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LEITES VEGETAIS:

Os leites vegetais podem ser uma ótima opção alimentar para quem anda querendo diminuir o consumo 
de leite animal ou mesmo retirá-lo do cardápio diário, muitas vezes seguido por simples hábito. E o melhor 
da história: ao adotar novos leites em sua vida, você não vai sofrer por falta de nutrientes. Pelo contrário, 
poderá ganhar em bras, minerais e saúde.

LEITE DE QUINOA

Comparada ao leite materno em valor nutritivo, a quinua é riquíssima em proteínas e segundo os antigos 
incas, o alimento mais rico do planeta em aminoácidos e vitaminas. Preparo: 1 colher de sopa de quinoa 
em grão + 1 copo americano de água. Ferver a quinoa na água, em fogo baio, durante 2 minutos. 
Desligar. Jogar a primeira água fora. Voltar um copo e meio de água e ferver por mais oito minutos. 
Desligar, bater e coar.

LEITE DE AVEIA

A aveia é um cereal importante na alimentação dos diabéticos, pois contém bras solúveis que auxiliam 
no controle da glicemia. Protege o coração e a circulação contra a aterosclerose. É rica em cálcio, ferro, 
magnésio, vitaminas do complexo B e por conter bras, facilita o uxo intestinal. Preparo: Separe um copo 
de aveia em ocos. Hidrate em água por uma noite. Na manhã seguinte, bata com três a quatro copos de 
água, coe e obtenha um litro de leite.

LEITE DE AMENDOAS

2 xícaras de chá de amêndoas + 500ml de água. Deixar as amêndoas de molho por 8 horas. Descartar a 
água do molho. Bater no liquidicador com 500ml de água e coar bem. Guardar na geladeira por até 3 
dias. Esse mesmo processo pode ser feito com castanha do Pará, castanha de caju e nozes.

LEITE DE LINHAÇA

A semente de linhaça fortalece a imunidade, pois é um alimento que apresenta substâncias bioativas, 
capazes de prevenir e tratar inúmeras doenças. Também diminui as triglicérides, reduz doenças cardíacas 
e é um antiinamatório notável. Para os intestinos funcionarem bem, nada melhor do que utilizar a linhaça 
diariamente. Preparo: Um copo de linhaça para quatro copos de água. Bata e coe três vezes em peneira
na. Dá três copos de leite.

LEITE DE ARROZ INTEGRAL

Um poderoso desintoxicante. Contêm proteínas, vitamina B1 e niacina, responsáveis pela transformação 
das proteínas e carboidratos em energia. Preparo: Deixe de molho por oito a dez horas, dois copos cheios 
de arroz. Leve ao fogo com o dobro de água. Exemplo: dois copos de arroz para quatro de água e assim
proporcionalmente. O arroz deve car ao fogo sob a medida da mão, ou seja, assim que a mão não 
suportar mais o calor, é hora de desligar e abafar. Bata e coe várias vezes seguidas. Dois copos de arroz 
rendem meio litro de leite.



www.nutrianapaula.com.br

LEITE DE SEMENTE DE ABÓBORA

Verdadeira mina de ferro, fósforo e cálcio, combate anemia, ajuda na formação de glóbulos vermelhos, 
na oxigenação das células e na formação de ossos, músculos e cérebro. Limpa os intestinos e combate 
vermes. As sementes frescas são indicadas para náuseas e enjôos das gestantes.
Preparo: Para obter um litro desse néctar de saúde, separe um copo de sementes e deixe-as de molho por 
uma noite. De manhã, bata com três ou quatro copos de água ltrada. Coe bem.

LEITE DE GERGELIM

O gergelim é ótimo para os músculos e o cérebro. Tem muita proteína e ácido fólico, essencial na 
formação das células sanguíneas. Preparo: Um copo de sementes de gergelim dá quatro copos de leite. 
Deixe as sementes de molho por oito horas e bata com quatro copos de água. O resíduo do gergelim 
batido pode virar um delicioso queijelim Acrescente azeite, sal, orégano e misture bem até atingir a
consistência de corte.

LEITE DE INHAME

4 inhames + 1 litro de água. Descascar os inhames, picar e bater no liquidicador com a água por 3 
minutos. Coar bem. Guardar na geladeira por até 3 dias.

LEITE DE COCO

2 xícaras de chá de coco fresco (ralado ou pedaços) + 500ml de água. Bater tudo no liquidicador por 3 
minutos. Coar bem. Guardar na geladeira por até 3 dias.

Dicas
Todo leite vegetal pode ser tomado puro ou adoçado com melaço, açúcar mascavo, etc. Vale inventar e 
criar suas próprias receitas. Eles combinam muito bem com frutas e podem ser batidos no liquidicador 
com banana, mamão, maçã, abacate, até abacaxi. Também cam ótimos com frutas secas como 
ameixa-preta (sem caroço), damascos e uva-passa. Uma boa opção é deixar as frutas secas de molho por 
algumas horas antes de acrescentá-las ao leite, para que quem mais macias e soltem com facilidade seu 
açúcar natural.

Os segredos que fazem toda diferença
Lave bem os grãos antes de começar o processo de tirar o leite; Todo resíduo poderá ser reaproveitado 
em sopas, mingaus, assados ou na confecção de pães e tortas.

Para obter uma consistência homogênea, os leites vegetais necessitam ser coados de três
a quatro vezes em peneira na ou pano macio. Coe, separe o bagaço e volte a coar
sucessivamente. No caso de optar pelo pano, faça um saquinho largo e reserve-o só para
esse m.

Os leites vegetais não toleram temperaturas elevadas. Conserve-os sempre em geladeira
e se precisar aquecer, não deixe ferver, pois podem talhar. O uso da canela é indicado
quando o leite for aquecido.



Sobre mim...

Sou Nutricionista e apaixonada por Nutrição. Graduei em 
Administração no ano de  2012, 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!
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