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FASE 1 – CARDÁPIO 5
DIAS Low Carb

* Qualquer fruta (1 porção – 80 a 100g)
** Vegetais: todos os vegetais – ver lista de compras (o ideal 1 porção de cru e outra de refogado) – à vontade

 

A execução das receitas do cardápio não é obrigatória. Caso opte em não fazer as receitas
propostas, utilize somente o que há na lista de compras para adaptar suas preparações, o que
não estiver na lista de compras NÃO ENTRA NO PERÍODO DO DESAFIO, nem adianta perguntar,
chorar, resmungar, kkkk, afinal é um desafio certo? Faça suas próprias receitas com os
ingredientes permitidos na lista e compartilhe no grupo!

Como combinar as refeições?
Café da manhã: 1 proteína + 1 fruta + 1 gordura + shot + café ou chá sem açúcar (opcional)
Ex.:
Ovos + Mamão + Semente de Linhaça
Pão Low Carb (com ingredientes da lista de compras) + Manteiga Ghee + Banana
Ovos Mexidos + Castanhas/Coco + Frutas Vermelhas

Almoço e Jantar: 1 proteína + 1 carboidrato (ou no almoço ou no Jantar) + 1 Gordura + Vegetais
à Vontade
Ex.:
Ovos/Frango/Peixe/Carne suína e bovina (grelhado/assado/cozido) + aipim/batata/quinoa +
Azeite/Manteiga/Castanhas/Sementes/Abacate + Vegetais à Vontade (todos)

Lanche da tarde: Fruta* (opcional) – Avaliar “é fome ou hábito?”
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DIAS Low Carb

Posso repetir as receitas ou inverter os horários e dias? Sim.

LISTA DE COMPRAS – FASE 1
Sementes (grupo Gorduras)
Chia
Gergelim (preto e/ou branco)
Linhaça
Pepitas/sementes de Girassol

Oleaginosas (grupo Gorduras)
Castanha do pará
Macadamias
Nozes

Proteínas
Atum/sardinha fresco ou em lata (em óleo)
Carnes magras (alcatra/fraldinha/patinho..)
Cogumelos (shitaki/shimeji/...)
Carne suína
Frango (todos os cortes)
Ovos
Peixes (salmão/pescada/peixe branco/..)

Carboidratos/amidos
Aipim
Batata (todas as variedades)
Quinoa em grãos

Frutas
Todas*
Abacate (grupo gorduras)
Coco (grupo gorduras)
Banana (todas as variedades)
Frutas vermelhas (mirtilos/framboesas/amoras/morangos)
Limão/limão siciliano
Suco de Uva Integral (apenas para a receita “Geleia natural de frutas vermelhas”) 

* Na FASE 1 estamos trabalhando Low Carb moderada, ou seja, você não precisa restringir nenhum tipo de fruta, desde
que encaixe dentro da quantidade diária recomendada (nesse protocolo/fase1: até 2 porções ao dia - 1 porção – 80 a
100g). 

Farinhas Low Carb
Amaranto
Farelo de aveia
Farinha de amêndoas
Farinha de castanha do pará
Farinha de linhaça



REPROGRAMANDO
DESAFIO 3 EM 1

Gorduras
Azeite de oliva extra-virgem
Manteiga Ghee
Óleo de coco extra-virgem

Temperos e Especiarias
Alecrim
Alho fresco/pó
Canela em pó/pau
Cebola fresca/pó
Cúrcuma
Gengibre fresco/pó
Hortelã
Manjericão
Orégano
Páprica
Pimenta preta/reino
Sal Marinho
Salsa
Salsinha e cebolinha fresco/desidratado
Tomilho
Vinagre de Maça 

Vegetais (verduras e legumes)
Todos**
Abobrinha
Acelga
Agrião
Alface (todas as variedades)
Brócolis
Cenoura
Couve
Couve-flor
Pimentão (todas as variedades)
Tomate
Tomate cereja

Chás
Vide arquivo “receitas de shots e chás”

Diversos
Cranberry Seco (para a receita “Granola Funcional”)
Fermento Químico (para a receita “Panqueca Low Carb)
Goma Xantana (para a receita “Geleia natural de frutas vermelhas”)
Néctar de coco (para a receita “Granola Funcional”)
Própolis alcoólico (verde) – para shots
Psyllium (para a receita “Granola Funcional”)
Shoyo (para a receita de mix de cogumelos)
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½ xícara de chá de gergelim com casca (branco e/ou preto)
1 xícara de chá de pepitas de girassol sem sal 
½ xicara de chá de quinoa em flocos
½ de chá de psyllium 
½ de chá de castanha do pará sem sal
½ xicara de chá de macadâmias sem sal
1 colher de sopa cheia de óleo de coco extra-virgem
2 colheres de sopa de néctar de coco 
½ xicara de chá de cranberry seco
½ de xicara de chá de semente de chia

Granola Funcional

Misturar todos os ingredientes, exceto as frutas secas e a semente de chia, e levar ao forno á 180°C até
tostar e dar “ponto crocante” da granola. Mexer bem todos os ingredientes por duas ou três vezes, tirar
do forno e deixar esfriar para misturar as frutas secas e a semente de chia.

2 ovos inteiros 
1 colher de sopa de farelo de aveia 
1 colher de sopa de farinha de castanha do Pará 
Temperos naturais (cúrcuma, cebolinha, pimenta preta, pitada de sal) 
4 colheres de atum 
1 fio de azeite de oliva

Muffin de Atum 

Modo de preparo: misturar tudo muito bem. Adicionar a massa em forminhas de silicone e levar ao
microondas por 2 minutos (dependendo da potência do aparelho). Verifique se está cozido e úmido.
Servir em seguida. 

Café da ManhãRECEITAS – 

1 ovo
1 colher de sopa de farinha de amêndoas
1 colher de sopa de farinha de linhaça
2 colheres de sopa de água
1 colher de chá de fermento químico
1 colher de café de cúrcuma
1 pitada de canela
1 pitada de pimenta do reino (opcional)

Misture os ingredientes até incorporar bem. Despeje em uma frigideira untada e mantenha-a
tampada e com fogo baixo. Vire quando estiver firme na parte de cima.

Panqueca Low Carb
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50g de mirtilos 
50g de framboesa
50g de amoras
250g de morangos 
Suco de ½ limão
1 pau de canela
1 xícara de chá de suco de uva integral
1 colher de cafezinho de goma xantana

Geleia Natural de Frutas Vermelhas

Lave as frutas em água corrente e corte os morangos em 4 partes. Coloque todas as frutas em uma
panela e vá adicionando o suco de uva, cozinhe por 10 minutos. Ao final adicione a goma xantana e
mexa sem parar até engrossar. Coloque em um vidro esterilizado bem fechado e conserve em geladeira
por até 10 dias.

2 ovos inteiros
Salsinha e cebolinha a gosto
Sal e pimenta a gosto
1 colher de sobremesa de semente de chia
1 colher de café de manteiga ghee ou azeite de oliva

Ovos Mexidos

Em uma tigela quebre os ovos e bata bem. Adicione os demais ingredientes e misture com os ovos.
Aqueça uma frigideira antiaderente ou untada com azeite de oliva e coloque a mistura, mexendo até
que os ovos fiquem cozidos. Servir quente.

2 ovos
1 colher de sopa de água
1 colher de chá de sal 
1 colher de chá de cúrcuma
1 colher de chá de orégano
½ colher de chá de pimenta do reino

1 punhado de Shitake
1 punhado de Shimeji
2 colheres de sopa de cebolinha
2 dentes de alho finamente picado
azeite de oliva a gosto
3 colheres de Shoyo 
1 xícara de água
pimenta do reino moída 

Omelete com Mix de Cogumelos

Mix de cogumelos

Modo de preparo da omelete: misture tudo e bata com o garfo. Unte e aqueça a frigideira.
Adicione os ovos, quando a omelete começar a firmar, adicione o recheio e baixe o fogo. Deixe
até a omelete ficar com a consistência desejada.
Modo de preparo do recheio de cogumelos: corte o shitake em tiras finas e refogue em uma frigideira o
azeite, o alho e em seguida os cogumelos, adicione o shoyu deixe ferver até reduzir todo o líquido. Após
pronto, recheie a omelete com os cogumelos.
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100g de filé de peixe
1 colher de raspas de gengibre 
Raspas de 1 limão siciliano
1 pitada de sal 
1 banana da terra

Papelotes de Peixe

Tempere o filé de peixe com raspas de limão siciliano, raspas de gengibre e sal. Reserve. Corte em fatias
a banana da terra. Corte um pedaço de papel manteiga ou alumínio e distribua a banana e em seguida
o filé. Finalize com um ramo de alecrim e um fio de azeite de oliva. Feche o papelote enrolando o papel
nas bordas como se fosse fazer um pastel. Leve ao forno médio por 15 a 20 minutos.

legumes de sua preferência
1 fio de azeite de Oliva
sal a gosto
especiarias a gosto 

Legumes Assados no Forno

Corte todos os legumes sem se preocupar com o corte, de forma grosseira mesmo. Coloque tudo em
uma forma antiaderente, regue com azeite de oliva, coloque especiarias, sal e leve ao forno. Você
controla o ponto, se quiser mais crocantes ou mais moles. Assim que ficar no ponto que desejar, deixe
esfriar e coloque em um pote bem fechado e leva para geladeira, dura até 1 semana.
.

AlmoçoRECEITAS – 

1 abobrinha grande cozida
100g carne moída magra (patinho) ou peito de frango
1 tomate picado
1/3 de pimentão amarelo picado
1 cebola pequena picada
salsinha, sal e pimenta à gosto
1 colher de sopa de molho de tomate caseiro

Abobrinha Recheada

Corte a abobrinha ao meio, retire o miolo com ajuda de uma faca e pique-o. Grelhe o frango
(caso optar pelo frango), desfie com auxílio de um garfo ou se preferir deixar em cubos. Pode
gratinar no forno ou Ayr Fryer.



500 g de carne moída
2 cenouras ralada
2 ovos
6 colheres (sopa) de farelo de aveia ou amaranto
4 col. de sopa de chia

500 g de tomates sem pele e sem sementes batidos no liquidificador
1 cebola picada
2 dentes de alho
2 colheres (sopa) de salsa picada
Sal à gosto

em uma panela e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos.

colocando no molho de tomate. Tampe e deixe cozinhar, adicionando água se necessário.

Almôndegas com Cenoura e Chia

Molho:

Molho: 
Bata os tomates no liquidificador e misture com o restante dos ingredientes. Coloque

Almôndegas: 
Misture a carne moída com a cenoura, o ovo, o farelo e a chia. Faça as bolas e vá
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2 cebolas grandes
4 dentes de alho
6 tomates grandes maduros e sem pele
Orégano, manjericão, cebolinha verde e salsa
Sal a gosto

Molho de Tomate Caseiro

Bater os tomates no liquidificador e ir acrescentando as cebolas, o alho, o orégano e o manjericão.
Colocar em uma panela para ferver até o volume diminuir pela metade. Desligar, colocar sal, cebolinha e
salsa a gosto. Dica: você pode aumentar a receita e congelar em porções. 

4 filés de peixe branco 
2 limões 
2 dentes de alho 
1 xícara de castanha do Pará 
2 col. de sopa de chia 
2 col. de sopa de farinha de linhaça dourada 
2 ovos 
4 batatas médias
Orégano à gosto

Peixe em Crosta Funcional com Batata Assada

Deixe os filés temperando no limão e alho por um tempo. Triture as castanhas com a chia e a linhaça no
triturador por alguns segundos (não triture por muito tempo para que fiquem pedaços maiorzinhos).
Pré cozinhe as batatas Passe os filés no ovo batido e depois passe na crosta. Leve ao forno os filés de
peixe e as batatas (salpique orégano) e deixe até dourar. 
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2 postas de salmão 
1/2 xícara (chá) de hortelã 
1/2 xícara de manjericão 
Limão 
Azeite de oliva 
Sal e pimenta do reino 

Salmão com Hortelã e Manjericão 

Coloque as postas de salmão em um refratário e tempere com limão, sal, azeite de oliva e a pimenta.
Depois pique a hortelã e o manjericão e coloque por cima das postas e cubra com papel alumínio. Leve
ao forno por aproximadamente 35 minutos e depois retire o papel alumínio e deixe dourar um pouco.
Pode usar qualquer peixe. 

½ unidade de couve-flor
¼ xícara de cebola ralada 
½ dente de alho ralado
Sal marinho e pimenta do reino a gosto 
½ colher de sopa de salsinha picada

Arroz de Couve-Flor 

Lave a couve-flor em água fria e seque bem. Usando um ralador de queijo, rale a couve-flor no ralo
grosso ou coloque num processador e bata usando a função pulsar até obter uma textura similar à do
arroz. Despeje a couve-flor triturada em um pano de prato limpo e aperte bem, retirando assim toda a
água. Numa frigideira, refogue o alho até dourar bem, em seguida a cebola por aproximadamente 10
minutos, acrescente a couve-flor e deixe refogar por cerca de 5 minutos. Tempere com sal e pimenta do
reino. Polvilhe salsinha na hora de servir.
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100g de aipim cozido
100g de peito de frango desfiado 
Óleo de coco 
Gergelim 
Temperos naturais à vontade 

Coxinha de Aipim

Misture o aipim com o frango e molde as coxinhas, pincele óleo de coco sobre elas e salpique gergelim.
Leve ao forno por 20 minutos.

4 filés de peixe branco 
1 limão 
1 colher de chá de pimenta-do-reino 
2 torradas ou 2 fatias de pão passados na torradeira 
1 colher de café de alho em pó 
1 colher e café de cebola em pó 
2 ramos de tomilho 
1 colher de chá de sal
2 colheres de sopa de cheiro verde desidratado 
2 colheres de sopa de amêndoas (sem sal)/farinha de amêndoas 
1 colher de sopa de azeite de oliva extra-virgem

Peixe em Crosta de Amêndoas 

Tempere o peixe com o suco de 1 limão e pimenta-do-reino, deixe na geladeira. Para a "crosta de
amêndoas", coloque em um processador pequeno as duas torradas, o alho e a cebola em pó, o tomilho,
o sal, o cheiro verde desidratado, as amêndoas e o azeite. Processe tudo mas mantenha pequenos
pedaços. Grelhe o peixe por 4 minutos de cada lado, com cuidado (use manteiga ghee ou óleo de coco.
Depois de grelhar ambos os lados, passe cada pedaço pela farinha de amêndoas, apenas em um dos
lados. Se for preciso arrume com a mão, colocando a “farofa” em cima do peixe. Coloque-as em uma
forma com o lado da farinha para cima. Leve ao forno pré-aquecido a 220° por 10 minutos e sirva em
seguida. 

.

JantarRECEITAS – 

4 filés de pescada 
2 limões 
2 dentes de alho 
1 xícara de nozes 
4 col. de sopa de farinha de linhaça 

Peixe em Farofa de Nozes

Deixe os filés temperando no limão e alho por um tempo. Triture as nozes no liquidificador e misture à
linhaça. Coloque os filés numa assadeira, lado a lado, e coloque a farofa de nozes por cima até que
cubra todos os filés. Leve ao forno e deixe até dourar. 
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8 folhas de alface crespa 
6 folhas de acelga picadas 
3 xícaras de chá de agrião 
2 xícaras de chá de quinoa em grãos cozida 
1 cenoura ralada 
10 tomates-cerejas ao meio 
½ xícara de chá de nozes picadas 
½ xícara de chá de suco puro de limão 
2 colheres de sopa de azeite 
Sal à gosto 
½ cebola ralada 
1 colher de sopa de sementes de linhaça trituradas 

Salada de Linhaça e Quinoa 

Arrume as folhas em um prato e cubra com a quinoa, a cenoura, o tomate-cereja e as nozes misturadas.
A parte misture o suco de limão, o azeite, sal, a cebola e regue a salada. Antes de servir, polvilhe com a
linhaça. 

.

1 unidade de abobrinha
Sal 

150g de fraldinha ou patinho moído 2 vezes
1 ovo
2 a 3 colheres de sopa de farinha de linhaça
1 dente de alho
1/4 cebola média picada
salsinha e cebolinha picada
1 colher de café de sal marinho
1 colher de chá de gengibre em pó (opcional)
1 colher de chá de páprica (opcional)
½ colher de chá de pimenta do reino (opcional)
1 pitada de canela (opcional)
1 colher de chá de chia (opcional)
molho de tomate

Macarrão de Abobrinha e Almôndegas com Molho de Tomate Caseiro

Corte os fios da abobrinha e incorpore sal em todas os fios, coloque em uma peneira ou recipiente e
deixe por aproximadamente 30 minutos até que solte bastante água e depois descarte essa água, se
estiver salgado passe rapidamente na água para tirar o sal.

Almôndegas:

Em uma tigela incorpore todos os ingredientes com exceção do alho e coma ajuda de duas colheres
molde as almondegas. Em uma frigideira antiaderente, refogue o alho até dourar, em seguida doure as
almôndegas. Misture as almôndegas com molho de tomate e deixe cozinhar por 10 minutos. No final
adicione a abobrinha e aqueça.
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2 dentes de alho
1 cebola grande
½ unidade de brócolis
1 unidade de couve-flor
3 unidades de abobrinhas
1 fio de azeite de oliva
sal a gosto
1 maço de couve fatiado
200g de carne magra (patinho ou alcatra).

Caldo Verde

Descascar e lavar todos os ingredientes. Dourar a carne, e após colocar a agua e os legumes até
cozinhar.


