
Receitas
Fitness 



Oieee!!

As receitas con�das nesse E-book fazem 

parte do material que u�lizo em 

consultório para aqueles que buscam 

performance espor�va, qualidade de 

vida e opções proteicas para sua ro�na 

de treinos. 

São 33 receitas que podem ser incluídas 

co m o  ca fé  d a  m a n h ã ,  l a n c h e s , 

subs�tuindo uma refeição principal, 

como pré ou pós-treino dependendo do 

seu obje�vo.

O E-book está dividido em receitas 

doces  e  sa lgadas .  Consulte  seu 

nutricionista espor�vo para ajustes 

individuais.

Espero que gostem! #nopain#nogain



Todas as receitas podem ser adaptadas conforme 
os ingredientes que �ver em casa, restrições 
alimentares (lactose, glúten) ou obje�vo da sua 
dieta. 

Para facilitar o entendimento, vou citar alguns 
exemplos:

Adoçantes: xilitol, eritritol, açúcar demerara ou 
mascavo, adoçante culinário, açúcar de coco, 
açúcar de maçã, stevia, tauma�na, sucralose.
Whey Protein: proteínas veganas (ervilha e/ou 
arroz)
Frutas: aquelas que �ver em casa
Óleo de coco: manteiga, azeite de oliva, TCM, 
manteiga de coco
Leite de amêndoas: Leite de vaca, leite de coco, 
leite de aveia, leites vegetais em geral
Queijo: Levedura nutricional

*A colher medida (scoop) de Whey Protein 

descrita nas medidas se refere a 30g ou a 2 

colheres de sopa.

** Para facilitar os ingredientes foram descritos 

em medidas caseiras



Receitas Salgadas

Pão de queijo proteico

Bolinho de batata-doce e frango

Panqueca de claras recheada com Frango

Mini bolo salgado proteico 

Purê de batata

Pão de microondas salgado

Torta salgada de liquidificador

Manteiga proteica de oleaginosas

SUMÁRIO

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA



Panqueca proteica 

Panqueca de coco

Barra proteica I

Barra proteica II 

Bolinho proteico

Paçoca Whey Protein

Bolo de coco proteico

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

Receitas Doces

SUMÁRIO

Gelado de morango
IR PARA A RECEITA



Receitas Doces

SUMÁRIO

Brownie proteico

Batida com aveia

Cappuccino Achocolatado

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

Smoothie de banana

Bolo de caneca I

Bolo de caneca II

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

Bolo de chocolate com banana 

Doce de coco proteico

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

Panqueca de batata-doce
IR PARA A RECEITA



Receitas Doces

SUMÁRIO

Bolo proteico de abobora

Bolo de coco com ameixa

Pastelzinho proteico de maçã

Brownie de cappuccino

Tortinha Whey Protein

Bolo termogênico de cacau com 
gengibre

Pão proteico de banana com 
canela

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

IR PARA A RECEITA

Bolinhas Proteicas de Amêndoas e Chocolate
IR PARA A RECEITA

Panqueca proteica
IR PARA A RECEITA



Receitas
Salgadas 



PÃO DE QUEIJO PROTEICO

v 3 batatas-doces médias assadas 

e com casca

v 1 xícara de chá de polvilho doce

v ¼ queijo minas frescal

v 2 colheres medidas de Whey 

Protein sabor neutro

v 2 ovos inteiros

v 2 claras

v 1 colher de sopa de azeite de 

oliva 

v Sal e açafrão a gosto.

Amasse a batata-doce com o queijo e 
acrescente, aos poucos, o Whey Protein, 
os ovos, as claras, o azeite, o sal, o 
açafrão e, por último, o polvilho. Faça as 
bolinhas com a massa e coloque para 
assar em forno, pré-aquecido, a 180°C, 
por 30 minutos.



BOLINHO DE BATATA DOCE E 
FRANGO

v 1 pedaço pequeno de peito de 

frango cozido desfiado 

v 1 batata doce média cozida e 

amassada

v 1 ovo 

v 1 colher de sopa de farinha 

integral ou farelo de aveia

Misture tudo, faça bolinhas e leve ao forno 
por 30 minutos. 



PANQUECA DE CLARAS RECHEADA COM 
FRANGO

Massa
v 4 claras
v 2 colheres de sopa de farelo de aveia
v 2 colheres de sopa de aveia em 

flocos
v Uma pitada de sal

Recheio
v 1 pedaço médio de peito de frango 

cozido e desfiado 
v 3 colheres de sopa de molho de 

tomate
v 1 colher de sopa de azeite de oliva
v ½ cebola picada e temperos à gosto

Em uma panela, refogue o azeite, a cebola, o 
molho de tomate e o frango. Reserve. No 
liquidificador, bata todos os ingredientes da 
massa. Reserve. Aqueça uma frigideira teflon, 
despeje a massa e, aguarde 1 minuto. Após, 
acrescente o recheio. Dobre a massa com o 
auxílio de 2 espátulas, pressione-a levemente 
com ajuda da espátula por alguns segundos. 
Desligue o fogo e sirva.



MINI BOLO SALGADO PROTEICO 

Massa

v 1 ovo inteiro

v 1 xícara de água

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

neutro

v 5 claras

v ½ colher de café de fermento químico em 

pó

Recheio

v ½ alho poro

v 1 cebola

v 1 cenoura ralada

v 1 colher de sopa de azeite de oliva

v 1 kg de peito de frango sem osso e sem 

pele

v 2 claras

v 2 dentes de alho

v Temperos (pimenta desidratada, orégano, 

mostarda em pó, páprica, salsinha)

Liquidifique os ingredientes da massa e reserve. 
Refogue o frango, as claras, a cebola, o alho, a 
cenoura ralada, o alho-poró, o azeite e os 
temperos. Junte tudo com a mistura anterior. Passe 
tudo no processador e coloque em forminhas 
individuais. Pré-aqueça o forno a 180ºC e asse por 
40 minutos. Sirva em seguida.



PURÊ DE BATATA

v 1 colher de chá de sal

v 1 dente de alho amassado

v 2 colheres de sopa de manteiga

v 3 batatas médias

v ½ xícara de leite (de vaca ou 

vegetal)

v 2 colheres medida de Whey Protein 

sabor neutro

Cozinhe as batatas sem a casca. Escorra a 
água e amasse as batatas com um garfo. 
Acrescente a manteiga, o alho, o leite, o 
sal e, por último, o Whey Protein. Sirva 
em seguida.



PÃO DE MICROONDAS PROTEICO
 

v 1 colher de sopa de amaranto em 

flocos 

v 1 colher de sopa de Whey Protein 

sabor baunilha 

v 1 colher  de sobremesa rasa de 

semente de chia 

v 2 colheres de sopa de água ou de 

leite de coco 

v 2 ovos 

Misture todos os ingredientes e coloque 
em um recipiente (pode ser em forma 
retangular, pra ficar parecendo uma fatia 
de pão de forma mesmo) e leve ao 
microondas por 1 minuto e meio, ou até 
dar o ponto. Depois de frio, espere esfriar 
e corte ao meio, dê uma “tostadinha” na 
frigideira antiaderente e recheie. Para 
rechear: pasta de amendoim ou geleia de 
frutas vermelhas sem açúcar, mel com 
canela ou o que sua dieta permitir.



TORTA SALGADA DE LIQUIDIFICADOR

Massa:
v 3 ovos 
v 1 xícara de chá de água 
v ¼  xícara de chá de azeite de oliva 
v 1 dente de alho (opcional) 
v ½ xícara de chá de farinha de arroz 
v ½ xícara de chá de farinha de quinua 
v 1 colher de sopa cheia de amido de milho 
v 1 colher de chá de sal 
v 1 colher de sopa de fermento químico para 

bolos 

Recheio

v 1 lata de atum conservado em água e sal e 

bem escorrido (pode ser sardinha também) 

v 1 cenoura grande ralada 

v ¼ xícara de chá de azeitonas pretas 

picadas 

v Orégano para polvilhar 

Misture o recheio em uma vasilha e reserve. Bata 
todos os ingredientes da massa (menos o fermento) 
no liquidificador. Quando estiver homogêneo, 
acrescente o fermento e bata mais uma vez apenas 
para misturar. Despeje a massa (que fica bem líquida 
mesmo) em cima do recheio e misture bem. Coloque 
em uma forma untada com óleo e leve ao forno 
médio pré-aquecido por aproximadamente 40 
minutos. Faça o teste do palito. Caso goste, você 
pode adicionar 1 dente de alho à massa.



MANTEIGA PROTEICA DE 
OLEAGINOSAS

v 1 colher medida de Whey Protein 

sabor baunilha

v 2 xícaras de chá de macadâmias 

torradas e com sal

v 1 xícara de chá de nozes torradas

v 1 xícara de chá de amendoim 

torrado

v 4 colheres de sopa de adoçante 

sucralose em pó ou o que preferir

Bata no processador todos os ingredientes 
até que se obtenha a consistência de 
manteiga. Despeje a manteiga em uma 
vasilha e reserve na geladeira. Consuma 
em no máximo 15 dias.



Receitas
Doces



PANQUECA PROTEICA

v 3 claras e 1 gema

v 3 colheres de sopa de aveia

v 1 ½ colhere de adoçante 

v Canela à gosto

v 1 colher medida de Whey Protein 

sabor de preferência

Bater tudo no liquidificador e colocar 
numa frigideira de teflon, colocar rodelas 
de banana, castanha nozes, uvas passas 
e dourar dos dois lados.



PANQUECA DE COCO

v 1 colher medida de Whey Protein 

sabor de preferência 

v 2 claras 

v 1 colher de sopa de coco ralado 

v Canela a gosto

Misture tudo em uma caneca com o auxilio 
de um garfo e depois coloque na frigideira 
antiaderente para assar dos dois lados.



BARRA PROTEICA 

v 4 colheres medida de Whey Protein sabor 

chocolate ou baunilha

v 1 e ½ xícara de aveia em flocos grossos

v ½ xícara de quinoa em flocos

v ½ xícara de mel

v 2 claras de ovos grandes

v 1 colher de café de canela em pó 

(opcional)

v 1 colher de sopa de cacau em pó 

(opcional)

v 2 colheres de sopa de água

v 1 colher de sopa de óleo de coco virgem

v 1 xícara de amendoim torrado sem sal

Processe o amendoim torrado sem sal num 
processador de alimentos com 2 colheres de sopa de 
água e a colher de sopa de óleo de coco virgem, até 
virar como que uma farinha úmida. Misture tudo com 
os dedos até incorporar bem todos os ingredientes. 
Unte uma forma pequena com um pouco de óleo de 
coco e leve em forno pré-aquecido por 3 minutos a 
150ºC, asse por apenas 12 minutos. Retire do forno 
e deixe esfriar antes de cortar.



BARRA PROTEICA II

v 4 colheres medida de Whey Protein sabor 
chocolate ou baunilha

v 2 xícaras  de chá de quinua em flocos 
v ½ xícara de chá de mel 
v 1 xícara de chá de pasta de amendoim 
v 2 claras de ovos 
v 1 colher de café  de canela em pó 

(opcional) 
v 1 colher de sopa de cacau em pó 

(opcional) 

Misture tudo com os dedos até incorporar bem todos 
os ingredientes. Unte uma forma pequena (Ex.: a de 
bolo inglês) com um pouco de manteiga e leve em 
forno pré-aquecido por 3 minutos a 150°C, deixe por 
apenas 12 minutos. Retire do forno e deixe esfriar 
antes de cortar. 

Dica: coloque a forma em cima de uma forma baixa, 
como as de pizza, para que o calor dissipe, e evite 
queimar as laterais da barra.



BOLINHO PROTEICO

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

chocolate

v 1 xícara de chá de farinha de aveia

v 1 banana picada 

Misture tudo com um pouco de água e vá mexendo 
deixando com consistência de massa e leve ao 
microondas por 2 a 3 minutos, sempre olhando se 
já está na consistência boa com um garfo. Pode 
colocar uvas passas e castanhas.



PAÇOCA DE WHEY PROTEIN

v 100 gramas de amendoim 

torrado e descascado

v 2 colheres medida de Whey 

Protein sabor neutro ou de 

sua preferencia

v 1 colher de chá de óleo de 

coco (para dar a liga)

Bata bem em um liquidificador o 
amendoim e coloque a farinha 
ob t i da  em uma vas i l ha  de
vidro. Então agregue o óleo de 
coco, Whey Protein e com as mãos 
amasse tudo até que de liga na 
massa. Enrole na espessura de uma 
rolha ou corte em pedaços a gosto. 
Armazene em recipiente e coloque 
na geladeira.



BOLO DE COCO PROTEICO

v 4 colheres medida de Whey Protein sabor 
baunilha ou de sua preferencia

v ½ xícara de leite de coco
v 1 ovo inteiro
v 1 clara
v 2 colheres de sopa de essência de baunilha
v 100g de coco ralado

Bater no liquidificador até ficar na consistência de 
brigadeiro. Depois acrescente um ovo inteiro e uma 
clara e bata novamente do liquidificador. 
Acrescente 2 colheres de sopa de essência de 
baunilha e continue batendo. Acrescente 50g de 
coco ralado sem açúcar + ¼  xícara de água. 
Despeje em uma vasilha a mistura e acrescente 
mais 50g de coco ralado e mexa à mão. Adoçante é 
opcional. Em forma untada, asse por volta de 30 
minutos em fogo médio. 

Dica: para que o bolo fique mais fofo ainda, coloque 
as claras em neve e mexa à mão juntamente com a 
segunda porção de coco ralado. 



BROWNIE PROTEICO
 

v 1 batata doce pequena cozida 

v 1 colher medida de Whey Protein 

sabor baunilha

v 3 colheres de sopa de cacau em pó 

v ¼ xícara de chá de farinha de coco 

v 1 ¼ xícara de chá de clara de ovos 

v 1 ½ xícara de chá de leite de amêndoas 

ou de leite de coco 

v 1 abobrinha pequena ralada e 

espremida com as mãos para tirar o 

excesso de líquido 

v ½ colher de chá de bicarbonato de 

sódio 

Pré-aqueça o forno a 160°C. Use um 
processador de alimentos e misture tudo (não 
deixe de espremer a abobrinha antes).  
Coloque a mistura em uma forma pequena, 
untada com óleo de coco ou manteiga e leve ao 
forno por 1 hora, ou até que a faca entre e saia 
sequinha. Depois de pronto, retire do forno e 
deixe esfriar.



BATIDA COM AVEIA

v 1 copo de água gelada

v 3 colheres de sopa de aveia em 

flocos finos

v 1 colher medida de Whey Protein 

sabor chocolate

v 2 cubos de gelo

Coloque todos os ingredientes no 
liquidificador e bata tudo ate que se forme 
uma mistura homogênea. Sirva em 
seguida.



CAPPUCCINO ACHOCOLATADO

v 1 colher de chá de café solúvel

v ½ xícara de leite desnatado gelado

v 1 bola de sorvete de creme 

v 1 colher medida de Whey Protein 

sabor chocolate

v 5 cubos de gelo

Coloque todos os ingredientes no 
liquidificador e bata tudo até que se forme 
uma mistura homogênea. Sirva em 
seguida.



SMOOTHIE DE BANANA

v 1 banana pequena 

v 1 colher de chá de essência de 

baunilha

v 1 colher de sopa de linhaça

v 1 pote de iogurte natural desnatado

v 1 colher de sopa de amêndoas

v 1 copo de leite de coco

v 1 colher medida de Whey Protein 

sabor baunilha

v 5 cubos de gelo

Coloque todos os ingredientes no 
liquidificador e bata tudo até que se forme 
uma mistura homogênea. Sirva em 
seguida.



BOLO DE CANECA I

v 1 colher de chá de canela em pó

v 1 colher de chá de essência de baunilha

v 1 colher de sopa de farinha de trigo ou 

farinha de aveia ou farinha de arroz

v 1 colher de sopa de óleo de coco

v 1 colher de sopa rasa de fermento 

químico em pó

v 1 ovo

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

chocolate

v 3 colheres de sopa de quinoa

Bata todos os ingredientes em uma caneca, 
exceto a canela, até a mistura ficar 
homogênea. Acrescente a canela e coloque no 
microondas em potência alta por apenas 1 
minuto. Sirva em seguida.



BOLO DE CANECA II
 

v 1 ovo inteiro + 1 clara 

v 1 colher de sopa de óleo de coco 

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

chocolate

v 2 colheres de sopa de amaranto em 

flocos 

v 2 castanhas do pará picadas 

v 1 colher de café bem rasa de 

fermento em pó 

Bata o ovo inteiro + as claras e o óleo de coco 
com um garfo até misturar e ficar homogêneo, 
depois acrescente o Whey Protein, a aveia, as 
castanhas e o fermento. Bata com o garfo até 
misturar bem. Depois leve ao microondas por 
3 minutos. Espere mais 1 minuto com o 
microondas fechado para ele não murchar e 
depois abra e retire da caneca, está pronto.



BOLO DE CHOCOLATE COM BANANA

v 1 ovo inteiro

v 2 claras

v 3 colheres de sopa de farelo de aveia

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

chocolate

v 1 banana picada

v Canela em pó para polvilhar

Misture os três primeiros ingredientes, 
acrescente a banana e o Whey Protein. 
Polvilhe canela em pó e leve ao microondas 
por 5 minutos. Sirva em seguida.



DOCE DE COCO PROTEICO

v 1 colher de chá de adoçante 

culinário

v 1 colher de chá de essência de 

baunilha

v 1 vidro de leite de coco 

v 4 colheres medida de Whey Protein 

sabor baunilha

v 50g de coco ralado 

Bata no liquidificador o leite de coco com o 
Whey Protein até ficar com consistência 
de leite condensado. Sem desligar, 
acrescente a baunilha, o adoçante e 
metade do pacote de coco ralado. Coloque 
numa tigela e leve para gelar. Sirva com o 
restante do coco ralado. 



GELADO DE MORANGO

v 2 pacotes de gelatina sem sabor

v 3 cubos de gelo

v 5 morangos picados

v 1 colher medida de Whey Protein 

sabor morango

Prepare a gelatina e deixe resfriar até que 
fique sólida. Liquidifique a gelatina com os 
demais ingredientes até ficar homogêneo. 
Leve ao freezer por 30 minutos e depois 
mantenha na geladeira.



PANQUECA DE BATATA-DOCE

v 1 colher de sobremesa de canela em pó

v 1 ovo inteiro

v 1 batata-doce cozida média 

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

neutro
v 5 claras
v Adoçante a gosto
v Óleo de coco para untar

Bata tudo no liquidificador, exceto a canela. 
Com o auxílio de um guardanapo ou de um 
pincel, espalhe o óleo de coco em uma 
frigideira antiaderente. Com a frigideira 
aquecida, coloque aproximadamente uma 
concha do líquido. Abaixe a intensidade do 
fogo e cubra com uma tampa. Assim que 
dourarem as bordas, vire com a ajuda de uma 
espátula e refaça o processo até atingir o 
ponto de sua preferência. Ao término do 
preparo polvilhe com canela.



PANQUECA PROTEICA

v 1 pitada de canela

v 10 claras

v 2 bananas nanicas

v 2 colheres de sopa de aveia em flocos

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

chocolate

v Oleo de coco para untar

Bata todos os ingredientes no liquidificador de 
modo que tudo fique bem líquido. Caso prefira, 
reserve as bananas para o final. Com o auxílio 
de um guardanapo ou de um pincel, espalhe o 
óleo de coco em uma frigideira antiaderente. 
Com a f r ig ide i ra  aquec ida,  co loque 
aproximadamente uma concha do liquido. 
Abaixe a intensidade do fogo e cubra com uma 
tampa. Assim que dourarem as bordas, vire 
com a ajuda de uma espátula e refaça o 
processo até atingir o ponto de sua 
preferência.



BOLO PROTEICO DE ABOBORA
 

v 2 xicaras cheias de abóbora cozida 

(cortada em pedaços)

v 1 ovo 

v 5 claras 

v 2 colheres medida de Whey Protein 

sabor baunilha 

v 1 colher de sopa de mel ou 1 colher 

de sobremesa rasa de adoçante 

culinário 

v Canela a gosto 

Bata todos os ingredientes no liquidificador, 
leve em forma untada com óleo de coco ao 
forno pré-aquecido até que fique fofinho. 
Pode variar, polvilhando coco ralado em cima 
e canela.



BOLINHAS PROTEICAS DE AMÊNDOAS E 
CHOCOLATE

 

v ¼ xícara de amêndoas torradas sem sal 

v 1 colher de sopa de cacau em pó 

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

chocolate

v ¼ xícara de chá de leite de amêndoas 

v 1 colher de sopa de coco ralado 

v 1 colher de sopa de mel  

v 1 colher de sopa de açúcar de coco 

v 30g de chocolate meio amargo

v 1 colher de sobremesa de biomassa de 

banana verde (opcional) 

Misture todos os ingredientes em um recipiente de 
vidro e mexa bem com auxilio de uma espátula. 
Divida a massa em 4 bolinhas e leve na geladeira 
por 1-2 horas antes de comê-las. Enfeite com cacau 
em pó, nibs de cacau ou o que sua criatividade 
permitir.



BOLO DE COCO COM AMEIXA
 

v ½ xícara de óleo de coco 

v ½ xícara de leite de coco 

v 3 ovos 

v 1 colher de sopa de agave ou melado de 

cana 

v 1 colher de sopa de biomassa de banana 

verde 

v 1 ½ xícaras de farinha de coco 

v ½ xícara de chá de amaranto em flocos 

v ½ xícara de chá de ameixa seca picadinha 

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

baunilha 

v 1 colher de sobremesa de fermento 

v Óleo de coco e polvilho para untar a 

forma 

Misture os ingredientes líquidos, acrescente os 
sólidos (peneirados) e, por último, misture as 
ameixas e o fermento.  Unte uma forma com óleo 
de coco e enfarinhe com polvilho, leve pra assar 
em forno pré-aquecido a 180°C por 
aproximadamente 30 minutos, ou até que um 
palito/faca entre e saia seco.



PASTELZINHO PROTEICO DE MAÇÃ

Massa

v ½ xícara de aveia ou quinua em flocos 

v 2 colheres de sopa de farinha de linhaça 

dourada 

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

baunilha 

v 3 colheres de sopa de açúcar de coco ou 

demerara 

v ¼ de xícara de água quente 

Recheio

v 2 maçãs 

v 1 colher de café de canela 

v 2 colheres de sopa de açúcar do coco, 

demerara ou mascavo 

v 2 colheres de sopa de água 

Preparo da massa: 
Misture todos os ingredientes secos em uma vasilha 
e adicione água aos poucos. Mexa até obter uma 
massa homogênea. Aguarde 10 minutos, até a 
massa endurecer, se após este tempo não der o 
ponto de abrir a massa acrescente mais aveia ou 
quinua. 



BROWNIE DE CAPPUCCINO

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

baunilha 

v 1 xícara de chá de adoçante em pó

v ½ xícara de chá de sopa de nozes granulada 

(levemente trituradas)

v 6 colheres de sopa de farinha de banana verde

v 3 colheres de sopa de cappucino light

v 1 colher de sopa de essência de baunilha

v 4 claras de ovo

Pré-aqueça o forno à 240ºC. Bata as claras em neve e 
reserve. Em uma vasilha misture bem todos os 
ingredientes e vá incorporando as claras em neve. 
Despeje a massa em uma forma de silicone para brownie. 
Asse por 25 minutos.

Receita com teor considerável de cafeína, que possui ação 
termogênica, efeito antioxidante, além de estimular os 
principais neurotransmissores do cérebro. 

Preparo do recheio 
Descasque e pique as maçãs. Coloque todos os 
ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo. Misture, 
tampe e deixe o recheio secar levemente. 

Montagem: 
Abra a massa com um rolo de pão, corte 2 círculos com um 
cortador redondo ou com a borda de um copo. Coloque o 
recheio no centro e feche o pastel, apertando as bordas 
com um garfo. Asse em forno pré-aquecido até ficar 
dourado.



TORTINHA DE WHEY PROTEIN

v 1 colher medida de Whey Protein 

sabor baunilha 

v 4 colheres de sopa de aveia 

v 2 colheres de sopa de farinha de 

banana verde

v 2 bananas

v 2 colheres de sobremesa de mel

v 1 colher de chá rasa de bicarbonato de 

sódio

v 1 colher de chá rasa de fermento em pó

v 1 colher de café de canela em pó

v 1 xícara de chá de iogurte sem açúcar 

sabor ameixa

v 15 gotinhas de adoçante sucralose

Pré-aqueça o forno à 230ºC. Misture bem os 
ingredientes. Despeje a massa em 10 
forminhas de silicone. Asse por 15 minutos.



BOLO TERMOGÊNICO DE CACAU COM 
GENGIBRE

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 

baunilha 

v 2 xícaras de adoçante sucralose em pó

v 1 xícara de chá e meia de farinha de banana 

verde

v 1 xícara de chá de amêndoas laminada

v 1 xícara de cacau em pó 

v 1 colher de sopa de fermento em pó

v 1 colher de chá de essência de baunilha 

v 1 colher de chá de gengibre em pó

v 5 claras de ovo

v 200ml de leite de amêndoas ou leite de 

castanhas

Pré-aqueça o forno à 240ºC. Bata as claras em neve 
e reserve. Em uma vasilha misture bem todos os 
ingredientes e vá incorporando as claras em neve. 
Despeje a massa em forma de silicone para bolo. 
Asse até o total cozimento.



PÃO PROTEICO DE BANANA COM CANELA

v 1 colher medida de Whey Protein sabor 
baunilha 

v ½ xícara de chá da farinha de amêndoas 
integral

v ½ xícara de chá de aveia sem glúten em 
flocos

v ½ xícara de chá de nozes granulada 
v 2 bananas
v 3 colheres de sopa de adoçante sucralose 

em pó
v 6 claras de ovo
v 1 colher de chá de fermento em pó
v 1 colher de café em pó

Pré-aqueça o forno à 220ºC. Em uma tigela, bata as 
claras em neve e reserve. Em uma vasilha amasse 
com o garfo as bananas e misture os demais 
ingredientes incorporando aos poucos às claras em 
neve. Despeje a massa em uma forma de silicone 
própria para bolo. Asse por 30 minutos.



Obrigada!

Se você gostou deste 
conteúdo, sugiro que conheça 
o E-book “Receitas Low Carb” 

CLIQUE AQUI E VEJA!

Espero que você goste e faça 
essas receitas no seu dia a dia.

Não deixe de tirar foto e me 
marcar no insta @anagluck 

para que eu possa ver
como ficou a sua receitinha. ;)

www.nutrianapaula.com.br

https://nutrianapaula.kpages.online/receitas-low-carb
https://nutrianapaula.kpages.online/receitas-low-carb
https://www.instagram.com/anagluck/
https://www.instagram.com/anagluck/
https://nutrianapaula.com.br
https://nutrianapaula.com.br
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