.  

Deixar na geladeira por 20 minutos, depois
enrolar tipo docinho passar no coco sem açúcar.
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BOLO DE BANANA

Ingredientes:

4 ovos 
2 bananas  
5 com sopa de farelo de aveia (ou aveia em flocos) 
1 colher de sopa de óleo de coco 
1 colher de sopa de canela em pó 
1 colher de sobremesa de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata bem os ovos com o óleo de coco (liquidificador ou mix), 
acrescente 1 banana picadinha e bata até ficar bem homogênea. 

Coloque a aveia, canela e o fermento e bata até tudo misturar bem. 
Unte uma forma com óleo de coco e polvilhe canela, coloque 

a massa e por cima coloque rodelas de banana. 
Leve ao forno por 30 minutos.

Dica, pode acrescentar à massa coco seco ralado, 
uva passas, granola à gosto para ficar mais docinho!
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MOUSSE DE ABACATE COM LARANJA 
E OLEAGINOSAS

Ingredientes:

3 colheres de sopa de abacate
1/2 laranja sem pele e sem semente
1 punhado de castanhas de caju
50 ml de leite de coco
Mel, stévia ou xylitol à gosto para adoçar
Flocos de coco sem açúcar para decorar

Modo de preparo:

Bater tudo, exceto os flocos de coco no liquidificador.
Decorar com o coco. Servir gelado
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PANQUECA DE BANANA

Ingredientes:

2 bananas prata pequena
1 ovo
4 colheres de sopa de aveia
1 colher de chá de especiarias mix
(cravo, canela, cardamomo, anis, erva doce 
e cúrcuma, óleo de coco).

Modo de preparo:

Amasse a banana, bata o ovo e acrescente os
outros ingredientes, misture tudo. 

Coloquei em frigideira untada com óleo
de coco para não grudar, deixe firmar e vire do outro lado. 

Coloquei em fogo baixo para não queimar.
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PICOLÉ DE BANANA COM CACAU

Ingredientes:

1 pote de iogurte natural (200g)
2 bananas bem maduras
1 colher de sopa de cacau

Modo de preparo:

Congele o pote de iogurte natural 200g 
e bata no liquidificador com as 2 bananas 
bem maduras  e a colher de sopa de cacau.

Coloque rodelas de banana na forminha e preencha 
com o creminho. Leve ao congelador e se refresque

sem sair de forma. Pode congelar as bananas e 
bater com outras frutas (morangos e manga)
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SORVETE FAKE DE CHOCOLATE

Ingredientes/Modo de preparo

Só congelar bananas e depois bater no liquidificador com
leite de amêndoas ou leite desnatado com cacau 100% e

uma pitada de canela. Nibs de cacau pra enfeitar.
Refrescante e delicioso
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TORRE DE PANQUECA COM GELÉIA

Ingredientes:

2 ovos
2 bananas maduras
1 colher de sobremesa de cacau
2 colheres de sopa de aveia em flocos
1 colher de sobremesa de fermento
1 colher de sopa de óleo de coco

Modo de preparo:

Amasse uma das bananas, misturar todos os
demais ingredientes. Em uma pequena frigideira

antiaderente, unte com óleo de coco, divida
a massa em 3 panquecas. Corte uma banana
e coloque entre as panquecas e para finalizar

coloque geleia de morango caseira.
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GELÉIA CASEIRA

Ingredientes:

1 caixa de morango
Suco de 1 limão espremido
2 colheres de sopa de açúcar demerara

Modo de preparo:

Higienize e pique os morangos em cubos
pequenos, acrescente 1 xícara de água e o açúcar.

Em uma panela leve ao fogo alto e deixe
engrossar. O tempo necessário para o preparo

é até desmanchar todo o morango.
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Ingredientes:

100gr de chocolate picado 
2 ovos capiria
1 colher (sobremesa) de farinha de oleaginosas
1 colher (chá) de óleo de coco 
6 gotinhas de extrato de baunilha orgânico 

caso não use chocolate proteico Sugestão: 
opte por substituir a farinha de oleaginosas
por proteína em pó.

Para untar: 
Óleo de coco 
Cacau 

Modo de preparo:

Untar as forminhas com óleo de coco e cacau em pó. 
Derreter o chocolate com o óleo de coco no micro-ondas, 

com cuidado para que não queime e não fique muito quente 
(em torno de 1 min e 1:30 min parando de 30 em 30 segundos).

Adicionar os ovos no chocolate e bater bem com 1 fouet. 
Em seguida, adicionar a baunilha e a farinha. Encher as
 forminhas untadas, deixando quase um dedo de espaço. 

Assar em forno pré-aquecido a 200°C por, aproximadamente, 
6 a 10 minutos, podendo variar conforme o tamanho da 

forminha e do forno. Se assar muito, ele irá virar um muffin, 
não ficará ruim, mas não ficará muito cremoso. 

Retirar do forno, esperar um pouquinho e desenformar. 
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Ingredientes:

120gr de chocolate 70% cacau 
100gr de manteiga ghee 
2 colheres de sopa de xylitol 
2 colheres de sopa de farinha de amêndoas 
2 ovos inteiros 
2 gemas 

Modo de preparo:

Derreta o chocolate em banho maria e junte a manteiga, 
mexendo até que fique homogêneo. Em uma vasilha, bata os ovos, 

as gemas e o xylitol até que os ingredientes fiquem 
bem incorporados. Retire o chocolate do fogo, espere amornar 

e despeje aos poucos na vasilha da mistura. 
Mexa até que os ingredientes estejam integrados. 
Acrescente a farinha de amêndoas com cuidado. 

Unte forminhas pequenas, com manteiga e cacau em pó, 
preencha-as com a massa e coloque na geladeira por 10 a 15 minutos. 

Após esse período, coloque-os para assar em forno 
alto pré-aquecido de 7 a 10 min – fique de olho para não passar, 
pois o recheio deve ser macio. Desenforme com cuidado e sirva

PETIT GATEAU (2)
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ESPECIARIAS PARA ADOÇAR O CAFÉ

Modo de preparo:

Misture açúcar de coco + 
demerara+ cardamomo + canela + gengibre

Obs: Fica aquele ardidinho do gengibre bem leve, 
não coloque muito açúcar. 



LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

1 ovo 
4 col (sopa) de açúcar de coco 
(ou demerara, mascavo) 
3 colheres (sopa) de óleo de coco 
(se estiver duro, derreta) 
5 colheres (sopa) de farinha de arroz integral
3 colheres (sopa) de farinha de amêndoas 
(é só moer as amêndoas) 
1 pitada de sal rosa ou marinho
1 colher (chá) de fermento químico 
(opcional, sem dar certo também)
1 colher (chá) de canela 
Extrato de baunilha à gosto (opcional) 
200 g de chocolate 70% picado

Modo de preparo:

Misture o ovo, o açúcar de coco e o óleo de coco 
em um pote médio. Depois, acrescente o restante 

dos ingredientes. Faça bolinhas com as mãos 
e coloque em uma forma untada. 

Amasse com um garfo para que assim o cookie 
fique fininho e crocante. 

Coloque para assar em forno pré-aquecido 
a 180° graus por 20 a 30 minutos até dourar.

 na minha casa essa receita é sucesso! Dica:
Agrada a adultos e crianças. 

Daquelas receitas que perfumam a casa toda 
e perfeita para uma lancheira.

Você pode variar a receita usando cacau, 
canela ou pedaços de maça, banana ou uva passa. 

Tenho certeza que todos aí na sua casa vão amar também.

 

COOKIES DE CANELA COM CHOCOLATE 70% 
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Ingredientes:

2 ovos 
1 xícara (chá) de açúcar de coco (ou demerara, mascavo)
1/2 xícara (chá) de farinha de amêndoas 
1 xícara (chá) de farinha de amêndoas 
1 xícara (chá) de farinha de arroz integral
Uma pitada de sal rosa 
1 colher de sobremesa de raspas de laranja
1/2 xícara (chá) de suco de laranja 
1 colher (sobremesa) de óleo de coco 
1 colher (sobremesa) de fermento químico
1/2 xícara (chá) de leite vegetal
1/4 xícara (chá) de farinha de linhaça

Modo de preparo:

Bata os ovos, o suco de laranja, o óleo de coco e o 
leite vegetal no liquidificador. Em outro pote médio, 

coloque todos os secos. 
Quando os líquidos estiverem homogêneos, 
adicione aos secos e mexa até incorporar e 

ficar uma massa homogênea. 
Coloque o fermento por último, mexa e 

coloque em uma assadeira ou forma de pão pequena, 
untada com óleo de coco e farinha. 

Asse por 20 a 30 minutos em forno pré-aquecido
 a 180° graus, ou até dourar.

 

 

BOLO DE LARANJA, LINHAÇA E AMÊNDOAS
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Ingredientes:

1 xícaras e 1/2 (chá) de purê de abóbora ou batata doce ou 
inhame (basta cozinhar ou assar sem casca e 
amassar ou triturar) 
1/2  xícaras (chá) de açúcar de coco (ou demerara, mascavo) 
1/2  xícaras (chá) de farinha de arroz integral 
3 ovos
1/2 xícaras (chá) de cacau em pó 
1 pitada de canela 
1 pitada de sal rosa 
1/2 xícaras (chá) de óleo de coco 
1 colher (chá) de extrato de baunilha (opcional) 
1 colher (chá) de fermento químico 
1/2 xícara (chá) nozes picadas (opcional) 
1 colher (sobremesa) de açúcar de coco 
(ou demerara, mascavo)

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no processador 
(menos as nozes e o fermento) até virar uma 

mistura homogênea. 
Pique grosseiramente as nozes com as mãos 

e coloque em uma frigideira. 
Aqueça-as até dourar (mexendo com uma espátula), 
e, ao final, acrescente o açúcar e deixe caramelizar. 

Reserve até esfriar e ficar crocante. 
Adicione o fermento à massa do brownie, 

misturando com uma espátula. Coloque as nozes e 
incorpore com uma espátula. Transfira para uma 

forma pequena forrada com papel manteiga e untada. 
Leve ao forno pré-aquecido a 180° graus 

por aproximadamente 30 minutos.
 

 

BROWNIE DE RAÍZ E NOZES CROCANTES  
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Ingredientes:

2 xícaras (chá) de tâmara sem caroço 
1 xícara (chá) de nozes ou amêndoas ou 
3 colheres de sopa de pasta de oleaginosas
2 colheres (sopa) de cacau em pó 
1/2 colheres de chá de essência de baunilha (opcional)
1 pitada de sal rosa 
Água (quanto for necessário)

Modo de preparo:

Deixe as tâmaras de molho em água por aproximadamente 
15 minutos. Bata no mixer todos os ingredientes, com paciência. 

Pare e vá tirando as camadas na lateral com uma colher. 
Caso esteja muito difícil de bater, acrescente um pouco 
de água filtrada. Mas cuidado, pois se adicionar muita 

água as trufas perdem a consistência. 
Enrole com a mão e passe em cacau em pó, 
pistache, goji berries, coco ralado, gergelim 

ou coco chips e coloque no freezer.

 tenha sempre no seu freezer para a hora da emergência! Dica:
Se fizer elas pequenas, você pode comê-las diretamente de lá. 

Fica geladinha porem não congela por dentro;  
Para uma versão proteica, acrescente 1 scoop da 

proteína de sua preferência no preparo- assim faz um 
lanchinho completo com carboidratos (tâmara), 

gorduras boas (castanhas) e proteínas 
(whey ou proteína vegetal em pó).

 

TRUFAS DE CACAU   
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Ingredientes:

100 gr de castanha de cajú (deixe de molho 
por pelo menos 4 horas) 
1/4 xícaras (chá) de néctar de coco ou mel
1 colheres (chá) de extrato de baunilha 
2 colheres (sopa) de leite de coco 
1 col heres(chá) de suco de limão 
100g amêndoas moídas 
2 colheres de sopa de pasta de amendoim 
(ou amêndoas ou outra) 
1 pitada de sal rosa 

Para o caramelo: 
100g tâmaras (deixe de molho em água 
por pelo menos 4 horas) 
2 colheres (sopa) de pasta de amendoim 
1/4 colheres (chá) de sal rosa 
1 colheres (sopa) de tahini (pasta de gergelim) 
2 colheres (sopa) de maple syrup ou néctar de coco ou mel 
1/3 xícaras de amendoim (ou outra castanha) 

Para o chocolate:
Chocolate 70%

Modo de preparo:

Base: 
Misture as castanhas de caju, o mel, o extrato de baunilha, 

leite de coco, suco de limão e pasta de amendoim em um 
processador de alimento de alta velocidade até ficar 

completamente liso, sem grumos. 
Você pode precisar adicionar um pouco de água 

se a mistura ficar muito grossa. 
Adicione as amêndoas moídas e misture ate formar uma massa. 

Forre uma forma 4x4 com papel manteiga e pressione 
a massa para fora uniformemente para formar uma base. 
Coloque no congelador até preparar a próxima camada. 

Caramelo: 
Misture as tâmaras, manteiga de amendoim, tahini, 
o néctar ou mel e sal até que fiquem completamente 

lisos e como molho de caramelo. Novamente, não tenha 
medo de adicionar um pouco de água caso fique muito grosso. 

Em seguida, misture os amendoins com caramelo e 
adicione no topo da camada da base espalhando 

uniformemente com uma colher. 
Coloque de volta no congelador e deixe firmar

 por pelo menos 6 horas, ou, idealmente durante a noite. 
Após esse período, retire a mistura da forma e corte em barras.

Chocolate:
Derreta o chocolate 70% em banho maria. 
Passe as barras no chocolate até preencher 

bem todos os cantos e coloque no freezer para firmar. 

 

“SNIKERS” SAUDÁVEL 
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Ingredientes:

Para o recheio: 
1 col de sob de pasta de castanha de cajú 
1 col de sopa de farinha de coco 
1 pitada de sal rosa 
Xylitol a gosto 
2 colheres de óleo de coco

Para a cobertura:
1 col. de sopa de óleo de coco 
1 col. de sob de cacau em pó
Xylitol ou gotas de stévia (a gosto, sem exagerar)
Se preferir mais praticidade, pode usar chocolate 
70% cacau derretido em banho maria 

Modo de preparo:

Misture e enrole os ingredientes do recheio e forme uma bola 
de tamanho médio. Coloque no freezer por alguns minutos 

para firmar. Enquanto isso, misture os ingredientes 
da calda ou derreta em banho maria uma barra média 

de chocolate 70% cacau. 
Após o recheio firmar (aprox. 15 minutos) retire, 

passe na calda e coloque novamente no 
freezer por pelo menos 1 hora.

 

BOMBOM “SONHO DE VALSA”  
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Ingredientes:

4 ovos 
1 xícara (chá) de xylitol (ou stévia em pó ou açúcar 
de coco para uma versão com mais carboidratos)
3 colheres de sobremesa de óleo de coco ou manteiga ghee
1 xícara de leite de coco ou leite de castanhas 
1 xícara de farinha de coco
1 colher de sobremesa de fermento em pó

Calda:
1 xícara (chá) de suco de limão siciliano
2 colheres de sopa de xylitol

Modo de preparo:

Bata as claras em neve e reserve.
Misture as gemas com o adoçante natural, o óleo e acrescente o 

leite de coco aos poucos. Em seguida, acrescente a farinha de coco 
e misture. Junte as claras em neve e o fermento mexendo

 delicadamente com uma colher.  
Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco 

e farinha de coco e coloque em forno pré-aquecido a 1
80° graus por 30 a 40 minutos. Para a calda, misture o suco

de limão com o xylitol e deixe engrossar por alguns minutos. 
Após amornar, coloque a calda sobre o bolo e decore 

com pedaços ou raspas de limão.  

BOLO DE COCO E LIMÃO SICILIANO 
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Ingredientes:

1 xícara e 1/2 (chá) de manteiga de amêndoas, ou de 
outra castanha (sugiro comprar pronta pela praticidade, 
mas você pode fazer em casa triturando as amêndoas com 
bastante paciência até virarem uma pasta) 

1/2 xícara (chá) de manteiga de coco (compre pronta) 
Stévia, xylitol a gosto (opcional açúcar de coco para uma 
versão com mais carboidratos) 
Flor de sal (ou sal rosa) a gosto (opcional)

Modo de preparo:

Misture as manteigas em um pote médio. 
Se estiverem muito duras, aqueça-as levemente em 

um recipiente de vidro, em banho maria. 
Acrescente o adoçante de sua preferência, 

na quantidade suficiente para você – quanto menos, 
melhor, sempre. Coloque em um recipiente de vidro 

médio, espalhando com uma espátula. 
Salpique um pouco de flor da sal (ou sal rosa) 

e leve ao freezer por algumas horas. 
Corte em quadrados e sirva. 

Caso queira uma calda basta juntar cacau em pó, 
óleo de coco e stevia ou xylitol e colocar em zig zag.

  

FUDGE DE AMÊNDOAS E FLOR DE SAL 

34



LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

3 ovos 
1 xícara de farinha de nozes 
(basta tritura-las até que virem farinha)
1 xícara de farinha de coco 
1 xícara de leite vegetal 
(amêndoas, coco, castanha de caju) ou água 
1 col. de sopa de óleo de coco ou manteiga ghee 
Canela a gosto 
3 col. de sopa de xylitol 
(ou stévia em pó ou açúcar de coco para 
uma versão com mais carboidratos)
2 maçãs picadas (pingue gotas de limão 
para evitar que escureçam) 
1 colher de sopa de fermento químico

Modo de preparo:

Bata os ovos, o óleo de coco e o adoçante de sua 
preferência no liquidificador. 

Acrescente as farinhas, o leite vegetal 
e a canela e bata ate incorporar.  

Pique as maçãs e agregue à massa. 
Acrescente o fermento e incorpore com cuidado. 

Coloque em formas de muffin untadas e asse 
por aproximadamente 40 minutos. 

 

MUFFIN DE MAÇÃ, CANELA E NOZES  
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Ingredientes:

3/4 xícara (chá) de batata doce cozida e amassada
4 ovos 
3/4 xícara (chá) de farinha de castanhas 
(pode ser qualquer uma – basta triturá-las)
2 colheres (sopa) de psyllium 
(fibra encontrada em lojas de produtos naturais)
2 colheres (sopa) de farinha de arroz integral 
ou amaranto ou quinua 
2 colheres (sopa) de azeite de oliva ou óleo de coco 
1 colheres (chá) de fermento químico
Sal rosa à gosto 
Gergelim para polvilhar 

Modo de preparo:

Bata os líquidos no liquidificador. 
Em um pote médio, separe os ingredientes secos 

deixando o fermento para colocar por último. 
Junte o creme do liquidificador aos secos, 

misture bem e acrescente o fermento, mexendo 
delicadamente. Polvilhe com o gergelim por 

cima e leve para assar em forno médio pré-aquecido 
a 180° graus por 20 a 30 minutos até dourar.

 a batata doce traz consistência e agrega inúmerosObs:
para a receita. É rica em vitamina A e em fibras, faz com 

que esse pão traga muita saciedade e promova uma 
energia estável ao organismo. Congele em fatias para 

facilitar. Pode ser descongelado diretamente na torradeira.

 

PÃO BATATA DOCE E GERGELIM  
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SALGADOS
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Ingredientes:

1 ovo 
2 col. de sopa de farinha de linhaça
1 col. de sopa de farinha de amêndoas 
ou castanha de caju 
1 col. de sopa de agua, aproximadamente
1 col. chá de azeite 
1 col. de chá de cúrcuma + pimenta do reino
 (ou tempere com o que gostar – orégano, curry...)
1 col. de chá de fermento 
3 col. de sopa de legumes de sua preferência, 
picados e refogados a sua maneira (brócolis, 
cenoura, espinafre, berinjela etc. 
Mas pode rechear também com frango,
queijo, tofu ou cogumelos)
Sementes chia ou girassol (opcional)

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em um pote pequeno, 
menos ou recheio e mexa bem com um garfo. 

Coloque uma colher de sopa da massa em formas 
pequenas, depois uma col. de sopa do recheio e cubra com a massa.

Salpique sementes em cima e coloque para assar 
em um forno pré-aquecido a 180 graus. 

Se for em um forno pequeno por 20 a 30 minutos, 
se for grande por 30 a 40 minutos, ou, até dourar.

Obs: essa receita é muito prática e rápida. 
Você pode fazer de manha ou ate na noite anterior 

e levar como um lanchinho. Pode congelar também, para facilitar.
 

MUFFIN RÁPIDO DE LEGUMES   
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MOLHO DE CAMARÃO

Ingredientes:

500g de camarão limpo
2 cenouras médias
4 tomates bem maduros
1 cebola média
3 dentes de alho descascado
Sal

Modo de preparo:

Em uma panela pique a cebola, o tomate, a cenoura e o alho. 
Coloque 1/2 copo de água e 1 pitada

de sal. Deixe cozinhar até que a cenoura esteja macia.
Bata os vegetais cozidos no liquidificador.

Em uma frigideira antiaderente refogue o camarão 
por alguns minutos.

Acrescente o molho e acerte o sal.
Desligue e acrescente 1 colher de sopa de azeite.
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MACARRÃO DE ABOBRINHA

Ingredientes:

1 abobrinha
Manteiga
1 tomate
Temperos a gosto
1 colher de requeijão
Frango desfiado já temperado

Modo de preparo:

Cortar em espiral 1 abobrinha (macarrão de abobrinha), 
refogar na manteiga, acrescentar 1 tomate picado e temperos

a gosto ainda em fogo baixo acrescentar  frango desfiado 
(já temperado) E para finalizar, 1 caixa de requeijão e pronto.
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BOLINHO DE BRÓCOLIS

Ingredientes:

Brócolis cozido e picado  
1/2 xícara do queijo de sua preferência
2 dentes de alho picado 
1 ovo
1/2 xícara de farelo de aveia 
Sal à gosto 
Pimenta do reino e cebolinha à gosto

Modo de preparo:

Misturar os temperos, o brócolis, o queijo e ovo com uma colher. 
Acrescentar aos poucos o farelo de aveia até dar o ponto de enrolar. 

Assar em um tabuleiro antiaderente ou untado e com farelo 
polvilhado ou na fritadeira

elétrica até dourar.
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PÃOZINHO DE CENOURA

Ingredientes:

4 ovos 
4 colheres de sopa de farelo de aveia
1 cenoura pequena ralada
2 colheres de sopa de queijo minas padrão 
cortado em cubinhos
Orégano à gosto
1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes e coloque em forminhas tipo
de cupcake. Asse em forno pré-aquecido 180 graus por

aproximadamente 20 minutos. 

Outras opções de recheio: Pode fazer com abobrinha ralada
e cebola
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PANQUECA DE GRÃO DE BICO

Ingredientes:

1/2 xícara de grão de bico deixado de molho 
no mínimo de 8h  (para a retirar os antinutrientes) 
Lave os grãos em 2/3 de água filtrada
1/4 de colher de chá de sal
Você pode adicionar até outros temperos 
como ervas e especiarias.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar
uma massa consistente, adicione um pouco mais de água

até ficar mais suave. 
Unte a frigideira antiaderente e siga com o preparo.
Você também pode fazer estilo “nachos” crocante, 

é só colocar uma camada fininha e abrir com a espátula.
Pronto! Fácil, gostosa e substitui a fonte de proteínas!!
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PÃO LOW CARB (1)

Ingredientes:

1 ovo 
1 col de sopa de requeijão
1/2 col de chá de fermento

Modo de preparo:

Misturar tudo numa caneca e assar no micro-ondas por 2
minutos. Depois, se quiser, dar uma tostada na frigideira

com óleo de coco.
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Ingredientes:

1 colher de sopa de farinha de coco
1 colher de farinha de grão de bico
2 ovos inteiros
1 colher de sopa de parmesão ralado
1 col chá de fermento

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes com um garfo 
e unte a frigideira com manteiga ou óleo de

coco ou azeite. Doure dos dois lados e pronto.
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Ingredientes:

Massa:
250g de frango desfiado
2 colheres (sopa) cream cheese
Tempero à gosto (cheiro verde, orégano 
pimenta do reino e cubinhos de bacon artesanal)
Empanar:
2 ovos
3 colheres (sopa) farinha de coco
1 colher (sopa) queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Misture o frango, o cream cheesee os tempero, amasse com 
as mão até virar uma massa. Modele em formato de coxinha 

(também pode ser em bolinhas).
Em uma tigela bata os ovos com um garfo. 

Em outra tigela misture a farinha de coco e o parmesão.
Passe as coxinhas, uma a uma, no ovo e depois na farinha.

Coloque as coxinhas em uma forma antiaderente 
e leve ao forno por 20 minutos à 200 graus, ou até ficar dourada.
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CRACKER DE TAHINI E MOSTARDA 

Ingredientes:

3 colheres de sopa de pasta de tahini 
1 colher de sopa de manteiga ghee ou óleo de coco 
1 ovo 
2 colheres de sopa de gergelim 
1 pitada de sal rosa 
1 colher de sopa de mostarda 
(procure uma marca que não tenha açúcar na composição)
2 colheres de sopa de farinha de coco

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180º graus.
Misture o tahini, manteiga, ovo, sementes de gergelim, o sal 

e a mostarda em uma tigela. 
Adiciona a farinha de coco e misture até que se forme 

uma mistura espessa e pegajosa. 
Abra um papel manteiga e coloque massa em cima. 

Amasse e coloque mais um pedaço de papel por cima. 
Com um rolo ou mesmo um copo, role a massa até que fique 
mais fina, em uma espessura média. Se ficar muito grossa, 
não ficará crocante, mas se ficar muito fino, pode rachar. 

Usando uma faca corte em horizontal e vertical para fazer 
formato das crackers (ou o formato que preferir).

Coloque no forno e asse por cerca de 15 minutos ou até dourarem. 
Espere esfriar para que fiquem crocantes.

Obs: Fica uma delícia para comer com hommus, caponata 
de berinjela, queijo de cabra cremoso ou o que 

mais sua imaginação pensar!
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Ingredientes:

Salgado:
150gr de frango cozido e desfiado 
1 xícara de couve flor cozida 
1 colher de chá de curry (opcional)
Salsinha e sal rosa a gosto 

Recheio:
1 xícara de castanha de caju (deixe de molho em 
água e uma pitada de sal por pelo menos 6 horas)
1 xícara de água 
Sal rosa e orégano à gosto
Variações para o recheio: escarola refogada 
com passas, espinafre com tofu ou ricota, 
berinjela refogada, couve, cenoura ralada e refogada. 

Modo de preparo:

Com a ajuda de um mixer ou liquidificador, bata o frango com 
a couve flor até formar uma pasta. Bata bem e com paciência. 

Acrescente os temperos a bata mais um pouco. Coloque a massa 
na geladeira por 20 minutos para firmar. 

Enquanto isso, faça o recheio.
Escorra a castanha e bata no liquidificador com a água, 

vá acrescentando a água aos poucos até obter uma consistência 
cremosa, porém não liquida. Acrescente o sal e o orégano. 
Retire a massa do frango da geladeira e forme uma rosa na 

palma da mão. Coloque um pouco do recheio 
(requeijão + algum legume) no meio e feche, 

modelando em um formato redondo. 
Pincele com uma gema para ficar dourado (opcional) 

e  leve ao forno pré-aquecido a 180° graus 
por 30 minutos aproximadamente. 

Guarde o “requeijão de castanhas” para usar em 
outros momentos: panquecas, molhos ou 

recheio de receitas variadas.
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SALGADO DE FRANGO E COUVE FLOR 
COM REQUEIJÃO DE CASTANHAS  



LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

Pastel:
3 col. (sopa) de farinha de linhaça dourada
1 col. (sopa) de farinha de castanhas 
(pode ser qualquer uma – amêndoas, 
castanha de caju, nozes)
3 col. de sopa cheias de água 

Sugestões de recheio: tofu amassado 
e temperado com espinafre refogado, 
berinjela refogada com uva passa, 
cebola caramelizada (refogada com um pouco 
de açúcar de coco), queijo feta e purê de abóbora, 
ratatuille de legumes, brócolis e pasta de amêndoas, 
cenoura e cogumelos ao curry, frango. 

Modo de preparo:

Para o Pastel: 
Coloque a linhaça e a farinha de castanhas em uma tigela 
e acrescente 100ml de água. Mexa com as mãos até obter 

uma massa pegajosa. Deixe descansar por 20 minutos. 
Abra a massa em uma mesa em cima de um papel manteiga. 

Corte em formas redondas com a boca de um copo. 
Coloque o recheio, feche o pastel e coloque em uma 

forma untada com azeite para assar por 15 minutos a 180°C.

Para o recheio: 
Doure � cebola no azeite, óleo de coco ou manteiga ghee.
Adicione o legume de sua preferencia (ralado ou picado) 

e deixe cozinhando por 3 minutos. 
Mexa, salpique com sal e desligue o fogo.

Dica da nutri: Caso tenha feito a receita anterior, 
utilize um pouco do requeijão de castanhas no recheio desse pastel. 

Com cebola, abobrinha ralada ou espinafre 
refogado, fica uma delícia! 
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PASTEL DE LINHAÇA  



LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de tâmara sem caroço 
1 xícaras (chá) de nozes ou amêndoas ou 
3 colheres de sopa de pasta de oleaginosas
2 colheres (sopa) de cacau em pó 
1/2 colheres de chá de essência de baunilha (opcional)
1 pitada de sal rosa 
Água (quanto for necessário)

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180° (temperatura média). 
No liquidificador, bata os ovos, o azeite ou manteiga e o leite. 

Junte as farinhas, os temperos e o sal. 
Transfira a mistura para um pote grande e acrescente a 

abobrinha ralada e o fermento, mexendo com uma espátula. 
Unte uma forma de muffin ou 8 forminhas individuais de 

empadinha com manteiga e polvilhe com farinha. 
Coloque um pouco de massa em cada forminha, 

coloque o queijo feta (ou outro recheio) 
e cubra com mais um pouco de massa. 

Salpique um pouco de semente de chia e/ou abóbora 
por cima e leve ao forno pré-aquecido por 

40 minutos aproximadamente.

 Essa receita é ótima para lanchinhos, Dica:
mas também pratica para um jantar saudável, 

acompanhada de uma sopa ou salada. 
Tenha sempre no seu freezer e mude os sabores 
para não enjoar. Ex: cenoura com cogumelos, 

espinafre com tofu e etc.

 

MUFFIN DE ABOBRINHA COM QUEIJO FETA 
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

1  1/2 xícara (chá) de farinha de amêndoas 
1/4 xícara (chá) de farinha de linhaça dourada 
3/4 xícara (chá) de polvilho doce 
1 colher (chá) rasa de sal rosa 
1 colher (chá) rasa de açúcar de coco 
(ou demerera, mascavo) 
1 colher (sobremesa) de cúrcuma (açafrão da terra) 
1 pitada de pimenta do reino 
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
4 ovos 
3 colheres (sopa) de leite vegetal 
Sementes para salpicar para cima
(amêndoas, abobora, gergelim)

Modo de preparo:

Aqueça o forno.
Misture todos os ingredientes secos em um recipiente.

Bata no liquidificador os 4 ovos com leite vegetal. 
Despeje esta mistura sobre os secos e misture 

com uma espátula. 
Coloque em uma forma de pão untada e 
salpique as sementes por cima da massa 
ainda crua. Leve ao forno pré-aquecido 

por 5 minutos e depois abaixe a temperatura
 para 180° por mais 20 a 30 minutos.

 

PÃO DE AMÊNDOAS E LINHAÇA (SEM FERMENTO) 
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

13 colheres (sopa) de inhame cozido e amassado 
3 colher (sopa) de grão de bico cozido 
(deixe de molho em água por pelo menos
 6 horas antes de cozinhar) 
2 colher (sopa) de farinha de linhaça dourada
100g de peito de frango cozido e desfiado já temperado
1 colher (sopa) de mostarda dijon (opcional)
Salsinha, cebolinha, sal rosa e pimenta do reino à gosto

Modo de preparo:

Amasse bem o inhame e o grão de bico até virar
uma massa uniforme. Misture os temperos à massa 
e o frango desfiado com dijon. Molde as coxinhas e 
recheie com o frango. Passe na farinha de linhaça 

dourada e coloque no forno com fogo alto, pré-aquecido
por aproximadamente 15 minutos até dourar.

 

 

COXINHA DE FRANGO COM INHAME E GRÃO DE BICO 
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

Massa: 
1 xícaras (chá) de farinha de arroz integral 
2 colheres (sopa) de farinha de linhaça dourada 
(ou psyllium ou 1 ovo, nesse caso diminua a água) 
2 colheres (sopa) de azeite de oliva 
(ou manteiga ghee ou óleo de coco) 
3 colheres sopa de água 
1 colher (chá) de sal rosa ou marinho

 Recheio:
2 cebolas roxas grandes fatiadas
1 colher (sopa) de azeite
1 colher (chá) de açúcar de coco 
1 colher (chá) de farinha de arroz ou grão de bico 
1/2  xícara (chá) de leite vegetal
Sal rosa e pimenta do reino à gosto 
 

Modo de preparo:

Para a massa, misture tudo em um bowl e mexa com as mãos. 
A massa deve ficar como uma massinha de modelar. 

Acrescente mais farinha se estiver muito úmida 
ou mais água se estiver muito seca, até chegar ao ponto. 

Recheio o fundo de uma forma pequena 
(pode ser aquela forma de alumínio com 

buracos de muffins) untada, apertando bem os 
cantos e modelando para preencher as bordas também. 

Para o recheio refogue a cebola no azeite de oliva em 
fogo brando por aproximadamente 15 minutos 
ou até dourar. Quando estiver quase dourada, 

acrescente o açúcar de coco. 
Tire do fogo e acrescente a farinha e o leite e mexa. 

Devolva ao fogo e mexa mais um pouco até engrossar. 
Tempere com sal e pimenta do reino. 

Preencha a massa com o recheio morno. 
Se preferir, cubra a massa para fecha-la e 

fazer uma empadinha, coloque no forno por 
aproximadamente 20 minutos a 180° graus em 

forno pré-aquecido ou até dourar.

 Essa receita é muito versátil para ter no Dica:
freezer, pois serve como um lanche 

(coloque no forno pela manhã e leve com você)
 ou para um jantar prático acompanhado de uma salada.

Varie o recheio com outros legumes, frango desfiado, 
queijo ou outros legumes.

 

MINI QUICHE DE CEBOLA CARAMELIZADA  
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

1 xícara de farinha de arroz integral  ou um pouco 
mais até dar liga 
4 col heres(sopa) de azeite de oliva extra virgem 
4 col heres (sopa) de água mineral 
1 ovo 
2 colheres (sopa) de semente de chia 
2 colheres (sopa) de semente de girassol
1 colher (chá) de sal rosa 
Temperos à gosto: páprica, curry, cúrcuma, orégano.

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Coloque todos os ingredientes 
em um bowl e misture com as mãos até dar liga. 
Se necessário, acrescente mais farinha de arroz. 

Abra a massa com um rolo de macarrão (ou um copo) 
no verso de uma assadeira enfarinhada com a farinha 

utilizada ou em cima do papel de manteiga. 
Corte quadradinhos com uma faca. 

Leve para assar por aproximadamente 
30 minutos, ou até dourar.

 Essa receita é muito versátil também Dica:
para um petisco, acompanhada de pastinha 

como hommus, pasta de atum ou frango. 
Quanto mais fina ficar a massa, mais 

crocante ficará o cracker.

 

 

CRACKER CASEIRO DE SEMENTES
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

Massa:
1 xícara de farinha de amêndoas ou outras oleaginosas 
1/2 xícara de farinha de aveia
1 ovo 
1 colher (sopa) de manteiga
1 pitada de sal 

Recheio:
100g de cogumelo eringui
100g de shitake 
100g de cogumelo paris
3 colheres (sopa) de cebola picada
1 dente de alho
1 scoop de whey protein sem sabor
Sal rosa 
Pimenta, noz moscada e cheiro verde a gosto
1 colher (sopa) de queijo parmesão e zeite de oliva 

Modo de preparo:

Amasse os ingredientes. Abra a massa com as mãos Massa: 
em uma forma de fundo falso. Asse por 10 minutos e reserve.

Corte os cogumelos separando os cabos; refogue com Recheio: 
cebola e 1 colher (chá) de azeite. Tempere com noz moscada, 

pimenta do reino e sal. Ferva com 1 xícara (chá) de água e após 
evaporar bata no liquidificador com mais xícara de água e o whey protein. 

Espalhe o creme na massa e coloque os cogumelos.
Adicione a cebola, o queijo e asse por 15 minutos! 

 

 

TORTA DE COGUMELOS 
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

Massa: 
300gr de grão de bico cozido e amassado 
30gr de farinha de coco 
Sal rosa 
2 colheres de sopa de azeite de oliva 
1 ovo 
Água se necessário 

(Veganos: podem substituir o ovo por duas 
colheres de sopa de biomassa de banana verde 
e adequar o recheio) 

Recheio: 
1 brócolis branqueado cortado em floretes menores
1 alho-poro fatiado finamente
9 tomates-cereja cortados na metade
1 iogurte sem açúcar e sem sabor 
3 ovos caipira
3 col (sopa) de salsinha
Sal rosa suficiente
Pimenta a gosto 
Noz-moscada
Orégano ou manjericão a gosto

Modo de preparo:

Deixar o grão de bico de molho em água por 8 horas, Massa: 
despejar a água e cozinhar. 

Misturar todos os ingredientes até formar uma massa modelável. 
Forrar forminhas de fundo removível com a massa e adicionar o recheio. 

Se achar necessário, untar as forminhas com azeite para desenformarem melhor.  

Separar os brócolis em ramos, colocar em uma panela com Recheio: 
água fervente cozinhando por 30 segundos, retirar da panela e 

passar na água gelada. Cortar os ramos em pedaços menores para 
ficarem proporcionais às miniquiches. Misturar todos os ingredientes 

e rechear as quiches. 
Assar em forno pré-aquecido a 200°C por aproximadamente 

25 a 30 minutos, com dourador (se possível).

 

 

QUICHE PROTEICA DE BRÓCOLIS 
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

400gr de lombo suíno limpo 
3 colher (sopa) de cebola picada ou ralada 
3 colheres (sopa) de farinha de amaranto 
ou farelo de aveia 
1 colher (sobremesa) de alecrim fresco 
1 colher (sobremesa) de gengibre ralado 
1 colher (chá) de sal 
2 colher (sopa) de salsinha picada
1 colher (sopa) de azeite de oliva 
1 colher (sobremesa) de mostarda dijon ou em pó
Noz-moscada a gosto 
Raspas e suco de 1 limão pequeno.

Modo de preparo:

Cortar o lombo limpo em pedaços menores e passa-lo no processador 
para moer/triturar. Misturar todos os ingredientes até formar uma massa. 

Modelar no formato de hambúrgueres. 
Levar para assar em forno pré-aquecido 200° por, 

aproximadamente, 25 minutos ou selar na frigideira. 
 

 

 

HAMBÚRGUER DE LOMBO
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

300g de carne moída 
100g de quinua cozida 
1/2 cebola ralada ou bem picadinha 
1/2 maço de hortelã picadinha 
1 colher (sopa) de tempero sírio
1 colher (chá) de cominho em pó 
Sal marinho suficiente

Modo de preparo:

Cozinhar a quinua e leva-la para amornar. 
Misturar todos os ingredientes, corrigir os temperos 

e servir cru (se usar quinua gelada) 
ou assar por 25 minutos a 200°C no forno. 

 

 

 

 

QUIBE PROTEICO
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

500gr de couve-flor 
6 col (sopa) de azeite de oliva 
3 col (sopa) de tahine 
Suco de 1 limão grande 
1 col (sobremesa) rasa de sal 
1 dente de alho pequeno ralado

Modo de preparo:

Lavar e separar os floretes da couve-flor, cozinhar 
no vapor por 10 minutos. Esperar amornar, se possível 
resfriar e bater todos os ingredientes no liquidificador 
ou mixer até ficar cremoso e homogêneo. 
Será necessário ajudar o equipamento com 
uma espátula ao bater. Corrigir o sal, limão e tahine.
 

 

 

 

HOMMUS DE COUVE-FLOR 
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

Massa: 
1 xícara (chá) de purê de batata doce cozida e firme 
2 xícara (chá) de peito de frango cozido e 
desfiado grosseiramente
1 colher (sopa) de azeite de oliva
1 colher (chá) de sal marinho
Açafrão-da~terra a gosto 
Noz-moscada a gosto 
Pimenta a gosto

Recheio:
1 xícara (chá) de peito de frango desfiado 
1 cebola 
1 dente de alho 
2 tomates cortados grosseiramente
1 colher (sopa) de azeite de oliva 
Noz-moscada a gosto 
Pimenta do reino a gosto 
Sal à gosto 
Tempero verde a gosto: talos de salsa, 
hortelã, folha de alho-poró, louro, tomilho.

Modo de preparo:

Massa: Cozinhar a batata-doce em água ou caldo de frango natural. 
Deixe-a firme, escorrer e esfriar um pouco, retirar a casca. 

Colocar o frango no processador e bater bem, adicionar 
as batatas e os ingredientes para temperar. 

Bater até formar uma massa moldável. 
Abrir a massa na mão, recheá-la e fechá-la no formato de coxinha. 

Recheio: Cozinhar o frango com os ingredientes aromáticos na panela. 
Reservar o caldo e desfiar o frango. 

Bater no liquidificador a cebola, o alho, tomate e o tomilho. 
Em uma panela, adicionar o que foi liquidificado e deixar 
encorpar um pouco. Adicionar o frango desfiado e reduzir 

até ficar mais sequinho. 
Desligar o fogo, temperar com sal, noz-moscada, 
pimenta e os temperos verdes, deixando amornar. 

Para empanar:
1 ovo batido + um pouquinho de água

1 � xíc (chá) de amaranto em flocos 
1 colher de café de açafrão

1 pitada de sal 

Modo de preparo: 
Bater o ovo e adicionar um pouquinho de água. 

Misturar o amaranto com o sal e o açafrão. 
Passar as coxinhas no ovo e depois no amaranto. 
Assar as coxinhas em forno pré-aquecido 200°C 

por, aproximadamente, 25 minutos.
 

 

 

COXINHA MAROMBA
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

Pesto:
2 xícara (chá) de manjericão orgânico 
1 xícara de folhas de ora-pró-nobis 
100ml de azeite de oliva extra virgem 
1 dente de alho pequeno ralado 
2 colheres (sopa) de suco de limão 
40g de castanhas ou nozes 
1 pitada de sal 

Camarão: 
400gr de camarões limpos e eviscerados 
(pode substituir por tofu orgânico, 
cogumelos ou frango) 
Raspas de limão 
Suco de 1 limão 
Sal à gosto 
Pimenta à gosto 
Azeite para frigir 

Spaghetti de pupunha:
400gr de pupunha em fios 
1 pitada de sal 

Modo de preparo:

reservar o limão para adicionar no final. Pesto: 
Bater os outros ingredientes no mixer ou liquidificador 
até ficar uma mistura homogênea e adicionar o limão. 

 temperar os camarões com raspas de Camarões:
1 limão, sal e pimenta. Aquecer uma panela ou frigideira 

e grelhar por aproximadamente 4-5 minutos. 
Depois de prontos, regar com suco de limão.

Você poderá optar em consumir o spaghetti cru Spaguetti: 
ou passa-lo rapidamente pela frigideira, deixando-o 

ainda crocante. Envolver com o pesto. 
Servir com camarões grelhados.

 

 

 

SPAGUETTI DE PUPUNHA AO PESTO 
COM ORA-PRÓ-NOBIS E CAMARÕES GRELHADOS 

60



LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

1 bandeja de cogumelos (shitake ou shimeji) 
1 alho-poró corta em meia lua 
1 cenoura pequena ralada 
3/4 xícara (chá) de homus de couve-flor 
(receita neste livro) 
1/2 xícara de quinua cozida 
2 colheres (sobremesa) de salda 
Sal marinho 
Pimenta à gosto 
8 folhas de couve mineira para enrolar 
Azeite de oliva para refogar 

Modo de preparo:

Refogar os cogumelos em uma frigideira sem líquido para que 
fiquem levemente dourados e reserve. Na mesma panela,
 refogar rapidamente o alho-poró e a cenoura. Misturar o 

refogado com os cogumelos, quinua, salsa e homus de couve-flor. 
Corrigir os temperos e reservar.

Retirar o talo central da couve. Se quiser poderá usar a folha 
crua, mas para ficar mais maleável passe a folha na água 

quente rapidamente (30 segundos). Após, retire a folha da água, 
seque-a disponha em uma tábua, cruzando-a para formar 

uma base que se sobreponha e tampe o espaço do talo central 
que foi retirado. Espalhe o recheio na metade da folha, deixando

 um dedo de espaço em cada lateral, dois dedos abaixo e
 três a quatro dedos acima.

Dobrar as laterais para dentro e começar a enrolar
 a folha de baixo para cima, formando um charuto.

 

 

 

CHARUTINHOS DE COUVE COM COGUMELOS
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

1 xícara (chá) de floretes de couve-flor picadinhos 
2 rabanetes cortados em cubinhos pequenos 
1/2 xícara de grão de bico cozido 
1/2 xícara (chá) de quinua cozida 
1 pepino pequeno picado em cubinhos sem miolo 
6 colheres (sopa) de azeite de oliva 
4 colheres (sopa) de salsinha picada
5 colheres (sopa) de hortelã picada
2 tomates sem sementes picadinhos em cubos 
Suco de 1 limão 
1 colheres (sopa) cheia de pimenta síria 
1 colheres (sobremesa) rasa de cominho 
1/4 de cebola roxa bem pequena picada em cubinhos 
1/2 xícara de semente de girassol tostada em fogo baixo 
Sal suficiente
Folhas de endívia para servir  

Modo de preparo:

Cozinhar o grão de bico, cuidando para que não fique muito mole 
e resfria-lo (em média 20 minutos na pressão). 

Cozinhar a quinua e resfria-la. Separar a couve-flor em floretes 
menores, retirando os talos mais grossos, passá-la no processador,

ralar ou cortar pequeno, fazendo como um “arroz de couve-flor”. 
Cortar o tomate e o pepino, deixando de fora a parte com sementes 

e amolecida, pois deixarão a receita mais aguada. 
Higienizar e picar os demais ingredientes. 

Misturar tudo, corrigir os temperos e servi-los nas folhas 
de endívia como canapés. 

*Sugestão é fazer uma “cama” com homus de couve flor 
na endívia e sobrepor no tabule. 

Obs: pimenta síria: mistura de noz-moscada, pimenta-do-reino, 
canela, cravo, pimenta-da-jamaica. 

*Sugestão para adicionar mais proteína, acrescente tofu 
ou cogumelos grelhados

 

 

CANAPÉS DE ENDÍVIAS COM TABULE VEGANO 
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

1 abacate pequeno maduro e gelado 
2 colher (sopa) de mostarda dijon ou em pó 
Suco de 1 limão 
2 colher (sobremesa) de azeite de oliva 
1/2 de dente de alho pequeno ralado 
Sal marinho ou rosa 
1 pitada de noz-moscada 
Água se necessário para auxiliar a bater
Ervas à gosto 

Modo de preparo:

Bater bem todos os ingredientes no liquidificador ou mixer. 
Corrigir os temperos de acordo com o seu gosto.

 

 

MAIONESE DE ABACATE
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

120gr de salmão fresco 
1/2 avocado maduro e firme gelado 
1 col (sopa) de cebola roxa
1 col (café) de gengibre ralado 
1 col (sobremesa) de dill fresco 
1 col (café) de pimenta dedo-de-moça 
Raspas e suco de 1 limão siciliano
1 pitada de sal
1 colher de chá de azeite de oliva 

Modo de preparo:

Limpar um filé de salmão, retirando a pele e espinhos, 
reserva-lo na geladeira. Cortar o avocado em duas 

metades na horizontal e retirar a semente com cuidado. 
Dividir a polpa do  avocado em duas partes com uma faca, 

sem cortar a casca. Reservar a casca para finalização. 
Com o auxílio de uma colher, retirar metades da polpa 

evitando que ela se quebre. Em seguida, corte-a em cubos 
menores e reserve. Cortar o salmão em cubos de tamanhos 
semelhantes aos do avocado. Cortar a cebola em cubinhos 

pequenos, o dill fresco, a pimenta dedo-de-moça, ralar 
o gengibre, fazer as raspas e o suco de limão.

Em um recipiente misturar o salmão com todos os temperos, 
azeite de oliva e uma pitada de sal. Depois de misturados, 

agregar o avocado delicadamente para evitar que se desmanche 
ou tempere separadamente o avocado e o salmão 

e os emprate em camadas.
 

 

 

TARTAR DE SALMÃO COM AVOCADO 
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LOW 
CARB

R E C E I T A S

Ingredientes:

4 ovos caipira 
1 xícara (chá) de farinha de amêndoas 
1/2 xícara (chá) de farinha de semente de girassol
1/2 xícara (chá) de farinha de linhaça dourada 
1/2 xícara (chá) de gergelim tostado
1 colher (sopa) de azeite de oliva 
1 colher (sopa) de vinagre
1 colher (chá) rasa de sal marinho ou rosa 
1 colher (sobremesa) de açafrão-da-terra
1 colher (sopa) de fermento em pó 
1/2 xícara (chá) de água mineral 
Gergelim para polvilhar
Ervas de sua preferência 

Modo de preparo:

Separar as gemas das claras e bater em neve com uma pitada de sal. 
Misturar na mão ou na batedeira os demais ingredientes, exceto o fermento. 

Quando estiver homogêneo, adicionar o fermento e as claras em neve,
incorporando com delicadeza. 

Colocar em forminhas de cup cake ou em uma forma de pão untada,
polvilhando sementes por cima. Levar ao forno pré-aquecido

em temperatura de 180° a 200°C por cerca de 20 minutos ou até espetar um 
palito e sair limpo. Você pode congelar por dois meses, para descongelar

levar 30 segundos ao micro-ondas ou em temperatura ambiente. 
Você também pode adicionar recheios na massa e 

transformar em um muffin com recheio.
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Sobre mim...

Sou Nutricionista e apaixonada por Nutrição. Graduei 
em Administração no ano de  2002, desde lá me sentia 
um pouco frustrada, pois no fundo sabia que poderia 
contribuir diretamente na vida das pessoas, foi onde 
desisti da carreira de bancária na época já bem 
estabilizada para encarar novamente outra faculdade. 
Graduei em Nutrição no ano de 2009, e no mesmo ano 
me especializei em Nutrição Funcional seguida de 
Nutrição Esportiva. Atendo em consultório particular 
desde 2009, onde já atendi mais de 5000 pacientes, 
hoje sou completamente realizada em meu trabalho, e 
busco incansavelmente estar me atualizando para 
oferecer o que tem de melhor ao meu paciente.

Minha missão...

O que mais quero é ofertar um serviço de alta 
qualidade por meio de informação atualizada e 
atendimento personalizado. Resgatar a saúde, 
autoestima e autoconhecimento dos pacientes são 
minhas metas.

www.nutrianapaula.com.br
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