
DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

JANTARES À PROVA DE BALASJANTARES À PROVA DE BALAS



Para uma leitura melhor
vire o celular na posição

horizontal



DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

BATATA DOURADA
 
·  1 a 3 colheres de sopa de banha de porco
·  1 batata-doce pequena cortada em cubinhos
·  1 colher de chá de açafrão-da-terra (moída ou em pó)
·  ½ colher de chá de sal marinho
·  ½ colher de chá de gengibre
·  1  a 2 colheres de sopa de manteiga
·  2 a 3 ovos
 
Em uma frigideira, aqueça a banha em fogo médio e adicione a batata-doce, o sal 
marinho, o açafrão-da-terra e o gengibre. Cozinhe até que a batata-doce esteja 
macia. Em outra frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e frite os ovos dos dois 
lados (sem deixar que as gemas endureçam) ou com as gemas para cima. Sirva os 
ovos sobre as batatas douradas e deixe as gemas escorrerem sobre ela. Se quiser 
pode adicionar espinafre cozido e picado e/ou meio abacate fatiado como cobertura.
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ASSADO À PROVA DE BALAS COM COUVE-DE-BRUXELAS

Para a carne:
· 450g de maminha ou fraldinha
· 2 colheres de sopa de sal marinho
· 1 colher de sopa de açafrão-da-terra
· 1 colher de chá de orégano seco
· 2 colheres de sopa de óleo TCM/ou coco
· 1 ½ colher de sopa de vinagre de maça

Para a couve-de-bruxelas:
· 450g de couve-de-bruxelas ou couve manteiga (cortadas ao meio)
· 2 colheres de sopa de manteiga
· 2 colheres de chá de açafrão-da-terra

Preparo da carne: Envolva a carne com o sal marinho, o açafrão e o orégano. 
Acomode a carne temperada na panela (de preferência elétrica/ou no forno) e 
despeje sobre ela o óleo TCM/ou coco. Adicione a manteiga e deixe cozinhar por 6 a 
8 horas ou até que a carne possa ser desfiada. Após o cozimento, acrescente o 
vinagre de maçã.

Preparo da couve-de-bruxelas: Pré-aqueça o forno a 150C. Acomode as couves-de-
bruxelas com a manteiga em uma travessa refratária. Polvilhe com o sal marinho e o 
açafrão-da-terra. Asse por 30 a 45 minutos.
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ENSOPADO À PROVAS DE BALAS

Este clássico e substancioso prato vai satisfazer seu corpo, sua alma e sua mente.

· 450 a 900g de carne bovina para ensopado (acém), cortada em cubos de 2,5cm
· Sal marinho
· 3 colheres de sopa de manteiga ghee
· 1 cubo de gengibre fresco, descascado e cortado em fatias finas
· 1 colher de sopa de açafrão-da-terra moído ou em pó
· 3 xícaras de água
· 3 colheres de sopa de colágeno
· 3 cenouras médias, descascadas e cortadas em pedaços de 2.5cm
· 1 batata-doce grande, descascadas e cortadas em cubos
· 1 abobrinha grande, cortada em meias-luas
· 1 colher de sopa de azeite de oliva
· Coentro fresco picado

continua na próxima página
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ENSOPADO À PROVAS DE BALAS

Salpique levemente os cubos de carne com o sal marinho. 

Em uma panela, aqueça 1 a 2 colheres de sopa de manteiga ghee em fogo de intensidade média 
e alta. Quando começar a borbulhar ligeiramente, doure todos os lados dos cubos de carne 
fritando-os em camadas únicas. Tenha cuidado para não queimá-los. A ideia é selar a carne para 
evitar a perda de seus sucos, mas não cozinha-la. Adicione o restante da manteiga e o gengibre e 
mexa com frequência até sentir o aroma, por cerca de dois minutos. 

Acrescente o açafrão-da-terra e continue mexendo por mais um minuto. Junte o caldo ou a água 
com colágeno e deixe ferver, mexendo nos lados e no fundo da panela para evitar que a carne 
grude. Reduza o fogo para a intensidade média à baixa, tampe e deixe cozinhar lentamente, 
mexendo de vez em quando por 45 minutos a uma hora até que a carne esteja tenra. 

Adicione as cenouras e as batatas-doces e cozinhe em fogo baixo por mais 15 minutos. 
Acrescente a abobrinha e cozinhe por mais 5 a 10 minutos, sempre em fogo brando. Junte o óleo 
de coco e o azeite de oliva e mexa. Guarneça com o coentro e sirva.



HAMBURGUER ASSADO COM BACON

· 900g de carne bovina 
· 2 colheres de sopa de orégano seco
· 1 colher de sopa de alecrim seco
· 2 colheres de chá de açafrão da terra moído (ou em pó)
· Sal marinho
· 4 fatias grandes de bacon sem conservantes

Pré-aqueça o forno a 160C. Modele a carne em 8 bifes. Esfregue diretamente as ervas e 
o sal em cada um deles. Disponha ½ fatia de bacon sobre cada bife. Asse por 15 a 20 
minutos ou até que os bacons esteja dourado por fora e o bife esteja completamente 
cozido.
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PEIXE ASSADO

A mistura utilizada para temperar o peixe nesta receita pode ser usada em carne de porco 
e em carne bovina.

· ¼ xícara de grãos de café moídos
· Xilitol (cerca de 3 colheres de sopa)
· 1 colher de sopa de açafrão-da-terra
· 1 colher de sopa de orégano seco
· 2 colheres de sopa de sal marinho
· 450g de tilápia

Misture os ingredientes para o tempero e esfregue generosamente no peixe. Asse a 160C 
até estar inteiramente cozido.
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PEITO DE FRANGO A PROVA DE BALAS

• 2 peitos de frango
• Suco de 1 limão siciliano
• 1 colher de chá de mostarda em pó
• 2 colheres de sopa de manjericão, tomilho e orégano (frescas e picadas)
• Sal marinho a gosto
• 2 colheres de sopa de manteiga

Lave e seque os peitos de frango e reserve na geladeira. Misture o suco de limão, a 
mostarda, as ervas e o sal marinho. Disponha os peitos de frango em uma assadeira, 
regue com a mistura de suco de limão e leve de volta a geladeira por 1 hora, virando-os 
após 30 minutos. Coloque uma colher de sopa de manteiga sobre cada peito de frango. 
Pré-aqueça o forno a 160C. Asse o frango por 45 minutos ou até que esteja inteiramente 
cozido.
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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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