Eu amo cozinhar e, modéstia à parte, faço uma comida bem
gostosinha. Como minha mãe cozinhava muito mal, por
sobrevivência e interesse em experimentar novos alimentos e
sabores, minha iniciação na culinária foi com minhas tias. Aos
12 anos fiz primeiro curso de culinária e, desde lá, coleciono
receitas e momentos inesquecíveis na cozinha. É batata, quando
gosto de alguém eu cozinho! E não à toa, hoje sou nutricionista.
Alimentação saudável é muito mais do que a escolha
de alimentos adequados, deve unir saúde e prazer.
É resgatar sabores tradicionais e regionais misturados
com o novo. É ir para a cozinha se divertir. É deixar-se
envolver pela arte de cozinhar!
Cozinhar mexe em como nos relacionamos com a alimentação.
Quando temos prazer em comer algo comemos de novo, e só
assim conseguimos manter um plano alimentar saudável por
toda a vida.
E nada melhor do que ter boas receitas à mão para experimentar
e variar sabores. Este livro traz várias receitas, criadas por
nutricionistas, testadas e aprovadas por aqueles que amam ser
saudáveis e não abrem mão do prazer nem da praticidade.
Espero que você fique com água na boca, corra para fazer as
receitas e criar outras tantas. Descubra o prazer de cozinhar
no seu dia a dia e vá em busca de alimentos, frutas e verduras
frescos e locais para também cuidar da sua saúde.
Ah, e fica a dica! A cada nova edição do Catálogo
de Produtos Herbalife novas e deliciosas receitas
para você colecionar.
Bom apetite!
Dra. Carolina Pimentel
Nutricionista, Ph.D. em Ciência da Nutrição e
Membro do Conselho Consultivo de Nutrição
da Herbalife – DAB Brasil
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Shake
Manjar de Coco
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INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa)
de Shake sabor Coco
• 250 ml de leite semidesnatado
• 3 ameixas secas.

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no
liquidificador e sirva a seguir.

275 kcal

por porção
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Shake
Banana Split
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INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake
sabor Cookies & Cream
• 250 ml de leite semidesnatado
• 1 colher (sopa) de cacau em pó
• ½ banana congelada ou in natura
• 3 morangos congelados ou in natura
• 1 colher (sopa) de cacau nibs

DICA

MODO DE PREPARO:
Separe ½ colher (sopa) do
cacau nibs. Bata todos os
ingredientes no liquidificador.
Coloque em um copo e
acrescente o restante
do cacau nibs
294 kcal
por porção
para decorar.

frutas congeladas dão
maior cremosidade ao
Shake, experimente!
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Shake Pudim
Chocolate Sensation

INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de
Shake sabor Chocolate Sensation
• Leite em pó semidesnatado (quantidade
suficiente para preparar 250 ml de
acordo com o rótulo do produto)
• 250 ml de água
• 1 colher (sopa) de Protein Powder

MODO DE PREPARO:
Aqueça a água em torno de
80o C sem ferver. Junte todos
os ingredientes, misturando bem.
Leve ao freezer e
consuma depois
225 kcal
de 2h.
por porção
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Shake
Delícia de Maçã

INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake
sabor Baunilha Cremoso
• 250 ml de leite semidesnatado
• 1 maçã
• 1 pitada de canela em pó

MODO DE PREPARO:
Bata o Shake, o leite e metade da
maçã. Corte a outra metade da maçã
em tirinhas fininhas e disponha em um
prato. Leve ao micro-ondas por dois
minutos. Vire-as e coloque por mais
dois minutos ou até ficarem sequinhas,
chips. Coloque os chips por
273 kcal
cima do smoothie e
por porção
polvilhe canela em pó.
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Shake de Doce de
Leite com Damascos
Secos e Nozes

INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake sabor
Doce de Leite
• 250 ml de leite semidesnatado gelado
• 2 damascos secos
• 1 noz descascada

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes
no liquidificador.
Sirva a seguir.
252 kcal
por porção
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Shake Cheesecake
de Morango

INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake
sabor Morango Cremoso
• 250 ml de leite semidesnatado
gelado
• 4 morangos congelados
• 1 colher de sobremesa de cream
cheese light
• 2 unidades de biscoito de amido
de milho light

285 kcal

por porção

MODO DE PREPARO:
Bata o Shake, o leite, os morangos
e o cream cheese no liquidificador.
Triture o biscoito de maisena e
coloque em um prato raso.
Molhe a borda do copo que for
utilizar com um pouco de água e
emborque o copo no prato, de forma
a grudar o farelo na borda do copo.
Sirva em seguida.
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Shake

Sabor Paçoca com
Cacau e Café

14

miolo2.indd 14

27/06/2017 4:07 PM

INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake
sabor Paçoca
• 250 ml de leite semidesnatado gelado
• 1 colher (sopa) de cacau solúvel
• 1 colher de sobremesa de café solúvel

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes
no liquidificador.
Sirva em seguida.
264 kcal
po
r porção
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Coleção

saudáveis

Shake Quente Cookies
& Cream com Pasta
de Amendoim
297 kcal

por porção

INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake sabor
Cookies & Cream
• 250 ml de leite semidesnatado quente
• 1 colher (sopa) de pasta de amendoim
sem açúcar
• Shake para polvilhar o copo.

MODO DE PREPARO:
Aqueça o leite (sem deixar ferver),
acrescente o pó do Shake e a
pasta de amendoim e bata com
mixer até ficar bem homogêneo.
Polvilhe um pouquinho do pó do
Shake por cima e sirva.
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Shake Mousse de
Maracujá com Chia

INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake
sabor Mousse de Maracujá
• 250 ml de leite semidesnatado frio
• 1 pote de iogurte grego
zero gordura
• 1 colher (sopa) de chia em grãos

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no
liquidificador. Sirva a seguir.

305 kcal

por porção
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Shake

da Noite Para o Dia
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INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake
sabor Chocolate Sensation
• 250 ml de leite semidesnatado
• 1 e ½ colheres (sopa)
de aveia em flocos
• ½ colher (sopa) de chia
• ½ maçã fuji ralada
no ralo grosso
• Raspas de casca de 1 laranja
• Gomos de ½ laranja

MODO DE PREPARO:
Dissolva o Shake no leite e misture
até ficar bem homogêneo. Depois,
em um recipiente de tamanho médio
com tampa, coloque o Shake, a
aveia, a chia, a maçã ralada e as
raspas de laranja. Misture. Tampe
e deixe na geladeira por cerca de 4
horas. Na hora de servir,
coloque os gomos
374 kcal
de laranja.
por porção

DICA

Essa é uma ótima opção de
café da manhã! Você pode
preparar na noite anterior
e deixar na geladeira para
endurecer. É mais praticidade
para as manhãs corridas.
19
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Shake
Curau de
Milho Verde
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INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de
Shake sabor Milho Verde
• 250 ml de leite semidesnatado gelado
• 1 colher (sopa) de Fiber Powder
• 1 colher (sopa) de coco ralado
• 1 colher (café) de canela

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes
no liquidificador. Despeje
num copo e decore
262 kcal
com canela.
po
r porção
Sirva gelado.
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Shake
Crocante

INGREDIENTES
• 1 e ½ colher (sopa) de
Shake sabor Paçoca
• 1 colher (sopa) de Shake
sabor Cookies & Cream
• 250 ml de leite semidesnatado gelado
• 4 castanhas de caju torradas sem sal

MODO DE PREPARO:
Bata os dois sabores de Shake
com o leite no liquidificador.
Quebre as castanhas de
caju em pedaços pequenos e
coloque a por cima do copo.
Sirva a seguir.

252 kcal

por porção
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Shake
Junino

INGREDIENTES
• 1 e ½ colher (sopa) de Shake sabor Paçoca
• 1 colher (sopa) de Shake sabor Doce de Leite
• 250 ml de leite semidesnatado gelado

MODO DE PREPARO:
Bata todos os
ingredientes no
liquidificador.
Sirva a seguir.

203 kcal

por porção
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Shake Refrescante
Sabor Mousse de
Maracujá com Acerola

24

miolo2.indd 24

27/06/2017 4:07 PM

ante

ola

INGREDIENTES
• 2 e 1/2 colheres (sopa) de Shake
sabor Mousse de Maracujá
• 250 ml de leite semidesnatado gelado
• 1 unidade de polpa de acerola

MODO DE PREPARO:
Bata no liquidificador o
Shake, o leite e a polpa
de acerola até ficar bem
homogêneo.

225 kcal

por porção
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Creme de Aveia
com Sabor Doce
de Leite e Frutas
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INGREDIENTES
• 2 colheres (sopa) de aveia em
flocos finos
• 250 ml de leite semidesnatado
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake
sabor Doce de Leite
• 1 banana cortada em rodelas
• 1 colher de chá de goji berry
desidratado*
• Canela em pó a gosto

MODO DE PREPARO:
Em uma panela, acrescente a
aveia e o leite, leve ao fogo baixo e
vá mexendo até ficar no ponto de
mingau. Desligue o fogo, acrescente
o pó do Shake e mexa bem para ficar
homogêneo. Finalize com as rodelas
de bananas, o goji berry e a canela
em pó. Sirva quente.
367 kcal
por porção

DICA

você pode substituir
pela mesma quantidade
de uva-passa.
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Super Shake
Milho Verde
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INGREDIENTES
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake sabor Milho Verde
• 250 ml de leite semidesnatado gelado
• 1 colher (sopa) de Fiber Powder
229 kcal
• 1 colher (sopa) de Protein Powder
por porção
• 4 cubos de gelo

MODO DE PREPARO:
Bata todos os
ingredientes no
liquidificador e
sirva em seguida.
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Shake Cremoso
Cookies & Cream
com Coco
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INGREDIENTES
• 2 ½ colheres (sopa) de Shake
sabor Cookies & Cream
• 250 ml leite semidesnatado gelado
• 1 pote de iogurte de polpa de coco
congelado (100 ml)
• 1 colher (sobremesa) de coco ralado
• 1 colher (sobremesa) de granola

MODO DE PREPARO:
Depois de deixar o iogurte
aproximadamente 1 hora no
congelador, bata todos os
ingredientes no liquidificador,
exceto a granola.
Decore com a granola po33r6 kcal
porção
e sirva a seguir.
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Nutri Soup
com Cenoura
e Gengibre

INGRED
• ¼ ce
• ½ col
• 1 den
• 1 cen
• ½ xí
lara
• 250
• 3 col
1 sac
• sal e
• 1 col
• Cheir

331 kcal

por porção
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INGREDIENTES
• ¼ cebola picada
• ½ colher (sopa) de azeite de oliva
• 1 dente de alho amassado
• 1 cenoura cortada em rodelas
• ½ xícara (chá) de suco de
laranja natural
• 250 ml de leite semidesnatado
• 3 colheres (sopa) ou
1 sachê de Nutri Soup
• sal e pimenta a gosto
• 1 colher (café) de gengibre ralado
• Cheiro verde a gosto para decorar.

MODO DE PREPARO:
Em uma panela pequena, refogue
a cebola no azeite. Adicione o alho,
a cenoura, o suco de laranja. Deixe
a panela semi tampada em fogo
baixo até a cenoura ficar macia.
Acrescente o leite e deixe esquentar
sem ferver. No liquidificador (ou
mixer) bata o preparado junto com
a Nutri Soup até ficar com uma
consistência cremosa. Tempere com
sal, pimenta e o gengibre. Decore
com o cheiro verde e sirva.

DICA

A sopa pode ser servida
quente ou fria.
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Nutri Soup
Picante
273 kcal

por porção

36

miolo2.indd 36

27/06/2017 4:08 PM

INGREDIENTES
• 1 dente de alho amassado
• 1 colher (chá) de azeite
• ½ tomate fresco sem semente
picado em cubos
• 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
• 50 ml de água
• Pimenta do reino e pimenta calabresa a
gosto
• 250 ml de leite semidesnatado
• 3 colheres (sopa) ou 1 sachê de Nutri Soup
• Cheiro verde, rodelas de cebola roxa e
pimenta biquinho a gosto para finalizar.

MODO DE PREPARO:
Doure o alho no azeite,
acrescente o tomate, o extrato
de tomate, a água, a pimenta
calabresa e do reino a gosto e
refogue bem. Adicione o leite
semidesnatado e vá misturando
até ferver. Desligue o fogo,
acrescente o pó da Nutri Soup
e misture bem. Coloque em um
recipiente e decore com cheiro
verde, as rodelas de cebola roxa
e pimenta biquinho. Sirva quente.
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Nutri Soup
Gratinada

265 kcal

por porção
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INGREDIENTES
• ½ cebola pequena cortada
em rodelas finas (40 g)
• 1 ramo de alecrim picado
• 250 ml de leite
semidesnatado
• 3 colheres (sopa) ou
1 sachê de Nutri Soup
• 1colher (sopa) de queijo
parmesão ralado (15 g)

MODO DE PREPARO:
Em fogo baixo, refogue as cebolas com o
alecrim por 3 minutos, pingando água
para não queimar. Em seguida, despeje o
leite semidesnatado, misturando sem deixar
ferver. Acrescente a Nutri Soup na panela
e misture até ficar homogêneo. Coloque em
um prato próprio para forno e salpique
o queijo por cima. Leve ao forno préaquecido alto até gratinar. Retire do forno
com cuidado e sirva ainda quente.
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Nutri Soup
com Ervilhas
DICA

316 kcal

por porção

Você também pode utilizar
ervilha enlatada para
fazer essa receita.
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INGREDIENTES
• 2 dentes de alho amassados
• 1 colher (chá) de azeite de oliva
• 2/3 de xícara (chá) de
ervilhas congeladas*
• 250 ml de leite semidesnatado
• Salsinha e cebolinha a gosto
• Pimenta do reino a gosto
• 3 colheres (sopa) ou
1 sachê de Nutri Soup
• 1 punhado de ervilhas para decorar
• 1/4 fatia de pão sírio
para acompanhar.

MODO DE PREPARO:
Doure o alho no azeite, adicione
as ervilhas e pingue um pouco de
água até que as ervilhas fiquem
macias. Acrescente o leite e deixe
esquentar. Antes de ferver, retire
do fogo e leve ao liquidificador,
junto da salsinha, cebolinha,
pimenta e pó da Nutri Soup.
Bata até obter um creme verde.
Decore com um punhado de
ervilhas e sirva com o pão sírio.
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Gaspacho de
Nutri Soup

360 kcal

por porção
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INGREDIENTES
• 3 colheres (sopa) ou 1 sachê de Nutri Soup
• 250 ml de leite semidesnatado
• 1 colher (sopa) de pimentão verde cortado
em pedaços
• 1 colher (sopa) de pimentão vermelho
cortado em pedaços
• 1 colher (sopa) de cebola picada
• ½ dente de alho amassado
• ½ tomate
• 4 fatias de pepino
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 3 folhas de manjericão
• sal e pimenta a gosto

DICA

MODO DE PREPARO:
Adicione a Nutri Soup
em uma tigela ou prato
fundo, acrescente o leite
semidesnatado quente e
misture até ficar homogêneo.
Reserve na geladeira até
gelar. Junte os pimentões, a
cebola, o alho, o tomate e o
pepino com o azeite e o sal,
acrescente a Nutri Soup e
bata tudo no liquidificador
até obter a consistência de
um creme. Sirva frio.

O gaspacho pode tanto ser
batido em um liquidificador
quanto ser servido com seus
ingredientes cortados em
pequenos cubos. Experimente
as duas formas.
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Nutri Soup
cremosa com Molho
de Cogumelos
315 kcal

ão

Rende 1 po
rç

por porção
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INGREDIENTES
CREME:
• 250 ml de leite
semidesnatado
• 1 gema de ovo
• 3 colheres (sopa) ou
1 sachê de Nutri Soup.
MOLHO:
• 1 dente de alho picado
• ½ cebola pequena picada
• 1 colher (café) de azeite
• ½ xícara (chá) de
shiitake picado (25 g)
• ½ xícara (chá) de
shimeji picado (25 g)
• ½ colher (sopa) de shoyu
• Cebolinha picada

MODO DE PREPARO:
CREME: Coloque o leite semidesnatado em
uma panela pequena e acrescente a gema
de ovo. Mexa em fogo baixo até engrossar
ligeiramente (10 a 15 minutos). Desligue o
fogo e, enquanto espera o leite amornar,
prepare o molho.
MOLHO: em uma frigideira grande de
fundo grosso, doure a cebola e o alho no
azeite. Com a panela bem quente, passe
os cogumelos pela frigideira rapidamente,
com o shoyu, apenas para “assustá-los”.
Adicione a Nutri Soup ao leite, misturando
bem até que fique homogênea. Transfira
o creme para o prato e coloque o molho
de cogumelos por cima. Finalize com a
cebolinha.
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Brownie Proteico
266 kcal

es

Rende 9 por
çõ

por porção
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INGREDIENTES
• 1 barra de chocolate amargo
• 4 ovos
• 4 colheres (sopa) de adoçante
para forno e fogão
• 10 colheres (sopa) de
farinha de aveia
• ¾ xícara de nozes (metade
picadas, metade trituras)
• 2 colheres (sopa) de
Protein Powder
• 1/2 colher (café) de fermento

MODO DE PREPARO:
Derreta o chocolate e reserve. Bata os
ovos na batedeira com o adoçante até
virar um creme. Adicione a farinha,
o Protein Powder, as nozes e misture.
Incorpore o chocolate e, em seguida, o
fermento misturando suavemente. Cubra
uma forma retangular, de cerca de 15
X 15 cm, com papel manteiga e despeje
a massa. Asse em forno preaquecido a
180o C por cerca de 15 minutos. Espere
esfriar, corte em quadrados e sirva.
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Guacamole com
Protein Powder
187 kcal

es

Rende 4 por
çõ

por porção
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INGREDIENTES
• 1 abacate pequeno
maduro
• 1 tomate sem pele
e sem semente
• ½ cebola roxa
• 1 dente de alho
• Suco de 1 limão
• 1 colher (sopa) rasa (6
g) de Protein Powder
• Sal, pimenta e coentro
picado a gosto
• 1 fatia de pão
integral (uma para
cada porção).

MODO DE PREPARO:
Pique o tomate, a cebola, o dente de alho
e a pimenta em pedaços bem pequenos e
coloque-os dentro de um recipiente. Abra o
abacate ao meio e tire o caroço, corte a polpa
em pedaços, Junte o abacateno recipiente
e amasse até formar uma pasta (quanto
mais homogênea melhor). Adicione o Protein
Powder e misture bem. Tempere com limão,
sal e o coentro picado. Reserve. Use um rolo
de macarrão para deixar a fatia do pão
mais fina. Corte cada uma delas ao meio na
diagonal e, em seguida, corte ao meio cada
triângulo. Torre os pequenos triângulos no
forno e sirva com a guacamole.
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Mousse de
Morango Proteico

DICA

Separe alguns morangos
para enfeitar depois de
pronto
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INGREDIENTES
• 1 caixinha de gelatina diet de morango
• 250 ml de água quente
• 100 ml de água fria
• 2 potes de iogurte grego zero (200 g)
• 3 colheres (sopa) de Protein Powder
• 1 caixa de morangos (250 g).

MODO DE PREPARO:
Dissolva a gelatina na água
quente. Junte os outros
ingredientes e bata bem no
liquidificador. Distribua em
taças individuais e leve à
geladeira até endurecer.

35 kcal

es

Rende 8 por
çõ

por porção

5 g de

proteína
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75 kcal
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saudáveis

Mini Panqueca
Russa com Patê
Proteico de Beterraba
por porção
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INGREDIENTES

ões

de 5 0 p
orç

aba

PATÊ DE BETERRABA:
• 3 beterrabas descascadas
cortadas em cubos
• 3 dentes de alho espremidos
• 3 colheres (sopa) de água
• 6 colheres (sopa) de
Protein Powder
• Sal e pimenta do reino a gosto.
MASSA:
• 1 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (chá) de fermento em pó
• 1 colher (café) de sal
• 1 ovo batido
• 1 xícara (chá) de leite desnatado
• Óleo vegetal para untar.
MONTAGEM:
• 1 colher de sobremesa de gergelim
(preto ou branco)
• 1 maço de manjericão.

DICA

MODO DE PREPARO:

Leve a beterraba, a água e o dente de alho ao
micro-ondas (cubra com papel filme, fazendo
furinhos com garfo) por 5 minutos ou até ficar
macia. Bata no mixer e acrescente o Protein
Powder, sal e pimenta.
MASSA: Misture todos os ingredientes (exceto o
leite). Vá pingando o leite aos poucos até dar
ponto de panqueca. Unte uma frigideira com
um fio de óleo e leve ao fogo baixo. Quando
aquecer, coloque a massa com uma colher de
sobremesa, formando discos de cerca de 3 cm.
Deixe um bom espaço entre cada porção para
que não grudem. Vire para dourar dos dois
lados. Repita a operação com toda a massa.
MONTAR: disponha as panquecas numa
travessa, coloque a folha de manjericão e
acrescente uma colher de café de patê de
beterraba em cima da folha. Salpique um
pouco de gergelim.

Esse é um ótimo petisco
para uma reunião
com os amigos!
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Coleção

saudáveis
e 8 porções
Rend

161 kcraçlão
por po

8,6 g índea
prote

Quiche de alho poró
light cremoso com
Protein Powder
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INGREDIENTES

MASSA:
• 1 xícara (chá) de farinha
de trigo peneirada
• 4 colheres (sopa) de Protein Powder
• 1 colher (sopa) de margarina
• 2 colheres (sopa) de aveia em flocos
• 1/2 colher (café) de sal
• 7 colheres (sopa) de água
RECHEIO:
• 2 talos de alho poró cortados em
fatias finas
• 1/2 colher (sopa) de margarina light
• 1/2 xícara (chá) de requeijão light
• 2 ovos ligeiramente batidos
• 1/2 xícara (chá) de leite desnatado
• sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Misture a farinha com o Protein Powder e,
em seguida, peneire sobre uma superfície
lisa. Quando formar um monte, abra um
buraco no meio, acrescente margarina, aveia
e sal e comece a amassar com as pontas dos
dedos adicionando a água aos poucos. Leve a
massa para gelar por 20 minutos.
Em uma panela grande refogue o alho
poró na margarina light por cerca de 5
minutos, tempere com sal e depois espere
esfriar. Separe parte da clara de um dos
ovos. Coloque o restante dos ingredientes
em uma tigela misturando bem e incorpore
o alho poró. Reserve. Aqueça o forno em
temperatura média. Abra a massa com o
rolo e forre uma forma baixa; fure a massa
com o auxílio de um garfo, pincele com a
clara previamente separada parte do ovo
e leve ao forno por 5-10 minutos. Retire do
forno e despeje o recheio. Leve para assar
até dourar e o creme estar consistente, por
aproximadamente 25-30 minutos.
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Herbal
Concentrate
Coleção

saudáveis
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Bebida de laranja
com hibisco e
gengibre
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INGREDIENTES
• 250 ml de água
• ½ colher (café) de gengibre ralado
• 1/2 colher (sopa) de hibisco seco
• ½ colher (chá) de Herbal
Concentrate sabor Laranja
10 kcal
• Gelo a gosto
por
porção

MODO DE PREPARO:
Esquente a água, com o gengibre,
até levantar fervura, colocar
as flores de hibisco e deixar
descansar por 5 minutos. Coe e
misture o Herbal Concentrate.
Deixe na geladeira e sirva gelado.
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Bebida com
casca de Abacaxi
10 kcal

por porção
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INGREDIENTES
• ½ xícara (chá) de casca
de abacaxi
• 3 fatias de gengibre
• 250 ml de água quente
• ½ colher (chá) de Herbal
Concentrate Sabor Canela
• 5 folhas de hortelã

MODO DE PREPARO:
Higienize bem o abacaxi antes de
descascá-lo. Coloque a casca do abacaxi
e o gengibre em uma panela, com a
água, e deixe ferver por 5 minutos,
com a panela tampada. Coe e acrescente
o Herbal Concentrate e as folhas
de hortelã.
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Chai Herbalife
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INGREDIENTES
• 200 ml de água
• 1 colher (chá) de gengibre ralado
• ½ unidade de canela em pau
• 1 semente de cardamomo
• ½ colher de chá de Herbal
Concentrate sabor Original
• 50 ml de leite desnatado quente
• 2 gotas de essência de baunilha

MODO DE PREPARO:
Ferva a água com o
gengibre, a canela e o
cardamomo por 5 minutos.
Coe e, em seguida, dissolva
o Herbal Concentrate
e acrescente o leite e a
essência de baunilha. 41 kcal
por porção
Sirva quente.
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saudáveis

Bebida Gelada
Tropical

saud

66 kcal

por porção

INGREDIENTES
• ½ colher de chá de Herbal
Concentrate sabor Limão
• 250 ml de água
• 1 limão cortado em rodelas
• 1 fatia média de abacaxi cortado
em cubos
• 2 folhas de hortelã
• Cubos de gelo

MODO DE PREPARO:
No copo de servir, adicione as
frutas picadas e amasse-as
delicadamente. Prepare o
Herbal Concentrate com a
água e acrescente no copo
e misture bem. A seguir,
coloque a hortelã e o gelo.
Sirva ainda gelado.

66

miolo2.indd 66

27/06/2017 4:09 PM

Coleção

saudáveis

Drink Refrescante
com Maçã e Morango

INGREDIENTES
• ½ colher de chá de Herbal
Concentrate sabor Original
• 250 ml de água de coco
• ¼ maçã com casca
• 3 morangos pequenos
75 kcal
po
r porção
• Cubos de gelo

MODO DE PREPARO:
Dissolva o Herbal Concentrate
na água de coco. Depois,
bata no liquidificador com as
frutas. Adicione as pedras de
gelo e sirva.
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Quentão sem
Álcool com
Bebida Original
Rende 2 por

çõ

es

6 kcal

por porção
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INGREDIENTES
• 1 colher de chá de Herbal
Concentrate sabor Original
• 400 ml de água
• 1 colher (chá) de cravo-da-índia
• 2 colheres (sobremesa) de
gengibre fatiado
• Lascas de casca de laranja
• 2 pedaços de canela em pau
• 2 rodelas de laranja
para enfeitar.

MODO DE PREPARO:
Misture o Herbal Concentrate com a
água e leve ao fogo. Enquanto a bebida
aquece, embrulhe o cravo, o gengibre
e as lascas de laranja em um sachê
ou tecido bem fino. Adicione o sachê à
bebida e deixe levantar fervura. Após
5 minutos desligue o fogo e retire o
sachê. Sirva quente em canecas com
um pedaço de canela em pau e uma
rodela de laranja.
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saudáveis

Fiber Mix
Sabor Limão

70

miolo2.indd 70

27/06/2017 4:10 PM

INGREDIENTES
• 1 litro de água
• 3 colheres (sopa) de Fiber Powder
• 2 colheres (sopa) de Protein Powder
• 1 colher (chá) de Herbal Concentrate
sabor Limão
71 kcal
• Gelo
por porção

MODO DE PREPARO:
Em um litro de água,
adicione o Fiber Powder, o
Protein Powder e o Herbal
Concentrate sabor Limão.
Consuma ao longo do dia,
entre as principais refeições.
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Coleção

saudáveis
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Paleta Energética
com Frutas
31 kcal

es

Rende 6 por
çõ

por porção
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INGREDIENTES
• ½ colher (chá) de N-R-G
• 200 ml de água
• 200 ml de suco de maracujá
natural
• 1 sachê de adoçante
• 1 xícara de morangos picados
(10 unidades pequenas)
• 1 kiwi cortado.

MODO DE PREPARO:
Dissolva o N-R-G na água,
acrescente o suco de maracujá e
adoce. Distribua os pedaços das
frutas em seis forminhas para
picolé. Despeje a mistura de nas
forminhas, coloque o palito de
picolé e leve ao congelador por
ao menos 4 horas.
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saudáveis

Bebida de N-R-G
com Melancia
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INGREDIENTES
• ½ colher de chá (1 g) de N-R-G
• 200 ml de água gelada
• 1 fatia pequena de melancia
• Adoçante a gosto
• Gelo picado.

MODO DE PREPARO:
Bata no liquidificador todos os
ingredientes e sirva a seguir.
33 kcal

por porção
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Coleção

saudáveis

Bebida Energética
com Hibisco
40 kcal

por porção
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INGREDIENTES
• 200 ml de água
• 2 colheres (sopa) de hibisco seco
• 4 cravos da índia
• 1 unidade de canela em pau
• ½ colher de chá (1 g) de N-R-G.

MODO DE PREPARO:
Aqueça a água sem ferver, e
acrescente o hibisco, o cravo e a
canela em pau. Desligue o fogo,
tampe por 5 minutos e coe. Depois,
misture o N-R-G à preparação coada.
Sirva a seguir.
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Coleção

saudáveis

Bebida Energética
com Água de
Coco e Açaí
154 kcal

por porção
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INGREDIENTES
• ½ colher de chá de N-R-G
• 200 ml de água de coco
• 40 g de polpa de açaí congelada.

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no
liquidificador e sirva em seguida.
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Coleção

saudáveis

Bebida Energética
à moda inglesa

DICA

Você também
pode usar o
limão taiti.
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INGREDIENTES
• 200 ml de água
• ½ colher (chá) - 1 g de N-R-G
• Suco de ¼ de limão siciliano
• 1 fio de mel
• 1 rodela de limão siciliano.

MODO DE PREPARO:
Aqueça a água sem ferver e misture
o pó, o suco do limão e o mel.
Sirva quente com uma
32 kcal
rodela de limão.
por porção
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Sopas
Instantâneas
Coleção

saudáveis
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Omelete Proteico
(frango)
249 kcal

por porção

23 g de

proteína
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INGREDIENTES
• 1 ovo inteiro
• 2 claras
• 1 sachê de Sopa Instantânea
sabor Frango com Legumes
• 1 fatia pequena de queijo
minas frescal em cubos
• 2 colheres (sopa) de tomate
cortado em cubos
• Manjericão fresco, salsa
desidratada e pimenta do
reino à gosto.

MODO DE PREPARO:
Bata os ovos, as claras e o pó
da Sopa Instantânea juntos.
Despeje em uma frigideira
antiaderente e leve em fogo
baixo. Acrescente o queijo
minas, o tomate, o manjericão,
a salsa e a pimenta do reino.
Com o auxílio de uma espátula,
dobre a omelete ao meio. Deixe
cozinhar até que fique dourada,
virando se necessário.

87

miolo2.indd 87

27/06/2017 4:12 PM

Coleção

Farofa de
Amaranto e
Quinoa (legumes)
Rende 12 po
rçõ

75 kcal

es

saudáveis

por porção

88

miolo2.indd 88

27/06/2017 4:12 PM

INGREDIENTES
• 1 sachê de Sopa Instantânea
sabor Legumes e Verduras
• ½ cebola picada
• 1 dente de alho amassado
• 2 colheres (sopa) de cebolinha ou cebolete
• 1 colher de chá de azeite de oliva
extra virgem
• 1 xícara de amaranto em flocos
• 1 xícara de quinoa em flocos
• 3 colheres (sopa) de pimenta biquinho
• 30 g de uvas passas

MODO DE PREPARO:
Refogue a cebola, o alho
e a cebolinha no azeite
de oliva em fogo baixo.
Misture o amaranto e a
quinoa com pó da Sopa
Instantânea. Misture
todos os ingredientes
até dourar. Por fim
acrescente a pimenta
e as uvas passas.
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saudáveis

Patê de Azeitonas
(legumes)
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INGREDIENTES
• 1 sachê de Sopa Instantânea sabor
Legumes e Verduras
• 100 g de ricota amassada
• 2 colheres (sopa) de requeijão light
• ¼ xícara (chá) de água
Rende 10 po
rçõ
• ½ xícara (chá) de
44 kcal
azeitonas verdes picadas. por porção

MODO DE PREPARO:
Misture a ricota com o
requeijão até ficar bem
homogêneo. Dilua a sopa
na água e junte com
a mistura. Acrescente
as azeitonas picadas e
misture bem.
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Sopa de Legumes
e Verduras com
Granola Salgada

DICA

Faça a granola em maior
quantidade e guarde para
dar um toque especial em
diversas preparações
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INGREDIENTES
• 1 sachê de Sopa Instantânea
sabor Legumes e Verduras
• 200 ml de água quente
• 1 colher (sopa) de granola salgada*
156 kcal
• Folhas de coentro para decorar
por porção
GRANOLA SALGADA:
• aveia em flocos
• nozes, amêndoas e castanha de caju picados
• gergelim branco e preto
• sementes de abóbora

MODO DE PREPARO:
Misture os ingrediente
da granola e
reserve. Prepare
a sopa de acordo
com as instruções
da embalagem.
Acrescente a granola
por cima e decore com
as folhas de coentro.
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Sopa Cremosa
com Brotos (frango)

DICA

Você pode usar outros
brotos ou folhas verdes
de sua preferência.
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INGREDIENTES
• 1 sachê de Sopa Instantânea
sabor de Frango com Legumes
• 200 ml de água quente
118 kcal
• 1 colher de sobremesa de
por porção
cream cheese light
• 1 colher de café de pimenta calabresa •
1 punhado de brotos de alfalfa*

MODO DE PREPARO:
Prepare a sopa de
acordo com as instruções
da embalagem. Depois
de pronta, acrescente
por cima o cream
cheese, a pimenta
calabresa e o broto.
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Fiber
Concentrate
Coleção

saudáveis
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Smoothie de
manga com limão
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INGREDIENTES
• 1 e ½ colher (sopa) de Fiber Concentrate
• 185 ml de água
• 1 pedaço pequeno de manga (60 g)
• Suco de ½ limão
• 1 pote de iogurte grego zero gordura
• 1 pedra de gelo
101 kcal
por porção
• 1 colher (chá) de mel

MODO DE PREPARO:
Misture o Fiber
Concentrate com a
água. Bata todos
os ingredientes no
liquidificador e
sirva gelado.
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Fiber Mix
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INGREDIENTES
• 3 colheres (sopa) de Fiber Concentrate
• 1 litro de água gelada
• 2 colheres (sopa) de Protein Powder
• 1 colher (chá) de Herbal
66 kcal
Concentrate sabor Original por porção

MODO DE PREPARO:
Em um litro de água, adicione
o Fiber Concentrate, o Protein
Powder e o Herbal Concentrate.
Consuma ao longo do dia, entre
as principais refeições.
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Rende 2 por

101 kcal

çõ

es

Gelatina Fiber
com laranja

por porção
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INGREDIENTES
• 1 envelope de gelatina
em pó sem sabor
• 3 colheres (sopa) (30 ml)
de Fiber Concentrate
• 290 ml de suco de laranja
• 1 colher de chá de raspas
de laranja
• Lascas da casca da laranja
para decorar (opcional)

MODO DE PREPARO:
Dissolva a gelatina em água
conforme as instruções da
embalagem.
Junte o Fiber Concentrate, o suco de
laranja e as rapas. Misture bem e
distribua em duas taças individuais.
Deixe na geladeira por algumas
horas. Se desejar, decore com as
lascas de laranja e sirva gelado.
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Fiber Concentrate com
Laranja e Acerola

INGREDIENTES
• 1 e ½ colher (sopa) de Fiber Concentrate
• 185 ml de água gelada
• 50 ml de suco de laranja natural
• 8 acerolas
56 kca
l

por porção

MODO DE PREPARO:
Misture o Fiber Concentrate
com a água, acrescente o
suco de laranja e a acerola
e bata no liquidificador.
Coe e sirva a seguir.
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Picolé de Fiber
Concentrate com
Manga e Amoras

INGREDIENTES
• 1 e ½ colher (sopa) de
41 kcal
Fiber Concentrate
por porção
• 185 ml de água gelada
• ½ manga pequena
• 6 amoras maduras (pode ser
substituída por outra fruta vermelha,
como morango, framboesa ou mirtilo)

DICA

MODO DE PREPARO:
Misture o Fiber Concentrate
com a água, acrescente a
manga e bata no liquidificador.
Adicione as amoras e disponha
em forminha própria para
picolé. Leve ao freezer por pelo
menos 5 horas.

a receita acima corresponde ao
preparo de uma porção. Dependendo
da capacidade da sua forminha, ela
renderá um ou mais picolés.
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Suco verde de
Fiber Concentrate
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INGREDIENTES
• 1 e ½ colher de sopa de Fiber Concentrate
• 185 ml de água bem gelada
49 kcal
por porção
• 1 folha de couve manteiga
• Suco de uma laranja pera pequena
• 2 colheres de sopa de limão espremido
• Raspas de gengibre

MODO DE PREPARO:
Misture o Fiber Concentrate
com a água. Acrescente a
couve, o suco de laranja, o
limão espremido e o gengibre
e bata no liquidificador.
Sirva gelado.
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Muffin Americano
de Cacau
Rende 7 por

çõe

s

219 kcal

por porção
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INGREDIENTES
MASSA:
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• ½ xícara (chá) de farinha
de amêndoas
• 3 colheres (sopa) de Fiber Powder
• 2 colheres (sopa) de cacau em pó
• 2 colheres (sopa) de adoçante
culinário para forno e fogão
• 1 colher (sopa) de fermento
químico
• 1 xícara (chá) de leite desnatado
• 2 colheres (sopa) de óleo vegetal
• 1 ovo
• 1 colher (chá) de extrato
de baunilha.
COBERTURA:
• 50 g de chocolate meio amargo
• 2 colheres (sopa)
de leite desnatado
• 1 Barra de Proteína Chocolate
Peanut cortada em cubos.

MODO DE PREPARO:
Misture bem todos os
ingredientes secos (farinha de
trigo, farinha de amêndoas,
Fiber Powder, cacau, adoçante
e fermento). Acrescente o leite,
o óleo, o ovo e o extrato de
baunilha. Misture bem até os
ingredientes incorporarem.
Despeje a massa na forma de
cupcake forrada com formas
de papel. Leve ao forno préaquecido a 180oC durante 20
minutos ou até espetar um palito
e sair limpo. Retire do forno.
Cobertura: leve o chocolate meio
amargo e o leite ao micro-ondas
em potência média (50%) por
1 minuto. Retire e misture bem.
Decore o muffin com a calda e
pedaços de Barra de Proteína.
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Coxinha Fit
com Fibras

Rende 10 po

95 kcal

rçõ

es

saudáveis

por porção
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INGREDIENTES

MASSA:
• 1 batata doce média (200 g)
• 1 filé de frango médio (120 g)
cozido e desfiado
• 1 clara de ovo
• 4 colheres (sopa) de Fiber Powder
• 2 colheres (sopa) de farelo de aveia
• 1 pitada de cúrcuma
• Sal a gosto
RECHEIO:
• 1 colher (sobremesa) de azeite de oliva
• 2 dentes de alho amassados
• ½ cebola cortada em cubinhos
• 1 filé de frango pequeno (80 g)
cozido e desfiado
• Sal, pimenta e salsinha a gosto
• 2 colheres (sopa) de requeijão light
MONTAGEM:
• 1 clara
• quinoa em grãos para empanar.

MODO DE PREPARO:

MASSA: descasque e corte a batata
doce em cubos pequenos. Coloque em
um recipiente de vidro com 2 colheres
da água, tampe e leve ao micro-ondas
por 5 minutos. No processador,
misture a batata cozida, a clara e
o frango. Retire e acrescente todos
os outros ingredientes da massa e
misture bem. Cubra e deixe por cerca
de 10 minutos na geladeira para
facilitar na hora de moldar.
RECHEIO: doure o alho e a cebola no
azeite, acrescente o frango desfiado.
Tempere com sal, salsinha e pimenta
a gosto. Desligue o fogo e acrescente
o requeijão.
MONTAGEM: molde a massa e recheie.
Passe a mão na clara e besunte
a coxinha. Passe na quinoa e leve
ao forno pré-aquecido a 180oC por
aproximadamente 20 minutos.
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Coleção

Panqueca
Verde
DICA

Rende 6 por
çõ

210 kcal

es

saudáveis

por porção

A receita de molho de tomate caseiro é fácil
de preparar e garante um alimento mais
saudável, além de deixar o prato mais
saboroso. Você pode fazer em maior quantidade
e congelar para usar em várias preparações.
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INGREDIENTES

MASSA:
• ¾ xícara (chá) de farinha de trigo
• ¼ xícara (chá) de farinha de trigo
integral
• 1 xícara (chá) de leite desnatado
• 1 ovo
• 1 xícara (chá) de espinafre picado
• 4 colheres (sopa) de Fiber Powder
• 1 colher (café) de sal
• 1 colher (chá) de azeite
• 2 colheres (sopa) de água
RECHEIO:
• 1 e ½ colher (sopa) de azeite
• ½ cebola picada
• 1 e ½ dente de alho picado
• 360 g de carne moída
• 2 folhas de louro
• 1 xícara (chá) de salsinha picada
• sal e pimenta a gosto
MOLHO:
• 1 kg de tomate maduro
cortado em cubos
• 1 cebola picada em cubos
• 1 dente de alho picado
• 1 e ½ colher (sopa) de azeite
• 1 folha de louro
• sal e temperos a gosto
• ½ xícara (chá) de salsinha picada.

MODO DE PREPARO:

MASSA: bata todos os ingredientes no
liquidificador. Deixe a massa descansar
por 30 minutos. Esquente uma frigideira
antiaderente e, com auxílio de uma concha,
despeje na frigideira fazendo um círculo.
Deixe dourar ambos os lados.
RECHEIO: em uma panela, esquente
o azeite, refogue a cebola e o alho.
Acrescente a carne moída e cozinhe junto
com as folhas de louro, até ficar dourado.
Tempere com sal e pimenta. Desligue o
fogo, retire as folhas de louro e acrescente
a salsinha.
MOLHO: refogue o alho e a cebola.
Acrescente os tomates cortados em cubos.
Cozinhe até ficarem amolecidos, separe
metade e bata no liquidificador. Volte os
tomates batidos ao fogo com o restante
dos tomates e a folha de louro. Tempere
com sal e pimenta. Deixe cozinhar por
cerca de 10 minutos em fogo baixo. Finalize
acrescentando a salsinha.
MONTAGEM DA PANQUECA: em uma forma
retangular, coloque duas conchas de molho
de tomate. Recheie os discos de massa com
a carne moída e enrole, coloque-os lado a
lado. Cubra com o restante do molho e leve
ao forno por 15 minutos.
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Pão Integral com
Aveia e Fibras

194 kcal

es

Rende 12 po
rçõ

por porção
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INGREDIENTES

• 2 xícaras (chá) de
farinha de trigo
• 2 xícaras (chá) de
farinha de trigo integral
• 1 xícara (chá) de aveia
em flocos finos
• 4 colheres (sopa)
de Fiber Powder
• 1 pacote de fermento biológico
• 1 colher (sopa) de
açúcar mascavo
• 1 colher (café) de sal
• 1 xícara (chá) de leite desnatado
em temperatura ambiente
• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 xícara (chá) de água
• ½ xícara (chá) de castanhas do
Pará grosseiramente picadas
(opcional)
• 1 gema de ovo.
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MODO DE PREPARO:

Em um recipiente coloque todos os
ingredientes secos e misture bem.
Adicione o leite e o azeite.Mexa bem
e vá adicionando a água aos poucos
até a massa atingir uma consistência
homogênea, não sendo necessário
adicionar toda a quantidade de água.
Com as mãos, trabalhe bem a massa
até que fique bem macia. Neste ponto,
você pode escolher incorporar as
castanhas à massa. Divida em 12 parte
iguais, fazendo bolinhas. Disponha
em uma forma antiaderente, deixando
espaço entre um e outro. Cubra e deixe
descansar durante 50 minutos em
temperatura ambiente.
Pré-aqueça o forno a 180oC durante
10 minutos. Pincele a gema sobre os
pãezinhos e leve para assar por
cerca de 25 minutos ou até que
estejam corados.
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Omelete de
Forno com
Legumes e Fibras
288 kcal

por porção
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INGREDIENTES

• 2 colheres (chá) de
azeite de oliva
• ¼ cebola picadinha
• 1 xícara de brócolis
• ¼ abobrinha cortada em cubos
• ½ tomate cortado em cubinhos
• 1 colher (sopa) de Fiber Powder
• ½ xícara (chá) de
leite semidesnatado
• 2 ovos
• sal, pimenta e cheiro verde
a gosto
• 1 fio de azeite e farinha de
rosca para untar
• 1 colher (sopa) de queijo
parmesão ralado
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MODO DE PREPARO:

Em uma frigideira refogue a cebola
com o azeite até dourar. Acrescente
o brócolis e, quando ele estiver bem
verdinho, acrescente a abobrinha e
o tomate, misture por cerca de 30
segundos e desligue o fogo. Em um
recipiente, dissolva o Fiber Powder
no leite, acrescente os ovos, bata
e tempere com o sal e a pimenta.
Adicione os legumes a essa mistura.
Em uma assadeira pequena untada
com 1 fio de azeite e farinha de rosca,
despeje a massa, polvilhe o queijo
ralado e leve ao forno médio (180oC)
por cerca de 15-20 minutos.
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Panetone Natalino
com Fibras
Rende 10 po

rçõ

es

175 kcal

por porção

DICA

se não achar essência
de panetone, pode
substituir pela essência
de baunilha.
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INGREDIENTES

ESPONJA:
• ½ sachê de fermento biológico seco
• 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
• ½ xícara (chá) de água
MASSA:
• 2 e ½ colheres (sopa) de adoçante
culinário (forno e fogão)
• 1 e ½ xícaras (chá) de
farinha de trigo
• 4 colheres (sopa) de Fiber Powder
• ½ xícara (chá) de leite
em pó desnatado
• 1 pitada de sal
• 1 ovo
• 2 gemas
• 4 colheres (sopa) de margarina light
• raspas de casca de laranja
• 1 colher (café) de essência
de panetone*
• 1 xícara (chá) de frutas
cristalizadas e uva passa
• ½ xícara (chá) de suco de
laranja para molhar
• 1 colher (sopa) de
amêndoas laminadas
• Açúcar de confeiteiro para decorar.

MODO DE PREPARO:

Prepare a esponja misturando os
ingredientes. Deixe descansar até
formar bolhas e dobrar de volume.
Na tigela da batedeira, coloque
os ingredientes secos e mistureos. Junte o ovo e as gemas, a
margarina, a esponja, raspas
de laranja e a essência e bata
com o batedor tipo gancho até
ficar homogêneo. Se necessário,
adicione o suco de laranja aos
poucos, até formar uma massa
pegajosa, que grude no gancho.
Adicione as frutas e bata apenas
para misturá-las. Passe para a
forma (500 g) e deixe descansar
até dobrar de volume (cerca de 40
minutos). Acrescente as amêndoas
laminadas por cima. Leve ao forno
pré-aquecido (180o C) e asse por
cerca de 40 minutos (até que ao
espetar um palito na massa, este
saia limpo e seco).
Polvilhe o açúcar de confeiteiro
com o auxílio de uma peneira
para decorar.
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saudáveis

Bebida da Prosperidade
Sabor Uva e Abacaxi
MODO DE PREPARO:
Misture o Fiber Concentrate
com a água. Em seguida,
Rende 5 por
çõ
bata com o abacaxi
44 kcal
até ficar bem
por porção
cremoso.

es

INGREDIENTES
• 7 e ½ colheres (sopa) de Fiber
Concentrate sabor Uva (75 ml)
• 925 ml de água gelada
• 5 fatias médias de abacaxi sem
o miolo cortadas em pedaços.
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Coleção

saudáveis
INGREDIENTES

Salada
da Sorte

MODO DE PREPARO:

es

• 1 pacote de macarrão integral tipo penne cozido
Em um recipiente,
• 1 bandeja de tomates cerejas cortados ao meio
junte todos os
• 1 pacote de cenouras baby cozidas
ingredientes e
• 1 lata de ervilhas ou 1 xícara (chá)
misture bem. Para
de ervilhas frescas
o molho, misture
• ½ xícara (chá) de azeitonas pretas picadas
os ingredientes
• 60 g de mussarela de búfala (em bolinhas)
e adicione à
• ¼ xícara (chá) de nozes picadas.
preparação final.
MOLHO:
Rende 10 po
• 1 pote de iogurte desnatado natural
rçõ
• 1 colher (chá) de manjericão
258 kcal
por porção
• 1 colher (sopa) de Protein Powder
• sal e pimenta a gosto.
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saudáveis

Nutri Soup
da Fortuna

Rende 1 por
çÃO

365 kcal

por porção
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INGREDIENTES

• 1/2 xícara (chá) de lentilha
• 3 xícaras de água
• 1 dente de alho amassado
• 1 folha de louro
• ½ colher (chá) de sal
• 1 colher (chá) de azeite de oliva
• ½ cebola picadinha
• 2 colheres (café) de curry em pó
• 250 ml de leite semidesnatado
• 3 colheres (sopa) ou
1 sache de Nutri Soup
• sal
• folhas de louro (opcional).

MODO DE PREPARO:

Coloque a lentilha, a água, 1 dente de
alho, a folha de louro e o sal em uma
panela. Leve ao fogo baixo e cozinhe
com a panela semi tampada até lentilha
ficar macia (cerca de 30 minutos).
À parte, aqueça o azeite e refogue a
cebola e o curry em pó. Junte a lentilha
cozida. Na panela em que cozinhou a
lentilha, aqueça o leite e nele dissolva
a Nutri Soup. Junte a Nutri Soup ao
refogado com lentilha e misture bem. Se
necessário acerte o sal e sirva, decorado
com as folhas de louro, um pouco de
curry em pó e cebolinha.
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saudáveis
INGREDIENTES

Pavê Light
de Chocolate

• 1 lata de leite condensado light
• 2 copos de leite desnatado
• 2 colheres (sopa) de cacau
em pó
• 1 lata de creme de leite light
• 3 colheres (sopa) de
Protein Powder
• 1 colher (café) de
adoçante culinário
• 1 pacote de biscoito
tipo champagne
• Framboesas e folhas de
hortelã para decorar.

Rende 15 po

226 kcal

r çõ

es

Coleção

por porção

saudá

MODO DE PREPARO:

Em uma panela, coloque o leite
condensado, 1 copo de leite e o cacau.
Leve ao fogo brando (160o C) e mexa
até formar um creme homogêneo. Deixe
amornar e junte delicadamente o creme
de leite e o Protein Powder. À parte,
misture o restante do leite e o adoçante e
umedeça os biscoitos. Em uma travessa
pequena ou em taças individuais,
intercale camadas do biscoito e do
creme, finalizando com o creme. Leve à
geladeira até ficar firme. Decore com as
framboesas e as folhas de hortelã.
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saudáveis

Taça Celebração

INGREDIENTES

es

• 2 e 1/2 colheres (chá) de Herbal Concentrate
sabor Canela
• 1 litro de água gaseificada gelada
Rende 5 por
• 1 laranja cortada em rodelas
çõ
• 1 kiwi cortado em cubos
37 kcal
por porção
• 5 morangos picados
• 50 g de cereja fresca
• canela em pau para decorar (opcional).

MODO DE PREPARO:

Misture o Herbal
Concentrate com
a água em uma
jarra de vidro.
Acrescente as frutas
cuidadosamente. Se
desejar, decore com
canela em pau.
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saudáveis

Enrolado de Frango

INGREDIENTES

es

• 1 frango inteiro desossado e aberto
• 2 limões
• 2 dentes de alho amassados
• sal e pimenta a gosto
• ½ pote de creme de ricota
• 1 cenoura média cortada em palitos
• 1 talo de alho-poró cortado
em palitos
• margarina para untar a assadeira
• 15 tomates cereja
Rende 10 po
rçõ
• 1 ramo de alecrim
309 kcal
• 1 cabeça de alho.
por porç
ão

MODO DE PREPARO:

Tempere o frango com o sal, pimenta,

o sumo de limão e o alho. Cubra, leve
à geladeira e deixe marinar por no
mínimo 1 hora. Sobre o frango aberto,
distribua o creme de ricota, a cenoura
e o alho-poró. Enrole como rocambole,
besunte com um pouco de margarina e
coloque em uma assadeira. Disponha
os tomates, o alho e o ramo de
alecrim. Cubra com papel-alumínio e
leve ao forno médio preaquecido por
50 minutos. Retire o papel-alumínio e
deixe até dourar.
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Coleção

INGREDIENTES

• ½ xícara (chá) de quinoa mista em grãos
• 1 xícara (chá) de água
• 250 g de ricota fresca cortada em cubos
• ½ pimentão amarelo picado em cubos
• ½ cebola cortada em cubinhos
• 1 colher (sopa) de semente de linhaça
• ¼ xícara (chá) de castanhas do
Pará picadas
• 2 colheres (sopa) de Fiber Powder
• sal a gosto
• 1 colher (sopa) de azeite de oliva.

Rende 10 po

114 kcal

rçõ

es

saudáveis

Cuscuz de
Quinoa Natalino

por porção

MODO DE PREPARO:

Cozinhe a quinoa em água
fervente por 25 minutos,
com a panela parcialmente
tampada, até a água secar.
Reserve e espere esfriar. Em
uma vasilha, misture todos
os ingredientes, incluindo a
quinoa fria. Tempere com
sal e decore com hortelã e
as raspas de limão siciliano
(opcional).
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Minhas anotações
especiais
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