
DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

CAFÉ À PROVA DE BALASCAFÉ À PROVA DE BALAS
Prepare-se para desfrutar de um delicioso café e um alto desempenho físico 

e intelectual após saborear sua cremosa caneca de café à prova de balas!



Para uma leitura melhor
vire o celular na posição

horizontal



DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

RECEITA OFICIAL DO CAFÉ À PROVA DE BALAS
 
· 1 xícara de café bem quente (preferencialmente grãos moídos na hora de boa 
procedência - se for sensível ao café ou não gostar, pode substituir pelo chá verde.)
· 1 colher de sopa de manteiga ghee (opcional)
· 1 colher de sopa de Brain Octain ou óleo de coco 
 
ITENS OPCIONAIS
· Canela
· Cacau em pó
· Adoçantes: estévia, eritritol ou xilitol, à gosto
 
Prepare o café como você está habituado a fazer. Enquanto passa o café, despeje 
água morna no liquidificador para aquecê-lo. Quando o café estiver pronto, descarte a 
água morna do liquidificador. Junte o café, a manteiga e o óleo TCM ou o óleo de 
coco no liquidificador, bata a mistura no liquidificador até que se forme uma densa 
camada de espuma sobre ela, como um latte. Se desejar, adicione canela, baunilha, 
cacau ou adoçante.
 
Obs.: Você pode utilizar um mixer ou um batedor manual, funcionará bem, embora 
não crie tanta espuma quanto o liquidificador.
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MANTEIGA GHEE

A manteiga ghee é o óleo purificado da manteiga, onde toda a água, as toxinas e os 
alimentos sólidos da gordura do leite e traços de lactose são completamente 
removidos, só ficando os benefícios: estimula o metabolismo, estimula a digestão, 
equilibra a acidez gástrica, melhora a circulação e absorção dos nutrientes em todo o 
organismo, além de ter um sabor incrível!

·         250 gramas de manteiga sem sal

Coloque a manteiga em uma panela e leve ao fogo médio, mais para alto. A manteiga 
derreterá até começar a ferver. Observe que formará uma espuma e, em seguida, ela 
baixa. Quando formar a segunda espuma, aguarde alguns minutos e retire do fogo 
(formará uns cristais no fundo da panela, que é a lactose). Após esfriar, coe e coloque 
em um vidro. Deixe no freezer até endurecer e depois retire. Está pronta para usar! 
Armazene fora da geladeira.



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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