
DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

RECEITAS DE MOLHOS 
À PROVA DE BALAS

RECEITAS DE MOLHOS 
À PROVA DE BALAS



Para uma leitura melhor
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DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

MOLHO HOLÂNDES

Esse delicioso molho cremoso fica perfeito com ovos, mas também satisfaz com 
qualquer proteína ou hortaliça de sua escolha.

· 2 gemas de ovos
· 1 colher de sopa de limão
· 1 pitada de sal marinho
· 2 pitadas de pimenta-caiena em pó (opcional)
· ½ xícara de manteiga derretida
· Ramos de salsa fresca

Em um liquidificador de alta potencia, junte as gemas, o suco do limão, o sal marinho 
e a pimenta-caiena. Ligue o liquidificador em velocidade lenta e depois processe a 
mistura por 30 segundos. Despeje devagar a manteiga derretida no copo do 
liquidificador. Você deve despejar lentamente para ajudar na emulsão. Assim que toda 
a manteiga tiver sido adicionada e o molho estiver denso, está pronto. Finalize com a 
salsa se desejar.



DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

MOLHO CREMOSO DE ABACATE

·  ½ abacate
·  1 a 2 colheres de sopa de óleo TCM/ou de coco
·  1 colher de sopa de vinagre de maçã
·  1 colher de sopa de suco de limão
·  1 xícara de pepino cortado em fatias
·  ¼ de xícara de coentro fresco picado
·  1 cebolinha verde
·  Sal marinho a gosto

Junte todos os ingredientes em um liquidificador até obter uma mistura aveludada e 
cremosa. Use com saladas, hortaliças cozidas e até com batatas-doces assadas.



DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

VINAGRETE DE MEL COM MOSTARDA

·  ¼ de xícara de vinagre de maçã
·  2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
·  2 colheres de sopa de óleo TCM/ou de coco
·  1 colher de sopa de mostarda
·  2 colheres de sopa de mel (ou xilitol)

Junte todos os ingredientes em um liquidificador até obter uma mistura aveludada e 
cremosa. Use com saladas, hortaliças cozidas e até com batatas-doces assadas.



DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

MAIONESE À PROVA DE BALAS

Essa maionese fica deliciosa com os “palitinhos de cenoura assados”, sobre batatas-
doces ou acompanhando qualquer proteína de sua preferência. Se você não 
conseguir que sua maionese adquira a consistência de emulsão, adicione um pedaço 
de abacate ou outra gema. Você pode também acrescentar ervas para dar sabor à 
maionese.

· 1 a 2 ovos
· 12 colheres de sopa de azeite de oliva extra-virgem
· 4 colheres de sopa de óleo TCM/ou de coco
· 2 a 3 colheres de sopa de suco de limão
· 1 pitada de sal marinho

Junte todos os ingredientes em uma tigela e deixe o ovo afundar. Usando um mixer 
(com motor), misture os ingredientes até que a maionese atinja a consistência 
desejada. O rendimento desta receita é de até 1 ½ xícara. Se a maionese não 
geleificar, apenas acrescente ½ abacate e ela ficará maravilhosa.



DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

VINAGRETE CREMOSO DE MANJERICÃO

·  ½ abacate
· ¼ de xícara de azeite de oliva extravirgem
· 2 colheres de sopa de óleo TCM/ou de coco
· ¼ de xícara de vinagre de maçã
·  Folhas frescas de manjericão

Junte todos os ingredientes em um liquidificador até obter uma 
mistura aveludada e cremosa. Use com saladas, hortaliças cozidas e 
até com batatas-doces assadas.



DESAFIO À PROVA 

DE BALAS
Por

MOLHO RANCH

· ½ xícara de maionese à prova de balas
· 2 colheres de sopa de endro fresco picado
· 1 colher de sopa de vinagre de maça
· 2 dentes de alho, picados e misturados com sal marinho
· Sal marinho à gosto

Junte todos os ingredientes em um liquidificador até obter uma mistura aveludada e 
cremosa. Use com saladas, hortaliças cozidas e até com batatas-doces assadas.
 
Obs.: Mantenha os molhos na geladeira por algumas horas após o processamento no 
liquidificador.



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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