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PUDIM TRUFADO DE CHOCOLATE

Quando usamos ingredientes da mais alta qualidade, sobremesas como está se tornam 
alimentos ricos em nutrientes que nos ajudam emagrecer, e não criptonitas que causam 
inflamação e compulsão por mais doce.

· 4 xícaras de leite de coco integral
· Até 4 colheres de sopa de xilitol ou estévia (a gosto)
· 1 colher de chá de gelatina sem sabor
· ¾ de xícara de chocolate em pó (cacau)
· 4 colheres de sopa de manteiga
· 1 colher de sopa de óleo TCM/ou de coco
· ¼ de xícara de macadâmias e 1 porção adicional para cobertura (opcional)

Em uma caçarola, junte uma xícara do leite de coco, o xilitol e a gelatina e aqueça em 
fogo médio até dissolver. Coloque as 3 xícaras restantes de leite de coco, o cacau, a 
manteiga e o óleo TCM/ou de coco em um liquidificador e processe inteiramente. 
Adicione ao liquidificador a mistura quente de leite de coco e gelatina e bata até 
misturar, com ou sem as macadâmias. Despeje todo o conteúdo do liquidificador em 
forminhas de metal para muffins ou em forminhas de porcelana e leve à geladeira por 1 
hora para a massa ficar mais firme.
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FORMINHAS DE TRUFA COM AMÊNDOAS

Esta sobremesa leva o pudim trufado da outra receita anterior a outro nível com a adição 
de manteiga de amêndoa e ainda mais manteiga.

· 1 receita do pudim trufado de chocolate
· ½ xícara de manteiga de amêndoa
· 2 colheres de sopa de manteiga
· 2 colheres de sopa de xilitol ou estévia à gosto
· 2 pitadas de sal marinho

Prepare o pudim. Antes de despejar a massa nas forminhas de metal para muffins ou 
nas forminhas de porcelana, misture a manteiga de amêndoa, o xilitol e o sal marinho. 
Forre as forminhas com uma cada da mistura de manteiga de amêndoa. Despeje o 
pudim por cima e leve os recipientes à geladeira por 1 hora.
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PANNA COTTA CREMOSA DE MIRTILO E COCO
 
· 1 xícara de mirtilos frescos ou congelados (ou outra fruta vermelha Ex. morangos)
· 4 xícaras de leite de coco integral
· Até 4 colheres de sopa de xilitol
· 1 colher de chá de gelatina sem sabor
· 4 colheres de sopa de óleo TCM/ou de coco
· 4 colheres de sopa de manteiga 
· ½ xícara de coco ralado

Disponha os mirtilos em uma travessa de borda alta. Em uma caçarola, junte uma xícara 
do leite de coco, xilitol e a gelatina e aqueça em fogo médio até dissolver. Coloque as 3 
xícaras restantes do leite de coco, a manteiga e o óleo e um liquidificador e processe 
completamente. Adicione ao liquidificador a mistura quente de leite de coco e gelatina e 
o coco ralado. Bata até misturar. Derrame todo o conteúdo sobre os mirtilos e leve a 
travessa à geladeira por 1 hora para o creme adquirir consistência. Cubra com um mais 
de mirtilos.
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SORVETE CREMOSO DE COCO

·  4 ovos inteiros
·  4 gemas de ovos (além dos ovos inteiros)
·  10 gotas de vinagre de maçã ou suco de limão a gosto
·  7 colheres de sopa de manteiga
·  5 colheres de sopa de óleo tcm/coco
·  5 a 6 colheres de sopa de xilitol ou eritritol (ou mais se desejar – você pode adicionar 
até 160g)
· ¼ a ½ colher de chá de cacau em pó (opcional)
· Cerca de ½ xícara de água ou gelo (use menos do que você pensa ser necessário, 
depois aumente a quantidade se preciso)

Em um liquidificador, junte todos os ingredientes, exceto a água ou gelo, e processe até 
que adquira uma consistência macia e cremosa. Adicione a água ou o gelo e processe 
um pouco mais até misturar. Para obter um sorvete cremoso, o ideal é conseguir a 
consistência de iogurte, mas se quiser uma textura mais firme e mais sólida, acrescente 
mais água. Despeje a mistura em uma sorveteria e ligue. Isso proporcionará uma 
perfeita consistência de sorvete.
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CUPCAKES

· 12 colheres de sopa de eritritol ou xilitol ou uma mistura 50:50 dos dois (a melhor 
opção)
· 340g de chocolate amargo com 85% ou mais de cacau, picado
· ¾ xícara de manteiga sem sal
· 1 pitadinha de sal marinho
· 6 ovos em temperatura ambiente, claras e gemas separadas
· 1 colher de chá de cacau em pó

Pré-aqueça o forno a 177C. Forre uma assadeira de metal de 18 divisões para muffins 
com forminhas de papel para cupcakes. Se preferir fazer 12 unidades, reduza a receita 
em 1/3. Se quiser fazer 24 unidades, aumente a receita em 1/3. Triture o eritritol  e o 
xilitol em um liquidificador. Cuidado para não processar demais a ponto de o xilitol 
derreter e se tornar uma massa pegajosa. Reserve.

Em uma caçarola media e pesada, derreta o chocolate e a manteiga em fogo baixo, 

continua na outra página 
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Em uma caçarola media e pesada, derreta o chocolate e a manteiga em fogo baixo, 
mexendo sempre até que adquire uma textura sedosa. Retire do fogo e mexa para 
esfriar um pouco. Reserve. Em um liquidificador, junte 6 colheres de sopa da mistura do 
xilitol e eritritol em pó, o sal marinho e as 6 gemas e processe em velocidade média à 
baixa por cerca de 3 minutos até obter uma mistura grossa e esbranquiçada. Com uma 
espátula, incorpore a mistura de gemas com xilitol ao chocolate morno e acrescente o 
cacau em pó. 

Use uma tigela separada para bater as claras em neve em velocidade máxima. Em 
seguida adicione lentamente 6 colheres de sopa restantes da mistura de xilitol e eritritol 
e bata até que se formem picos quase firmes. Incorpore aos poucos, em 3 a 4 porções, 
as claras à mistura de chocolate com gemas. Encha 1/3 de cada forminha de papel e 
leve ao forno por 11 minutos. Gire a assadeira e asse por mais 11 minutos. Acomode a 
assadeira sobre uma grelha para que os cupcakes esfriem completamente. Se quiser 
preparar um glacê, use o adoçante de sua escolha misturado com cacau em pó e 
manteiga.
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MANTEIGA DE AMÊNDOAS

· 3 xícaras de amêndoas frescas ou torradas
· Óleo de coco a gosto

Coloque as amêndoas em um processador ou no liquidificador. Bata e se você estiver 
usando um liquidificador mexa com uma espátula com cuidado para não encostar na 
palheta, o calor vai transformar as amêndoas em uma pasta. Se desejar, acrescente 
óleo de coco para ficar mais cremoso, porém pode alterar levemente o sabor puro da 
manteiga de amêndoas. Nessa receita use amêndoas frescas e inteiras, pois se forem 
usadas amêndoas cortadas em lâminas ou velhas, pode gerar uma manteiga rançosa. 
Se você torrar levemente as amêndoas, o sabor será mais intenso, porém isso fica a seu 
critério.



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


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

