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                                              DANONINHO DE CASTANHAS

80g de morango picado (prefira orgânico)
80g de castanha de caju crua e sem sal demolhadas por 8 horas
3 colheres de sopa de leite vegetal indicado
½ colher de sopa de suco de limão
1 colher de chá de extrato de baunilha
1 colher de sopa de xilitol
1 colher de café de vinagre de maçã
1 Pitada de sal

Modo de Preparo:
Descarte a água das castanhas, coloque os ingredientes líquidos em um 
liquidificador ou processador potente e vá colocando aos poucos as 
castanhas, conforme for incorporando você vai adicionando mais. Quando 
estiver uniforme coloque o morango e bata até virar um creme. Deixe gelar 
antes de servir.
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                                              PUDIM DE COCO

5 colheres de sopa de coco cream em pó (puravida ou monama) ou ainda lascas de coco fresco
2 colheres de sopa de whey ou proteína vegetal em pó (pode substituir por coco cream)
de 3 á 6 colheres de sopa de xilitol
2 ovos
150 ml de leite de coco
1 colher de chá de canela
1 colher de chá de baunilha
1 pitada de cravo
1 pitada de noz moscada
1 pitada de pimenta do reino
1 pitada de sal
raspas de limão

Modo de Preparo: 
Bata todos os ingredientes no liquidificador e distribua em forminhas (de preferência de silicone). 
Coloque água dentro de uma assadeira e distribua as forminhas. Cubra cada uma com papel manteiga 
e leve ao forno baixo em banho maria por aproximadamente 30 minutos. Leve à geladeira por 4 horas 
antes de desenformar.
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                                              PALITOS DE CENOURA COM GUACAMOLE

1 cenoura pequena cortada em palitos
1 avocado
1 tomate picadinho sem pele e sementes
½ colher de sopa de cebolinha
Suco de ½ limão
1 colher de chá de sal marinho
1 colher de sopa de Cebola Roxa (bem picadinha)
½ colher de sopa de salsinha
¼ de pimenta dedo de moça picada 
1 pitada de pimenta do reino

Modo de Preparo:
Divida o avocado em três partes, duas dela amasse bem e a outra parte corte em 
cubinhos. Reserve os cubinhos e misture o restante que foi amassado com os demais 
ingredientes. Na hora de finalizar incorpore o restante do avocado deixando 
pedacinhos.
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                                              TRUFAS DE COCO E LIMÃO SICILIANO

½ xícara de farinha de amêndoas ou amêndoas inteiras (pode substituir por outro nuts)
1 xícara de coco ralado sem açúcar
3 colheres de sopa de xilitol
1 colher de sopa de pasta de amêndoas ou outra
1/8 xícara de chá de suco de limão
Raspas de limão
1 colher de sopa de óleo de coco
raspas de limão
1 colher de chá de extrato de baunilha
1 pitada de sal marinho

Modo de Preparo:
Leve o coco ralado para assar até começar a ficar moreninho. Processe todos os ingredientes 
até virar uma massinha; Faça bolinhas e passa no coco ralado + raspas de limão. Leve para a 
geladeira por 2 horas, antes de servir.
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                                              CHOCOLATE QUENTE

¼ xícara de castanha crua e sem sal ou amêndoas sem pele (para tirar a pele 
é só ferver as amêndoas por uns 2 minutinhos e depois colocar na água com 
gelo. Deixar as castanhas de molho por 8 horas)
¼ 50g de chocolate 70% em barra ralao
1 xícara de leite vegetal 
xilitol ou stevia para adoçar
1 colher de chá de extrato de baunilha
1 pitada de pimenta caiena (opcional)
1 colher de chá de Canela
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Modo de Preparo:
Descarte a água e processe as castanhas com o leite e especiarias na velocidade 
máxima até que tudo se torne um líquido completo. Leve ao fogo e derreta o 
chocolate. Despeje-o em um copo e adicione um pouco de canela e nibs de cacau 
como cobertura.



                                              PEPITAS DEFUMADAS

½ xícara de semente de abóbora sem casca
½ colher de sopa de páprica defumada
2 colheres de chá de xilitol (opcional)
1 colher de chá de sal marinho
1 colher de chá de gengibre
1 colher de chá de orégano
1 pitada de pimenta caiena
1 pitada de canela
clara de ovo

Modo de Preparo:
Incorpore um pouco de clara nas sementes de abóbora, apenas o suficiente para 
melar todas por inteiro. Adicione todas as especiarias e temperos e coloque um uma 
assadeira antiaderente sem deixar que uma encoste na outra. Leve ao forno pré-
aquecido á 180c por aproximadamente 10 minutos, mexendo de tempos em tempos. 
Deixe esfriar em um recipiente frio e quando esfriar mantenha em um lugar fechado.
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SMOOTHIE ENERGÉTICO

(ótima opção para o pré-treino)

1/4 xícara de chá de café bem concentrado
1 xícara de chá de leite vegetal
3 colheres de sopa de pasta de amêndoas ou avocado
1 colher de sopa de óleo de coco
½ colher de café de pimenta caiena
2 colheres de chá de canela
5 gotas de extrato de baunilha
Xilitol ou Stevia para adoçar
Pitada de sal

Modo de Preparo:
Processe todos os ingredientes. Polvilhe canela e sirva quente ou frio.
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CRACKER DE LEMON PEPPER

3 colheres de sopa de chia 
4 colheres de sopa farinha de semente de girassol ou outra
8 colheres de sopa de semente de linhaça dourada
1 clara
4 colheres de sopa de água aproximadamente
1 colher de chá de lemon pepper
½ colher de café de sal de especiarias
1 colher de chá de orégano

Modo de Preparo:
Coloque a semente de linhaça de molho na água por aproximadamente 30 minutos. Adicione os 
demais ingredientes colocando a clara aos poucos; Forre uma forma com papel manteiga ou use 
uma assadeira antiaderente untada e abra a massa deixando ela BEM fininha usando todos os 
dedos da mão. Corte em quadrados com ajuda de um cortador de pizza ou uma faca, 
empurrando com cuidado para os lados para que abra espaço entre os crackers e possa assar 
por igual; se você optar pelo papel manteiga corte os quadrados com uma tesoura e leve para 
assar sem que eles se encostem. Leve para assar a 170 graus por aproximadamente 20/30 
minutos virando na metade do tempo para ficar crocante de ambos os lados. Se optar pelo 
papel manteiga tire o papel na hora que for virar. Ele deve ficar bem crocante, coloque em um 
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GOLDEN MILK (leite dourado ayurvedico)

1 copo grande de leite de coco ou de amêndoas
1 colher (chá) de cúrcuma em pó (açafrão da terra)
1 pitada de canela
1 pitada de cardamomo (opcional)
1 pitada de gengibre em pó (opcional)
1 pitada de pimenta do reino
Gotas de Stevia ou xilitol (opcional)

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até homogeneizar. Em 
seguida adicione em uma panela e leve ao fogo médio por aproximadamente 1 
minuto e mexa até que fique quente, mas é importante não pode deixar ferver. 
Beba quente. Esse leite é rico em propriedades anti-inflamatórias, excelente para 
prevenção de gripes e resfriados.
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                                              PALITINHOS DE ABACATE CROCANTE

1 abacate pequeno no ponto (não pode estar nem muito nem pouco maduro)
Sal de Especiarias
1 limão
Curry à gosto
1 ovo
Pimenta do reino (opcional)
Farinha de amêndoas
Farinha de linhaça
Ervas secas à gosto

Modo de Preparo:
Pré-aqueça o forno a 180 graus; Corte o abacate em palitos e passe no limão para 
não escurecer, em seguida tempere com o sal de especiarias e pimenta do reino e 
passe na farinha de amêndoas; Tempere bem o ovo com sal, curry e pimenta; 
Tempera a farinha de linhaça com as suas ervas prediletas; Passe o palito no ovo e 
em seguida na linhaça; Leve o forno e deixe por aproximadamente 20 minutos ou 
até ficar crocante.
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 AVOCADO TOAST

1 avocado
1 ovo
Sal de especiarias
Páprica defumada
Levedura nutricional (opcional)
Ervas secas e especiarias de sua preferência

Modo de Preparo:
Separe a clara da gema. Tempere a clara com especiarias, sal e ervas. 
Aqueça uma frigideira untada e coloque a clara temperada.Tampe e deixe 
cozinhar um pouco. Abra e coloque a gema, deixe cozinhar de tampa 
fechada até chegar no ponto da gema que você deseja. Corte o avocado 
em tiras e coloque sobre o ovo. Tempere bem com azeite, sal e especiarias 
e sirva na sequencia.
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                                              CHIPS DE COUVE

½ maço de couve frisada (ou outra) 
1 pincel

Molho
¼ xicara de pasta de castanhas

1 Limão Siciliano
Alho em pó
Mostarda em pó Sal de Especiarias
1 pitada de Pimenta Caiena
3 colheres de sopa de água

Modo de Preparo:
Processe todos os ingredientes até virar um creme liso. Rasgue as folhas com as mãos, 
tempere-as e distribua em uma assadeira, sem deixar que uma encoste na outra. Leve em 
forno baixo (150 graus se seu forno tiver essa opção, se não 180 graus), por 10 a 20 
minutos aproximadamente. Vai depender do forno e do tamanho do corte das couves.
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BOLINHO DE CHOCOLATE (PETIT GATEAU)

45 g de chocolate 70% cacau
3 colheres de sopa de manteiga ghee
1 ovo
1  gema
2 colheres de sopa de xilitol (opcional)
2 colheres de sopa de farinha de amêndoas ou coco
1 colher de café de canela
4 gotas de extrato orgânico de baunilha (opcional)
4 gotas de limão siciliano (opcional)
1 pitada de sal do Himalaia

Modo de Preparo:
Quebre o chocolate e derreta com a manteiga ghee em banho maria e reserve. Em uma tigela, misture 
os ovos, as gemas de ovos e xilitol. Bata a mistura em uma batedeira até ficar o dobro do tamanho mas 
que tenha uma consistência firme. Acrescente o chocolate aos poucos na mistura dos ovos e continue 
batendo velocidade mínima até formar uma mistura suave e uniforme. Enquanto você ainda está 
batendo a mistura (em baixa velocidade), polvilhe a farinha sobre ela. Desligue a batedeira e 
acrescente a baunilha e o limão. Coloque em forminha de empadinhas untadas e enfarinhadas ou em 
formas de silicone (nesse caso não precisa untar). Pré-aqueça o forno por cerca de 15 minutos (Baixa 
temperatura, em torno de 180°C); Coloque o bolinho por aproximadamente 5 á 10 minutos 
dependendo do tamanho da forminha.
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COOKIES LOWCARB

1 xícara de farinha de amêndoas ou outra castanha
1 xícara de farinha de coco
1  ovo
2 colheres de sopa de pasta de amendoim ou outra
1 colher de sopa de manteiga ghee
3 colheres sopa de xilitol
extrato de baunilha (opcional)
1 colher de chá de gengibre em pó
2 colheres de chá de erva doce
1 colher de chá de canela em pó
½ colher de chá de bicarbonato de sódio
1/3 de xícara de chocolate amargo gotas

Modo de Preparo:
Misture o adoçante natural, o ovos, a essência de baunilha, o chocolate picado e a ghee derretida.
Adicione as farinhas com um fouet e misture bem. Incorpore o fermento e leve a massa para a 
geladeira por 20 minutos. Faça bolinhas e achate-as em formato de cookie. Se quiser variar a 
apresentação, deixe- as em formato de bolinhas mesmo. Coloque em um tabuleiro com papel 
manteiga untado. Leve ao forno 180°C por 15 minutos. Rendem de 10 a 15 cookies dependendo do 
tamanho.
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BOMBOM SONHO DE VALSA

1 colher de sob de pasta de castanhas (pode ser amêndoas, nozes ou amendoim)
1 colher de sopa de farinha de coco
xililtol ou stévia à gosto
2 colheres de chá de óleo de coco

Modo de Preparo:
Misture os ingredientes e enrole em forma de bolinha. Coloque no freezer por 
aproximadamente 20 minutos. Após esse período, retire e passe na calda abaixo feita com 
a mistura abaixo:
1 colher de sopa de óleo de coco
1 colher de sob de cacau em pó
xilitol ou gotas de stévia (ao seu gosto, sem exagerar)
Se preferir faça uma calda apenas com chocolate 70% derretido em banho maria com um 
pouco de leite vegetal.
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MUFFIN SALGADO

1 ovo
2 colheres de sopa de alguma farinha low carb (coco, linhaça, amêndoas)
1 colher de sopa de água
1 colher de chá de azeite
1 colher de chá de cúrcuma + pimenta do reino (ou o que gostar)
1 colher de chá de fermento
3 colheres de sopa de recheio de sua preferencia (frango desfiado, cogumelos, queijo, tofu)
Sementes de chia ou girassol (opcional)

Modo de Preparo:
Misture todos os ingredientes num pote pequeno, menos o recheio. Coloque uma colher 
da massa em forminhas pequenas, depois uma col. do recheio e cubra com a massa. 
Salpique sementes em cima e coloque para assar em um forno pré aquecido a 180 graus. Se 
for um forno pequeno por 20 a 30 minutos, se for grande por 30 a 40 minutos, ou até 
dourar.
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MOUSSE DE CHOCOLATE

100 g de chocolate 75% cacau
3 colheres de sopa de manteiga ghee
2 ovos (apenas 1 gema será usada)
2 colheres de sopa de xilitol ou stevia
2 colheres de sopa de café forte passado ou água
1 pitada de sal
1 pitada de canela

Modo de Preparo:
Separe as claras das gemas. Pique o chocolate grosseiramente. Derreta o chocolate e a 
ghee, juntamente com o café, em fogo baixo, até que fique uma misture homogênea. 
Reserve. Na batedeira, bata a gemas e o xilitol, até obter um creme. Adicione a misture 
de chocolate e bata bem. Em outra tigela, bata as claras em neve. Na batedeira, bata as 
claras em neve e acrescente 1/3 das neves no chocolate, misturando bem. Incorpore o 
restante das claras delicadamente, mas sem demora. Divida e essa massa em taças 
individuais ou em uma tigela grande e leve a geladeira. Sirva gelada.



Sobre mim...

Sou Nutricionista e apaixonada por Nutrição. Graduei 
em Administração no ano de  2002, desde lá me sentia 
um pouco frustrada, pois no fundo sabia que poderia 
contribuir diretamente na vida das pessoas, foi onde 
desisti 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 Esportiva. Atendo em consultório particular 
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, 
autoestima 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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