
A lista de compras sugerida para o período do desafio é apenas um guia para a ida ao supermercado, 
feira ou lojas de produtos naturais. NÃO É NECESSÁRIO comprar TUDO que está na lista, apenas a 
adapte com as receitas sugeridas no Módulo 2 ou faça suas próprias combinações como descrito no 
Material “Tabela de Jejum e Janela de Alimentação” Módulo 1.

Frutas: 

    Abacate
    Coco
    Maracujá
    Kiwi
    Limão
    Laranja lima
    Frutas vermelhas (morangos, amoras, mirtilos, blueberrys)

….

Leites vegetais

    Leite de coco
    Leite de castanhas
    Leite de amêndoas

NÃO ENTRA QUALQUER OUTRO TIPO LEITE ANIMAL

….

Óleos e gorduras 

    Azeite de oliva extra-virgem
    Óleo de coco
    Manteiga de coco
    Manteiga ghee
    Banha de porco
    Creme de leite de castanha
    Azeite de abacate, linhaça, semente de abóbora

…

Oleaginosa 

    Castanhas (caju/pará)
    Nozes
    Amêndoas
    Avelãs
    Pistache
    Macadâmias
    Azeitonas

….
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Legumes e Verduras 

TODOS (abobrinha, berinjela, cenoura, pimentão, vagem, couve-flor, brócolis, tomate, tomate cereja, 
aipo, couve manteiga, palmito, abóbora, beterraba, pepino, rúcula, alface, agrião, alho-poró, acelga, 
chicória, espinafre, repolho, rabanete, aspargos, alcachofra, escarola, chuchu, broto de alfafa, broto de 
feijão).

….

Queijos 

    Mussarela de búfala
    Parmesão de búfala

 NÃO ENTRA QUALQUER OUTRO TIPO DE QUEIJO DE VACA)

 ….

Sementes 

    Semente de abóbora
    Semente de girassol
    Semente de gergelim
    Semente de chia
    Semente de linhaça
    Psyllium* (fibra)

 ….

Farinha ��

    Farinha de coco
    Farinha de nozes
    Farelo de aveia
    Farinha de linhaça
    Farinha de amêndoas
    Fermento químico* (para algumas receitas)

….

Proteína �����

    Peixes (pescada, atum, sardinha, salmão, tilápia, linguado)
    Carne bovina (patinho, lagarto, filé mignon, músculo, coxão duro, coxão mole),
    Frango
    Carne Suína
    Bacon
    Ovos (galinha e codorna)
    Cogumelos
    Proteína em pó vegana ou whey protein
    Agar agar (*para receita de iogurte de coco)
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Ervas para chá 

Hibisco, cavalinha, carqueja, abacateiro, melissa, camomila, chapéu de couro, capim
cidreira, chá verde, erva doce, passiflora, capim limão, bugre, funcho.
*Confira o material de receitas de chás � no Módulo 2.

✅PODE TOMAR CHÁS TANTO NO JEJUM QUANTO NA JANELA DE ALIMENTAÇÃO DESDE QUE 
SEM AÇÚCAR OU ADOÇANTE.

….

Temperos e especiarias 

TODOS (cebola, cacau em pó, nibs de cacau, canela, cúrcuma, pimenta do reino, pimenta biquinho, 
pimenta caiena,  pimenta calabresa, pimenta preta, louro, salsinha, manjericão, cúrcuma, açafrão, 
gengibre, alho, coentro, cheiro verde, salsinha, cebolinha, cominho, coentro, orégano, mostarda em pó, 
sal rosa, sal marinho, gengibre, endro, páprica doce, alecrim, tomilho, noz moscada, cravo, curry, 
hortelã, baunilha, grãos de mostarda, mostarda Dijon, vinagre de maça).

ATENÇÃO ⚠O QUE NÃO ESTÁ NA LISTA NÃO ENTRA NO DESAFIO!
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