
REFEIÇÕES INTERMEDIÁRIAS 
 DESJEJUM, LANCHES 

E SOBREMESAS 



Abacate assado com ovos

    1 abacate
    2 ovos

    Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: corte o abacate no meio, tire o 
caroço e raspe um pouquinho a polpa para criar 

espaço para o ovo (raspe apenas um pouquinho). 
Quebre o ovo em uma tigela com cuidado para não 

furar a gema e adicione no abacate. Coloque no 
forno por 10 a 15 minutos a 185° graus, observe 
para não queimar ou endurecer demais a gema. 

Retire e adicione sal e pimenta a gosto.



Mingau de coco queimado

    1 xícara de chá de leite de coco
    1 clara de ovo

    ½ xícara de chá de água
    3 colheres de sopa de farinha de coco

    3 colheres de sopa de coco ralado fino sem açúcar
    1 colher de chá de canela

    1 colher de chá de gengibre em pó (opcional)
    1 colher de chá de baunilha

    1 pitada de sal marinho
    1 pitada de pimenta caiena (opcional)

    1 unidade de cravo (opcional)
    1 pitada de Noz moscada (opcional)

    1 colher de sopa de nozes ou castanhas
    raspas de limão (opcional)

    1 colher de sopa de whey de baunilha

Modo de preparo: asse o coco ralado rapidamente até sair o 
aroma e ele ficar moreninho e reserve. Despeje em uma 

panela pequena o leite, a água, farinha de coco, 2 colheres 
do coco queimado (reservar 1), as especiarias, a clara de 

ovo, adoçante (opcional) e misture bem. Leve a mistura ao 
fogo médio e mexa, quando levantar fervura, tampe a panela. 

Reduza o fogo e deixe por mais 2 minutos, abra a tampa e 
comece a mexer. Deixe reduzir, isso deve demorar uns 5 

minutinhos. Desligue o fogo, adicione o whey de baunilha, 
misture bem. Finalize com as nozes, o coco queimado, 

canela e raspinhas de limão.



Overnight de chia

    100ml de leite de coco
    4 colheres de sopa de chia
    1 colher de sopa de canela

    3 colheres de sopa de morangos picados e 
mirtilos frescos

    1 colher de whey de baunilha

Modo de preparo: misture a chia e a canela no 
leite de coco e coloque na geladeira de um dia 

para o outro. Quando acordar adicione o whey e 
pique as frutas por cima (sugestão: morangos, e 

mirtilos). Se preferir pode adicionar nozes e lascas 
de amêndoas. Consumir em seguida.



Pão low carb

    2 ovos
    2 colheres de sopa caprichadas de farinha de 

amêndoa
    1 colher de sopa de psyllium (Serve pra deixar a 

massa fofa e macia)
    1/2 colher de chá de fermento

    1 pitada de sal e outro tempero a gosto

Modo de preparo: Bata bem os 2 ovos antes de 
adicionar o restante dos ingredientes. Misture tudo 
em um recipiente até ficar uma massa homogênea. 

Deixe repousar por 3 min em temperatura 
ambiente. Unte uma frigideira pequena (apenas 

azeite) despeje toda a mistura e coloque em fogo 
baixo. Em fogo médio ou alto não dá certo. 
Espalhe um pouco na frigideira mas deixe a 

mistura um pouco grossa para poder rechear o pão 
no final. Tampe a frigideira. Quando ver que a parte 
de baixo começou a dourar , vire a massa e deixe 
dourar o outro lado (fique atento que o segundo 

lado não demora muito e pode queimar). Desligue 
a frigideira, parta o pão no meio e recheie com o 

que quiser.



Pão de frigideira

    1 col de sopa de psylium
    1 col de chá de cada: semente de girassol, 

abóbora, gergelim e chia
    1 col de sob de farinha de linhaça dourada

    1 col de chá de fermento
    2 col de sopa de água

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes e 
leve a frigideira. Deixe dourar dos dois lados e está 

pronto. e recheie com o que quiser.



Pão de sementes

    1 colher de sopa de farinha de amêndoas
    1 colher de sopa farinha de coco

    1 colher de chá de semente de girassol
    1 colher de chá de semente de chia

    1 colher de chá de farinha de linhaça
    pitada sal

    3 colheres de sopa de água

Modo de preparo: Misture tudo, faça uma bolinha 
e coloque no grill ou frigideira com azeite e vá 

abrindo a massa. Doure dos 2 lados.

…



Muffin Cetogênico

    10 ovos de codorna
    150ml de leite de coco

    6 col de sob de cacau em pó
    50g de coco ralado
    30g de óleo de coco

    1 col de chá de fermento
    1 col de chá de xilitol

Modo de preparo: Em uma vasilha, bata bem os 
ovos. Depois acrescente o restante dos 

ingredientes, exceto o fermento e misture bem. Por 
último, acrescentar o fermento. Despeje em 

forminhas de cupcake e leve para assar em fogo 
baixo, por 30 minutos.

…



Mingau de chia com geleia de morango e 
amêndoas trituradas

    60 g de chia
    150 ml de leite de coco

    1 colher de sopa de xilitol
    1 colher de sopa de amêndoas trituradas

Modo de preparo: Coloque o leite de coco em um 
tigela, adicione a chia, o xilitol e mexa com uma 

espátula para misturar bem os ingredientes. Depois 
coloque em um copo ou taça e leve para a 

geladeira por 40 minutos para hidratar a chia. Sirva 
com geléia de morango sem açúcar.

…



Creme proteico de abacate com nibs de cacau

     ½ abacate
    2 colheres de sopa de nibs de cacau (ou 

pedacinhos de chocolate 70% cacau)
    ½ scoop de proteína vegana sem sabor

Modo de preparo: Retire o abacate da casca e 
coloque em um liquidificador. Junte a proteína 
vegana e bata até ficar cremoso. Não precisa 

colocar água. Coloque em uma taça e finalize com 
nibs de cacau.



Cookie Proteico

    ½ xic semente de girassol
    ½ xic amêndoas

    2 scoops de proteína vegana (baunilha para 
sabor mais neutro ou chocolate)

    3 col sopa óleo de coco
    1 col sopa adoçante (os permitidos)

 Modo de preparo: Triture a semente e as 
amêndoas no liquidificador, ate virar farinha. 

Misture numa vasilha os ingredientes secos e 
acrescente óleo de coco, incorporando. Va 

acrescentando aos poucos agua ate dar liga. Faça 
bolinhas, achate um pouco e coloque numa forma 

untada com óleo de coco. Forno 20 min 220ºC.



Mousse de maracujá com chocolate

    4 unidades de maracujá (só o suco coado)
    1 xícara (chá) de castanha de caju crua sem sal 

(deixadas de molho por 4 horas, ou em água 
fervente por 15 minutos)

    2 colheres (sopa) de adoçante
    2 colheres (sopa) de água

    1/2 xícara (chá) de chocolate amargo 70% 
picado

    1/3 xícara (chá) de leite de coco

Modo de preparo: Bata o suco de maracujá, a 
castanha de caju, o adoçante e a água no 
liquidificador até virar um creme. Durante o 

processo, pare de vez em quando e empurre a 
mistura das laterais para o centro do liquidificador, 
com a ajuda de uma espátula. Reserve. Derreta o 

chocolate e o leite de coco em banho-maria. Monte 
numa taça ou copo de vidro uma camada de cada 

e leve à geladeira para gelar por 15 minutos. 
Finalize com sementes de maracujá para decorar.



Mousse de maracujá com chocolate

    4 unidades de maracujá (só o suco coado)
    1 xícara (chá) de castanha de caju crua sem sal 

(deixadas de molho por 4 horas, ou em água 
fervente por 15 minutos)

    2 colheres (sopa) de adoçante
    2 colheres (sopa) de água

    1/2 xícara (chá) de chocolate amargo 70% 
picado

    1/3 xícara (chá) de leite de coco

Modo de preparo: Bata o suco de maracujá, a 
castanha de caju, o adoçante e a água no 
liquidificador até virar um creme. Durante o 

processo, pare de vez em quando e empurre a 
mistura das laterais para o centro do liquidificador, 
com a ajuda de uma espátula. Reserve. Derreta o 

chocolate e o leite de coco em banho-maria. Monte 
numa taça ou copo de vidro uma camada de cada 

e leve à geladeira para gelar por 15 minutos. 
Finalize com sementes de maracujá para decorar.



Panini de Nozes

    1 ovo
    2 colheres (sopa) de farinha de nozes
    1 colher (sopa) de farinha de linhaça

    1 colher (sopa) de linhaça
    1 colher (chá) de fermento químico em pó

    sal a gosto

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes e 
leve ao microondas por 2 minutos. Corte ao meio, 

recheie como preferir e leve a uma frigideira 
antiaderente para dourar. Sugestão de recheio: 

mussarela de búfala e folhas de manjericão fresco.



Creme de abacate com cacau

    3 colheres de sopa de abacate
    1 colher de sobremesa de cacau em pó

    1 colher de chá de sementes de chia

Modo de preparo: Bater todos os ingredientes e 
levar ao freezer por 10 minutos.



Cookie de cacau com coco

    ½ xícara de farinha de coco
    ½ xícara de farinha de amêndoas (pode ser 

nozes, castanhas, avelãs – só bater no 
processador ate virar farinha)
    6 col sopa de óleo de coco
    2 col sopa de leite de coco

    Gotinhas de stévia

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes, 
forme bolinhas, achate e leve para assar por 20 

min. Cobertura: 2 col sopa de pasta de amêndoas 
+ 2 col sopa de água + 30g de chocolate amargo. 

Mistura a pasta com a água ate ficar bem 
homogêneo, coloque um pouco por cima de cada 

cookie. Derreta o chocolate e coloque sobre a 
pasta. Leve a geladeira por alguns minutos e 

pronto.



Bolo de maracujá

    4 ovos
    2 maracujás médios

    6 col. de sopa de farinha de coco
    6 col. de sopa de farelo de aveia
    6 col. de sopa de eritritol ou xilitol

    1 col. de sobremesa de fermento em pó

Modo de preparo: Em um liquidificador bata todos 
os ingredientes e leve ao forno médio para assar 
por 20 a 25 minutos. Opcional: derreter 50g de 

chocolate 70% e adicionar 1 col. de sobremesa de 
óleo de coco, misture tudo e coloque por cima do 

bolo.



Waffle

    2 ovos
    4 c sopa farinha de amêndoas

    4 c sopa farelo de aveia
    1 c sobremesa manteiga ghee

    2 c sopa eritritol ou xilitol
    3 c sopa de leite coco

    canela à gosto
    1 c sobremesa de fermento químico

Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador 
(menos o fermento). Assar na maquininha de waffle 

(ou frigideira untada). O recheio pode qualquer 
item permitido no material “lista de compras”.



Cracker de sementes

    1 xícara de sementes de linhaça dourada
    1 xícara de sementes de chia

    2 xícaras de água

Deixe esses ingredientes de molho de um dia para o outro. 
As sementes vão dobrar de tamanho e formar um gel

Segundo passo:

    1 xícara de gergelim
    1 xícara de amendoim triturado

    1/2 xícara de granola
    1/2 xícara de aveia

    2 colheres de sopa de azeite
    1 colher de sobremesa de sal

    Temperos à gosto

Modo de preparo: Misture bem todos os ingredientes. Pré 
aqueça o forno a 180°C. Espalhe a massa em um tabuleiro 

forrado com papel manteiga. Leve ao forno por cerca de uma 
hora, até ficar sequinha e crocante (fique de olho para não 

queimar). Corte em pedaços.



Waffle

    2 ovos
    4 c sopa farinha de amêndoas

    4 c sopa farelo de aveia
    1 c sobremesa manteiga ghee

    2 c sopa eritritol ou xilitol
    3 c sopa de leite coco

    canela à gosto
    1 c sobremesa de fermento químico

Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador 
(menos o fermento). Assar na maquininha de waffle 

(ou frigideira untada). O recheio pode qualquer 
item permitido no material “lista de compras”.



Iogurte de coco

    400ml de leite de coco caseiro
    2 colheres de sobremesa de suco de limão

    1 colher de chá de agar agar

Modo de preparo: Em uma panela junte metade 
do leite de coco, o agar agar e o suco de limão. 

Leve ao fogo, mexendo bem até que ferva. 
Coloque na geladeira de espere que esteja gelado. 
Misture com o restante do leite de coco para ficar 

em consistência de iogurte e deixe na geladeira por 
mais uma hora.



Muffin de atum

    2 ovos inteiros
    1 clara

    Sal a gosto
    Pimenta do reino

    Orégano
    5 colheres de sopa de atum
    Tomate picadinho a gosto

    Cebola em cubinhos a gosto

Modo de preparo: Bata os ovos, o sal, pimenta e 
orégano. Adicione o atum e misture bem. Despeje 

em forminhas de silicone (não pode usar a de 
papel por que gruda muito) leve ao forno médio-

alto por mais ou menos 20 minutos e pronto.



Mini omelete de forno

    2 ovos inteiros
    1 colher de sopa de psyllium

    Sal a gosto
    1 colher de sopa de cenoura ralada

    1 colher de sopa de abobrinha ralada
    1 colher de chá de fermento em pó
    1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo:  mistura tudo, adicione o 
fermento. Coloque em forminhas de silicone e leve 
ao forno até ficarem douradinhos. Rendimento: 4 

unidades.



Bolo minuto de chocolate

    2 colheres de proteína vegana ou whey protein
    1 ovo inteiro

    2 colheres de sopa de farinha de coco ou 
amêndoas

    ¼ de xícara de chá de leite vegetal ou água
    2 colheres de sopa de adoçante

    2 colheres de sopa de pedaços de chocolate 
70%

    1 colher de sobremesa de cacau em pó
    1 colher de café de vinagre de maçã
    1 colher de café de fermento em pó

Modo de preparo: untar um ou dois ramequins 
com óleo de coco e cacau em pó extra, ao 

solicitado na receita. Misturar todos os ingredientes 
(obs: a massa não fica tão consistente). Assar em 

forno pré-aquecido a 200°C por 12 a 15 minutos ou 
no microondas por aproximadamente dois minutos, 

caso divida a receita, o tempo reduzirá.
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