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“NÃO SUSHIS” DE SALMÃO DEFUMADO COM ABACATE

Essa receita leva somente alguns minutos para ser preparada e proporcionam 
grandes quantidades de proteína e gorduras saudáveis, o que vai te manter saciado e 
com energia por horas!

· 1 abacate
· Salmão defumado
· Sal marinho

Fatie o abacate em lâminas e corte o salmão em tiras. Enrole cada fatia de abacate 
em um pedaço do salmão e polvilhe com sal marinho.
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ENROLADINHOS DE SALMAO DEFUMADOS COM MANTEIGA

Mais um fast food que você pode comer quando estiver com pressa.

· Manteiga ghee
· Salmão defumado
· 1 pepino cortado em fatias
· Sal marinho

Corte a manteiga (ou 1 colher de chá) e enrole uma tira de salmão em torno de cada um 
deles. Acomode cada um dos enroladinhos de salmão com manteiga sobre uma fatia de 
pepino. Polvilhe a gosto com o sal marinho, aproveite!
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OVOS POCHÊS COM VERDURAS SALTEADAS

Preparar ovos à poché é um ótimo método de cocção, pois retêm nutrientes e evita 
danos às proteínas. Esta é uma excelente opção de almoço de fim de semana que pode 
facilmente substituir um jantar. Experimente comprar uma boa variedade de verduras 
orgânicas frescas e lave-as quando chegar em casa, para que já estejam prontas no 
momento em que você for prepará-las.

·  2 a 3 xícaras de verduras a sua escolha (couve-crespa, couve manteiga, acelga)
·  2 colheres de sopa de manteiga ghee
·  Sal marinho
·  2 colheres de sopa de amêndoas ou castanhas-de-caju
·  2 ovos pochés

Despeje até 5cm de água em uma frigideira e adicione as verduras para que cozinhem. 
Quando estiverem tenras, escorra a água e acrescente a manteiga. Salteie as verduras 
ate cobri-las com a manteiga. Retire-as do fogo e polvilhe-as com o sal marinho, as 
amêndoas e as castanhas-de-caju. O truque que os restaurantes usam no preparo de 
ovos pochés são acrescentar 2 colheres de sopa de vinagre de maçã à água e depois 
girá-la em torno dos ovos antes de quebrá-los, para que permaneçam no centro. Cubra 
os ovos pochés com as verduras.
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SALADA DE TACO

Esta salada proporciona muita saciedade e pode ser consumida no jantar também.

· 450g de carne moída com gordura
· 2 colheres de sopa de manteiga
· ½ limão espremido
· 1 a 2 colheres de sopa de pimenta-caiena em pó (opcional)
· 1 colher de sopa de orégano seco
· Sal marinho a gosto
· 1 xícara de alface (qualquer variedade)
·  ¼ de repolho roxo picado
·  2 cenouras picadas
·  1 pepino cortado em fatias
·  Molho cremoso de Abacate

Preparo do taco: Em uma frigideira média, salteia a carne moída em fogo médio à baixo até 
que esteja moderadamente cozida, mas não totalmente. O objetivo não é dourar a carne, e 
sim aquece-la suficiente para que cozinhe de forma satisfatória. A carne tostada e 
caramelizada é saborosa, mas provoca compulsões alimentares. Escorra o excesso de 
líquido. Adicione a manteiga, o suco de limão, a pimenta-caiena, o orégano e o sal marinho, 
acrescente mais temperos se desejar!

Preparo da salada: Faça um leito com todas as saladas, começando com a alface. Cubra com 
uma boa porção de carne e depois regue com o molho.
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ALMÔNDEGAS

Essas bolinhas de carne são ótimas opções de almoço ou jantar acompanhadas de um 
prato de hortaliças à sua escolha.

· 1 ovo
· ¼ de xícara de amêndoa moída ou de manteiga de amêndoa
· Sal marinho
· 1 colher de sopa de óleo TCM ou óleo de coco
· 1 colher de açafrão-da-terra em pó (ou moído)
· 1 colher de chá de pimenta chili em pó
·  450g de carne moída

Pré-aqueça o forno a 160C. Junte o ovo, a amêndoa, ½ colher de chá de sal marinho, o 
óleo TCM, o açafrão-da-terra e a pimenta chili e misture com a carne, usando as mãos 
para que se misturem completamente. Forme bolinhas de carne do tamanho de uma bola 
de pingue-pongue e acomode-as em uma assadeira de borda alta forrada com papel 
alumínio. Polvilhe as almôndegas com sal antes de levá-las ao forno. Asse por 20 a 25 
minutos.
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POTÃO DE SOPA

Uma ótima maneira de usar quaisquer hortaliças da estação que estejam disponíveis na 
sua geladeira. Que tal preparar um potão de sopa e levar para o trabalho como almoço.

·  4 xícaras de hortaliças de sua preferência (aipo, couve-flor, brócolis, espinafre, etc..)
·  8 xícaras de água filtrada
·  1 cubo de gengibre fresco, descascado e picado
·  Sal marinho
·  Orégano fresco e/ou tomilho
·  450g e carne moída

Lave e pique todas as hortaliças e levar ao fogo na água ou no caldo junto com o 
gengibre, ½ colher de chá de sal marinho, o orégano e o tomilho. Assim que a água 
começar a ferver, adicione diretamente a carne moída à fervura. Quando as hortaliças 
estiverem tenras e a carne estiver inteiramente cozida, retire a sopa do fogo, tempere 
com sal marinho e sirva.
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OMELETE À PROVA DE BALAS

Essa receita é maravilhosa para qualquer hora do dia, ou para o almoço. Durante a fase 
de manutenção (no término do desafio), será um ótimo café da manhã.

· 1 brócolis de cabeça grande e partido por botões florais
· 1 colher de sopa de óleo TCM ou óleo de coco
· 1 colher de sopa de limão ou de vinagre de maça
· 1 a 2 gemas de ovos
· Alecrim fresco, orégano ou tomilho
· Sal marinho

Cozinhe o brócolis no vapor. Enquanto isso despeje água quente no liquidificador para 
pré aquecê-lo. Quando o brócolis estiver pronto, escorra e descarte a água do 
liquidificador. Coloque 2/3 do brócolis ainda bem quente no liquidificador junto com o óleo 
TCM ou óleo de coco e o suco de limão ou vinagre de maçã. Adicione imediatamente as 
gemas. Deixe que o brócolis quente “cozinhe” as gemas enquanto você as processa em 
uma velocidade baixa até obter um caldo cremoso. Junte o caldo cremoso ao brócolis 
restante. Polvilhe a gosto com ervas e o sal marinho.
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CALDO DE COUVE-CRESPA

· 1 maço de couve-crespa ou couve manteiga
· Sal marinho a gosto
· Ervas de sua preferência (orégano fica ótimo)
· 1 a 2 colheres de chá de vinagre de maçã (a gosto)
· 2 colheres de chá de manteiga
· 1 a 2 colheres de sopa de óleo TCM ou óleo de coco
· 2 colheres de sopa de colágeno

Cozinhe a couve no vapor com mais ou menos uma xícara de água até estar pronta (de 5 
a 7 minutos). Escorra a água. Adicione mais água fresca se quiser uma consistência mais 
rala. Em um liquidificador, junte a couve, o sal marinho, as ervas, o vinagre de maça, a 
manteiga e o óleo TCM/coco e bata até obter uma mistura cremosa. Por fim, como 
proteína extra adicione o colágeno, ou acrescente ovos crus.
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OVOS BENEDICT

• 2 a 3 punhados de espinafre
• 1 colher de sopa de manteiga 
• Sal marinho a gosto
• 2 ovos cozidos levemente no método poché
• Molho holandês (ver receitas molhos)
• 1 abacate maduro

Em uma frigideira de borda reta, junte o espinafre e uma ou duas colheres de sopa de 
água e salteie até que esteja murcho. Escorra a água e adicione a manteiga e uma 
pitada de sal marinho. Mexa até a manteiga derreter. Transfira o espinafre salteado para 
um prato. Acomode os ovos pochés sobre o espinafre e regue com o molho- holandês. 
Divida o abacate em duas partes, fatie e arrume em um prato.
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COMO PREPARAR OVOS POCHES

• 1 ovo
• copo de 250 ml de vinagre
• litro de água

Quebre o ovo em um recipiente e reserve. Numa panela, leve ao fogo a água com o 
vinagre e deixe ferver. Baixe o fogo, mexa a água até formar um "redemoinho" e coloque 
o ovo no meio. Deixe cozinhar por 3 minutos, retire e resfrie na água fria se quiser uma 
gema bem mole. Tempere com sal e sirva a seguir
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Sobre mim...

Sou Nutricionista e apaixonada por Nutrição. Graduei em 
Administração no ano de  2002, desde lá me sen�a um pouco 
frustrada, pois no fundo sabia que poderia contribuir 
diretamente na vida das pessoas, foi onde desis� 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 Espor�va. Atendo em consultório 
par�cular 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, autoes�ma e autoconhecimento dos 
pacientes são minhas metas.

Espero de coração contribuir de alguma maneira na sua 
jornada!

www.nutrianapaula.com.br
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