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RECEITAS - DESAFIO JEJUM 15+ (Chás / Caldos /Shots

Como preparar um chá com atividade benéfica na saúde? Os chás podem ser aliados tanto 
durante sua janela de jejum, quanto no seu período de janela de alimentação. Os chás 
podem ser preparados
por infusão ou decocção como segue abaixo:

Para flores e folhas - Infusão

Utilizar 2 colheres de chá da erva para 200ml de água ou 1 colher de sopa para 1 litro 
de água.
Colocar a água quente sobre estas folhas ou flores. Aguardar 5 minutos para extrair os 
princípios ativos e guardar na geladeira (se quiser gelado) ou em garrafa térmica. Não 
reaquecer e consumir no máximo em 24 horas.

Para partes mais duras como cascas e raízes - Decocção

Coccionar em água em panela tampada ou em banho Maria por 5 a 20 minutos 
(20minutos para partes mais duras).

Preparo do chá verde
É muito fácil preparar o chá verde, mas há algumas recomendações importantes para 
preservar os princípios ativos da erva. Coloque a água para ferver e assim que surgirem 
as primeiras bolhas de ar (antes de a água entrar de fato em ebulição), apague o fogo. 
Acrescente a erva (o ideal são 2 colheres de sopa para 1 litro de água) e abafe por 2 a 3 
minutos. Coe e tome em seguida frio ou quente. O chá preparado mantém as suas 
propriedades por 24 horas.
OBS: Comece por 1 semana com 1 colher de sopa apenas até se habituar ao 
sabor do chá.

Para melhorar o sabor
Pode ser combinado com alguns componentes sem alterar a propriedade. Experimente 
erva cidreira, hortelã, erva doce ou casca de abacaxi .
Ferva 1 litro de água com 1 pedaço médio de casca de abacaxi ou 1 punhado de folhas 
de cidreira, por exemplo. Desligue o fogo e acrescente o chá verde. Abafe por 2 a 3 
minutos e coe.
OBS:
 Não armazenar o chá em recipientes metálicos, somente em vidro ou porcelana
 Tomar pelo menos 3 xícaras para ter efeito terapêutico
 Nunca misturar mais de 4 tipos de ervas numa mesma preparação
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Chá anti-inflamatório 1

Ÿ 1 colher de chá de cúrcuma em pó
Ÿ 1 rodela de gengibre
Ÿ 1 colher de sobremesa de folhas de chá verde

Colocar o gengibre em 1 litro de água fria, levar ao fogo e ferver por 10 
minutos. Desligar o fogo, adicionar a cúrcuma e o chá verde. Deixar em 
infusão por 10 minutos. Coar e beber quente ou gelado.

Chá anti-inflamatório 2

Ÿ 1 rodela de gengibre
Ÿ 1 colher de sopa de flores de hibisco

Colocar o gengibre em 1 litro de água fria, levar ao fogo e ferver por 10 
minutos. Desligar o fogo, Adicionar o hibisco e deixar em infusão por 10 
minutos. Coar e beber quente ou gelado.
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Chá antioxidante

Ÿ 1 colher de sobremesa de sementes de erva doce
Ÿ 1 colher de sobremesa de flores de camomila
Ÿ 1 colher de sobremesa de folhas de chá verde
Ÿ 1 colher de sobremesa de sementes de cardamomo
Ÿ 1 rodela de gengibre.

Colocar o gengibre em 1 litro de água fria, levar ao fogo e ferver por 10 
minutos. Desligar o fogo, adicionar a erva doce, a camomila, o chá verde e 
o cardamomo. Deixar em infusão por 10 minutos. Coar e beber quente ou 
gelado.

Chá para reduzir azia / distensão abdominal / gases

Ÿ 1 rodela de gengibre
Ÿ 3 colheres de chá de sementes de funcho
Ÿ 5 colheres de chá de folhas de hortelã

Colocar o gengibre em 1 litro de água fria, levar ao fogo e ferver por 10 
minutos. Desligar o fogo, adicionar o funcho e a hortelã, deixar em infusão 
por 10 minutos. Coar e beber quente ou gelado.
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Chá Detox

Ÿ 1 colher de sopa de folhas de alcachofra
Ÿ 3 colheres de sopa de cavalinha
Ÿ 1 colher de sopa de folhas de capim cidreira

Ferver 1 litro de água, apagar o fogo e adicionar as ervas. Deixar em 
infusão por 10 minutos. Coar e beber quente ou gelado.

Ansiolítico natural (anti-compulsão)

Ÿ 1 colher de sobremesa de folhas secas de melissa
Ÿ 1 colher de sopa de camomila para cada xícara de água

Deixar em infusão por 10 minutos. Coar e beber quente ou gelado. Tomar 
de 2-4 xícaras por dia, preferencialmente após as refeições.
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Chá anti-retenção

Ÿ 1 colher de chá de chapéu de couro
Ÿ 1 colher de chá de cavalinha para cada xícara de água.

Deixar em infusão por 10 minutos. Coar e beber quente ou gelado. Tomar 
3x ao dia.

Chá para dormir melhor

Ÿ ½ xícara de passiflora
Ÿ ½ xícara de capim limão
Ÿ ½ xícara de camomila
Ÿ ½ xícara de melissa

Misturar tudo em um recipiente e usar 1colher de sobremesa para uma 
xícara de chá para fazer a infusão. Deixar em infusão por 10 minutos. Coar 
e beber quente ou gelado. Tomar antes de dormir.

Chá laxativo

Ÿ 2 colheres de sopa de carqueja para 1 litro de água.

Ferver 1 litro de água, desligar o fogo, acrescentar a carqueja e deixar em 
infusão por 5 minutos. Coar e beber quente ou gelado. Tomar de 2 a 3 
xícaras ao dia.
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Caldo de frango caseiro

• 1 frango inteiro (cerca de 2 kg)
• 1 cenoura
• 1 talo de salsão
• 1 cebola
• 4 litros de água
• 1 folha de louro
• 1 talo de salsinha com folhas
• 1 folha de alho-poró
• 4 grãos de pimenta-do-reino
• 3 cravos-da-índia

Faça o pré-preparo dos legumes: lave a cenoura e o talo de salsão; descasque e 
corte a cenoura em 4 pedaços; reserve uma folha e corte o salsão em 4 pedaços; 
descasque e corte a cebola em quartos. Junte as folhas de salsão, de alho-poró, de 
louro e o talo de salsinha. Amarre com um barbante de algodão para formar um 
buquê. Reserve. 

Retire os miúdos de dentro do frango e reserve na geladeira – você pode usar em 
outra receita. Numa panela grande (ou caldeirão), coloque o frango e os pedaços de 
cenoura, salsão e cebola. Regue com a água para cobrir todos os ingredientes. Leve 
a panela ao fogo médio e deixe cozinhar até subir as primeiras bolhas da fervura. 
Diminua o fogo e deixe cozinhar em fervura branda, sem tampar, por 2 horas - evite a 
fervura vigorosa, que pode dissipar o sabor dos ingredientes, além de turvar o caldo. 
Durante esse período, com uma escumadeira, retire e descarte a espuma que subir à 
superfície.

Após as primeiras 2 horas de cozimento, acrescente o buquê de ervas, os grãos de 
pimenta-do-reino e os cravos. Deixe cozinhar por mais 2 horas - no total, o caldo leva 
4 horas para ficar pronto. Durante este período você não precisa ficar colada no 
fogão: a cada meia hora dê uma olhadinha. Assim que o caldo estiver pronto, 
desligue o fogo e, com a escumadeira, retire e despreze o frango – todo o sabor e 
nutrientes do frango passaram para o caldo, a carne fica ressecada e sem sabor. 
Sobre uma tigela grande, coe o caldo numa peneira e despreze os ingredientes.
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Caldo de peixe caseiro

• 1kg de cabeça e espinhas de peixe
• 1 cebola média
• 1 alho poró
• 2 folhas de louro
• 4 raminhos de tomilho
• 1 punhado de salsinha
• 2 litros de água fria
•1 limão

Cortar todos os legumes em cubos grandes. Em uma panela grande, 
refogar todos os legumes juntos. Adicionar o peixe e refogar por uns 3 
minutos. Adicionar todos os outros ingredientes, menos o limão. 
Acrescentar a água. Espremer o suco do limão e colocar o limão 
espremido também. Cozinhar em fogo baixo durante 30 minutos. Sobre 
uma tigela grande, coe o caldo numa peneira e despreze os ingredientes.
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Caldo de legumes caseiro

• 2 cenouras
• 2 talos de salsão (as folhas de 1)
• 1 cebola grande
• 2 litros de água
• 2 folhas de louro
• 3 cravos-da-índia
• 5 grãos de pimenta-do-reino

Lave bem todos os legumes, especialmente as folhas de salsão. 
Descasque a cebola e corte em quatro partes. Corte a cenoura em fatias 
grossas e o salsão, em pedaços de cerca de 5 cm. Numa panela, junte os 
legumes, as folhas de salsão e os temperos. Adicione a água e leve ao 
fogo alto. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 
minutos. Assim que estiver pronto, coe o caldo numa peneira sobre uma 
tigela grande e despreze os ingredientes.
.
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Shot bem estar
limão, gengibre, Caiena, vinagre maçã, óleo de coco

Shot imunidade
cúrcuma, limão, gengibre, vinagre de maçã, pimenta do 
reino

Shot energético
guaraná + matcha

Shot antioxidante
chá verde + cúrcuma + lima

Shot antioxidante
gengibre + pimenta caiena + óleo de coco + própolis em 
gotas
.
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