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JANELA DE ALIMENTAÇÃO

O que comer na janela de alimentação?

Aqui vamos respeitar a quantidade de refeições propostas no protocolo de acordo com o dia da 
semana:

No almoço e Jantar: você pode fazer as receitas do Material – “opções de almoço e jantar – prato 
principal” + 1 receita do Material –“ Acompanhamentos” + hortaliças à vontade.

Exs.:

    Frango ao molho curry + Rolinho de abobrinha com ervas + Alface e tomate
    Hamburguer Fit + Palmito Pupunha assado com ervas + Agrião
    Filé ao pesto de rúcula + Suflê de couve-flor + Cenoura ralada

*Pode repetir o almoço no jantar ou o jantar no almoço (a critério de cada um).
 
Se não quiser fazer as receitas sugeridas**, sem problemas, desde que faça suas combinações de 
acordo com os itens permitidos na lista de compras, como por exemplo:

1 proteína (carnes/ovos/peixe/frango) + hortaliças cruas + legumes à vontade + gordura (óleo de 
coco/azeite/sementes/oleaginosas/abacate/coco).

Embora recomende fortemente que façam as receitas sugeridas.

 Exs.:

    Frango frito na banha de porco + folhas verdes + cenoura + azeite de oliva
    Peixe assado com leite de coco + folhas verdes + repolho/brócolis..
    Carne de panela + arroz de couve-flor + folhas verdes + óleo de coco
    Carne moída + abacate (guacamole) + legumes e verduras à vontade.
    Use a criatividade! Dúvidas me chamem!

SE NÃO ESTIVER NA LISTA DE COMPRAS NÃO ENTRA NO PROTOCOLO!

Quando houver 3 refeições ao dia:

Desjejum/lanches e sobremesas:  as receitas propostas para essa refeição estão no material: 
“Refeições intermediárias (desjejum/lanches/sobremesas)”, mais uma vez, você pode fazer as receitas 
sugeridas para essa 3° refeição ou ainda fazer combinações de acordo com os itens permitidos na lista.

Exs.:

    Ovos + abacate + linhaça
    Leite de coco + morangos + linhaça
    Pão lowcarb (desde que os itens da sua receita estejam na lista de compras) + manteiga ghee + 
laranja lima
    Aveioca (aveia+ovo) + peito de frango/atum + chia
    Frutas vermelhas + creme de leite de castanhas/coco + castanhas
    Abacate + cacau + xilitol
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RECEITAS SUGERIDAS**

OPÇÕES ALMOÇO E JANTAR (PRATO PRINCIPAL)

    Peixe em farofa de nozes
    Frango ao molho curry
    Hamburguer fit
    Omelete com tomate e manjericão
    File ao pesto de rúcula
    Pizzalete
    Salada com croutons de bacon e frango desfiado
    Sardinha escabeche na panela de pressão
    Peixe grelhado com crosta de castanhas
    Carne de panela
    Salmão com crosta de pistache
    Peixe grelhado com crosta de coco
    Arroz carreteiro de couve-flor
    Bolinho de Atum com queijo de búfala
    Nuggets de frango saudável
    Frango com leite de coco e curry
    Almondega com aveia e cenoura ao molho de tomate rústico
    Berinjela recheada
    Omelete de forno
    Peixe em crosta funcional
    Peixe embrulhado
    Ceviche

 
 ACOMPANHAMENTOS

    Suflê de couve-flor
    Rolinho de abobrinha com ervas
    Vegetais ao forno com ervas e especiarias
    Palmito pupunha assado com ervas
    Cuscuz de couve-flor
    Salada cremosa com molho de abacate
    Mini Pizza de berinjela
    Pesto de Abacate
    Farofa funcional 1
    Farofa Funcional 2
    Farofa Cetogênica
    Mini Pizza de berinjela
    Pesto de Abacate
    Maionese de abacate
    Patê de Abacate
    Creme de abóbora
    Berinjela ao forno
    Risoto Vegano
    Guacamole
    Ganola Caseira
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REFEIÇOES INTERMEDIÁRIAS (DESJEJUM/LANCHES E SOBREMESAS)

    Abacate assado com ovos
    Mingau de coco queimado
    Overnight de chia
    Pão low carb
    Pão de frigideira
    Pão de sementes
    Muffin Cetogênico
    Mingau de chia com geleia de morango e amêndoas trituradas
    Creme proteico de abacate com nibs de cacau
    Cookie Proteico
    Mousse de maracujá com chocolate
    Panini de Nozes
    Creme de abacate com cacau
    Cookie de cacau com coco
    Bolo de maracujá
    Waffle
    Cracker de sementes
    Iogurte de coco
    Muffin de atum
    Mini omelete de forno
    Bolo minuto de chocolate

 
RECEITAS BASE

    Molho de tomate caseiro: https://nutrianapaula.com.br/molho-de-tomate-caseiro/
    Sal de Ervas: https://nutrianapaula.com.br/sal-de-ervas/
    Caldo de carne/frango caseiro: https://nutrianapaula.com.br/caldo-de-carne-e-frango-caseiro/
    Caldo de legumes caseiro: https://nutrianapaula.com.br/caldo-de-legumes/

 

▶️A DESCRIÇÃO DAS RECEITAS ESTÃO NO MÓDULO 2.
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