
Mais sabor e 
saúde na sua 
vida!

+200 RECEITAS 
LOW-CARB
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Para quem quer manter uma vida saudável, é imprescindível contar com uma alimentação

LOW CARB. Para as pessoas com sobre peso, esta tarefa torna-se ainda mais complicada,

pois é necessário certos cuidados com a alimentação.

Pensando nisso, desenvolvemos este livro com o objetivo de trazer toda a qualidade na

alimentação. Sabendo das restrições que existem, o Livro Digital +200 Receitas LOW

CARB conta com receitas elaboradas especialmente para quem faz uma alimentação Low

Carb baseada no Método de Emagrecimento Cientifico – Speed 4 Fases, sem perder

aquele sabor delicioso das comidas.

As receitas encontradas neste livro possuem todos os cuidados necessários para a

ingestão adequada de nutrientes.

Aqui, você encontrará as mais diversas receitas para o seu Café da Manhã, Almoço &

Janta, Saladas além de receitas de Lanches, Sopas, Salgados e o melhor: a Sobremesa!

Tudo conforme a Fase do nosso tratamento que esta fazendo:

Tudo preparado com o intuito de manter a sua vida

mais saudável e saborosa. Desfrute das delícias

deste livro e Bom Apetite!

MAIS SABOR E SAÚDE
NA SUA VIDA
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Atenção: Indicamos que sempre antes de você realizar algum tipo de Dieta, Você Procure

um profissional de saúde do Emagrecentro para lhe auxiliar. Este Livro Digital Apresenta

as melhores Receitas que se enquadram na alimentação Low Carb do Método de

Emagrecimento Cientifico Speed 4 Fases conforme a fase do seu tratamento:

Você quer ficar mais saudável e mais magro, apenas comendo comida de verdade, sem

Passar Fome? Então a dieta Low Carb é para você.

A dieta low carb do Metodo de Emagrecimento Cientifico - Speed 4 Fases significa que

você come menos carboidratos e uma maior proporção de gorduras e proteínas.

O mais importante é que você deve minimizar a sua ingestão de açúcar e amidos e comer

comida de verdade. Você pode comer alimentos deliciosos até que esteja satisfeito, e

ainda perder peso.

SOBRE A ALIMENTACAO  LOW-CARB 
DO EMAGRECIMENTO CIENTIFICO 
SPEED 4 FASES
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O principal objetivo da dieta low carb do Método de Emagrecimento Cientifico - Speed

4 Fases é obrigar o corpo a utilizar gordura como sua principal fonte de energia na forma

de corpos cetônicos que irão substituir a glicose obtida através dos carboidratos.

Quando isso ocorre, o corpo está em cetose, que pode ser definida como um estado

metabólico onde o corpo não mais obtém energia a partir da glicose.

O resultado é uma mobilização das reservas de gordura do organismo (queima de

gordura), que agora passam a ser utilizadas como combustível para o metabolismo.

A Dieta low carb do Método de Emagrecimento Cientifico Speed – 4 fases emagrece

muito.

Mais de 20 estudos científicos já comprovaram que a dieta low carb emagrece, e em

alguns casos a perda de peso é até três vezes maior que nas dietas convencionais de baixo

teor de calorias e baixo teor de gorduras e calorias.

Até alguns anos atrás a orientação predominante para perder peso era diminuir a ingestão

de gorduras. Como os números alarmantes de obesidade mundial podem comprovar, essa

estratégia não funciona em longo prazo, pois as gorduras são necessárias para o

organismo e também trazem mais saciedade.

Além disso, o alto teor de carboidratos provoca uma grande variação na glicose

sanguínea, o que por sua vez se traduz em fome pouco tempo após a refeição.
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Isso porque nossas células precisam de insulina para poder absorver a glicose, e o

hormônio produzido pelo pâncreas não para de “trabalhar” enquanto não retirar o excesso

de açúcar da circulação.

Quando isso ocorre, nosso cérebro recebe um sinal de que precisa de mais glicose, e você

logo em seguida começa a sentir fome. A insulina também favorece a estocagem de

energia na forma de gordura, e dificulta a remoção dos lipídios já armazenados.

Ou seja: a insulina inibe a lipólise (queima de gordura como fonte de energia) e estimula a

lipogênese (produção de gordura). E é exatamente aí que está um dos maiores benefícios

das dietas low carb do Metodo de Emagrecimento Cientifico Speed 4 Fases .

O baixo consumo de carboidratos leva a uma redução drástica na liberação de insulina, o

que se traduz em uma maior mobilização dos estoques de gordura para serem utilizados

como fonte de energia.

E com menos insulina na circulação, outro efeito é um maior controle do apetite

(sobretudo por doces), já que as taxas de glicose na circulação tendem a variar com

menos intensidade.
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A digestão das proteínas exige muito mais energia do corpo que a quebra dos

carboidratos, e como resultado, há uma aceleração do metabolismo como resposta ao

aumento do consumo de proteínas.

Os aminoácidos também são essenciais para a formação de massa muscular, que por sua

vez gasta mais energia do que o tecido adiposo.

E por último, as proteínas ajudam a controlar o apetite, pois não causam um pico de

insulina e ainda por cima retardam o esvaziamento gástrico.

Mesmo quem não precisa emagrecer pode se beneficiar de uma dieta low carb do Método

de Emagrecimento Cientifico Speed – 4 Fases , pois o plano alimentar pode ser utilizado

como ponto de partida para a mudança dos hábitos alimentares.

A restrição de carboidratos no cardápio tem como efeito “colateral” uma diminuição na

vontade de comer carboidratos refinados (doces, pães e massas brancas) e outros

alimentos processados, o que facilita a adoção de uma alimentação mais saudável.

O ALTO TEOR DE PROTEÍNAS 
ACELERA O METABOLISMO
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Para aqueles que estão acima do peso, a eliminação dos carboidratos pode ajudar a

controlar a compulsão por açúcar, já que a dieta low carb do Método de Emagrecimento

Cientifico – Speed 4 Fases reduz as variações drásticas de glicose responsáveis pelo

aumento da vontade de comer doces.

Agora que você já sabe porque a dieta low carb do Metodo de Emagrecimento Cientifico

Speed 4 Fases emagrece, vamos conferir como fazer a nossa dieta low carb do

Emagrecimento Cientifico – 4 Fases para emagrecer.

Não existe uma quantidade exata de cada alimento que pode consumir, uma vez que não

é necessário fazer um controle rígido das calorias desde, é claro, que você limite o

consumo de carboidratos e não ultrapasse o ponto de saciedade.
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CAFÉ DA
MANHÃ



PÃO  VERONA
LOW-CARB
INGREDIENTES:
► 1 Xícara (chá) de Amêndoas sem casca

► 1/3 Xícara (chá) de Linhaça

► 1/3 Xícara (chá) de Sementes de Girasol

► 310g de Cream Cheese, tipo Philadelphia

► 5 Ovos

► 1 Xícara (chá) de Queijo ralado

► 1 Colher (chá) de Sal

► 2 Colheres (chá) de Fermento Químico

► Linhaça Dourada para forrar a forma

MODO DE PREPARO:
Junte as amêndoas, a linhaça e os sementes de

girassol no liquidificador e bate até ficar uma

farinha.

Misture a farinha com o fermento e o sal.

Junte o creem-cheese e ovos e misture bem até

obter uma mistura lisa, depois adicione o queijo

ralado.

Adicione a farinha na misture de ovo e queijo e

misture bem.

Forra uma forma com um pouco de óleo e

linhaça. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por

aproximadamente 60 minutos.

Retire do forno e deixe esfriar.

OMELETE LIVORNO
INGREDIENTES:

► 1 Xícara (chá) de Espinafre picado

► 3 Ovos

► 1/2 Cebola picada

► 1 Colher (sopa) de Queijo Branco ralado

► 1 Colher (sopa) de Salsinha picada

► 1 Colher (chá) de Azeite de Oliva

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Bata os ovos com o garfo até obter uma mistura

homogênea.

Em uma frigideira aquecida com o azeite de

oliva, refogue a cebola até dourar. Acrescente o

espinafre picado e deixe apenas até murchar.

Não é preciso refogar.

Adicione os ovos batidos, a salsinha picada e

tempere com o sal e a pimenta-do-reino a gosto.

Deixe que fique firme e dourado de um lado e

depois vire para dourar do outro.

Acomode em um prato e sirva em seguida.
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PIZZA FIT COM 
MASSA DE FRANGO
INGREDIENTES P/ FARINHA DE FRANGO:

► 400g de filé de frango desossado (pode ser

filé do peito ou filé de coxa e sobrecoxa);

► Água

► Sal

PASSO 1: Colocar os filés de frango para

cozinharem com água e sal até ficarem

completamente cozidos e macios. O peso será

reduzido após estarem cozidos, isso é normal.

(pode ser na panela de pressão)

PASSO 2: Escorrer a água e colocar num

processador de alimentos (ou liquidificador caso

não tenha processador). Bater rapidamente para

desfiar.

PASSO 3: Colocar o frango desfiado na mesma

panela usada para cozinhar com um pouco de sal,

mas sem água nem óleo, e refogar o frango a

onta.

seco para que fique bem sequinho e perca o

restante da água.

PASSO 4: Coloque novamente no processador

e bata até virar um farelo fino e seco de frango.

Pronto, a farinha de frango está pronta.

INGREDIENTES DA MASSA DA PIZZA:

► Farinha do frango

► 2 Ovos

► 2 colheres de sopa de queijo parmesão

Misturar a massa com a mão, até ter uma massa

homogênea, e num prato espalhar a massa até

formar a pizzaLeve ao forno preaquecido 180

graus até que a massa asse, + ou - 20 minutos.

Agora é só rechear ao seu gosto:

► Massa de tomate caseiro, muçarela,

presunto, queijo, azeitona e etc.

É só usar a imaginação e levar ao forno até que

o queijo derreta, + ou - 15 minutos.
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SANDUÍCHE TARANTO
LOW CARB
INGREDIENTES:

► ½ Xícara (chá) de Farinha de Amêndoa

► 4 Colheres (sopa) de Farinha de Coco

► ½ Colher (chá) de Sal

► 1 Colher (chá) de Fermento em Pó

► 100g de Manteiga

► 1 ½ Xícara (chá) de Queijo ralado

► 1 Ovo

► 8 Salsichas

MODO DE PREPARO:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Misture a farinha de

amêndoa, a farinha de coco e o fermento em um

recipiente. Reserve.

Derreta a manteiga e o queijo em uma panela em

fogo baixo. Mexa bem com um garfo. Retire do fogo.

Junte o ovo e mexa bem. Adicione a mistura de

farinha e misture até obter uma massa firme. Achate a

massa em retângulo, cerca de 8×14 polegadas (20 ×

35 cm).

Corte em 8 tiras longas e menos de uma polegada de

largura (1,5-2 cm). Enrole as tiras de massa nas

salsinhas e com a ajuda de um pincel de culinária

passe um pouco de gema de ovo na massa para

dourar. Disponha em uma assadeira forrada com

papel manteiga e leve ao forno por 20 minutos até

que a massa tenha ficado bem dourada.

BRUSCHETTA 
BRESCIA
INGREDIENTES:

► 6 Fatias de Pão de Forma Low Carb

► 1 Xícara (chá) de Mussarela Ralada

► 1 Xícara (chá) de Rúcula picada

► 2 Tomates Grandes picados em Cubos 

Pequenos

► Orégano a gosto

► Sal e Azeite de Oliva a gosto

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente, junte a rúcula e o tomate,

misture e tempere com o azeite de oliva e sal a

gosto.

Espalhe por cima das fatias de pães e adicione a

muçarela.

Polvilhe com o orégano a gosto e leve para o

forno pré-aquecido a 180ºC por

aproximadamente 10 minutos, ou até derreter a

muçarela.

Retire do forno e coloque um fio de azeite de

oliva por cima e sirva em seguida.
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SANDUÍCHE TRIESTE
INGREDIENTES:
► 2 Fatias de Pão de Forma Low Carb

► 2 Folhas de Alface

► 2 Colheres (sopa) de Rabanete ralado

► 2 Fatias de Peito de Peru defumado

► 2 Colheres (sopa) de Queijo Parmesão Ralado

► 1 Colher (sopa) de Maionese

MODO DE PREPARO:
Em uma tigela, misture a maionese e o queijo

parmesão. Reserve.

Em uma das fatias de pão, coloque a alface e o

peito de peru.

Acrescente o rabanete e a mistura de queijo

parmesão e maionese.

Cubra o pão com a outra fatia e sirva em seguida.

WRAP DE ALFACE 
RECHEADO COM 
FRANGO
INGREDIENTES:

► 3 Filés Médios de Peito de frango

► 4 Folhas de Alface Crespa

► 1/2 Cenoura cortada em tiras

► 1/2 Cebola picadinha

► Azeite de Oliva para refogar

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Pique a cenoura em tiras e a cebola em cubinhos e

reserve. Enquanto prepara os filés, coloque a

cenoura para cozinhar em uma panela com água e

sal até que fique al dente. Depois que ficarem

prontas, reserve.

Tempere os filés de peito de frango com o sal e a

pimenta-do-reino a gosto. Corte os filés em

cubinhos. Em uma frigideira com o azeite de oliva,

grelhe os cubinhos de frango até ficarem cozidos e

bem douradinhos. Adicione a cebola e refogue por

mais ou menos 3 minutos.

Após o recheio esfriar, coloque as folhas de alface

em uma travessa ou prato e recheie com o frango.

Enrole as folhas e sirva em seguida.
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OMELETE REGIO
INGREDIENTES:

► 8 Ovos

► 30g de Margarina

► 1 Pimentão Vermelho

► 1 Pimentão Verde

► 1 Dente de Alho

► 2 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e pimenta-de-caiena a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte os pimentões ao meio, retire as sementes e

corte em fatias.

Em uma frigideira aquecida com o azeite de oliva

adicione os pimentões e o alho e refogue por mais

ou menos 10 minutos. Reserve

Bata os ovos em uma tigela e tempere com o sal e

a pimenta-de-caiena a gosto.

Em outra frigideira, aqueça a margarina e despeje

os ovos batidos e deixe firmar um pouco. Adicione

os pimentões distribuindo por igual. Cozinhe por

mais 2 minutos.

Enrole a omelete e sirva em seguida.

OMELETE MODENA
INGREDIENTES:

► 1 Xícara (chá) de Rúcula

► 2 Ovos

► 2 Colheres (sopa) de Queijo Cottage

► 2 Colheres (sopa) de Tomate Seco picado

► 1 Colher (chá) de Azeite

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela, bata os ovos com um garfo até

obter uma mistura homogênea.

Tempere com o sal e a pimenta-do-reino a gosto.

Em uma frigideira aquecida com um fio de azeite

de oliva, despeje os ovos batidos. Antes de estar

bem firme, acrescente o queijo cottage e deixe

derreter por alguns minutos.

Espalhe a rúcula e o tomate seco por cima e enrole

a omelete com a ajuda de uma espátula ou sirva

aberto. Sirva em seguida.
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SANDUÍCHE 
MESSINA
INGREDIENTES:
► 2 Fatias de Pão de forma Low-Carb

► 150g de Atum em Água escorrido

► 100g de Queijo Cottage

► 3 Fatias de Tomate

► 2 Folhas de Alface

► Sal e Orégano a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma vasilha, coloque o atum e o queijo

cottage e misture bem até incorporar os

ingredientes.

Tempere com sal e orégano a gosto.

Recheie a metade das fatias de pão com a

mistura, coloque as fatias de tomate e as folhas

de alface, cubra com a fatia restante.

Sirva em seguida e Boa Refeição

MASSA LOW CARB 
PARA PIZZAS 
BERGAMO
INGREDIENTES:

► Couve-Flor Média e Crua

► 1/3 Xícara (chá) de Ricota Light ralada

► 1 Ovo batido

► 1 Colher (café) de Sal

MODO DE PREPARO:

Para fazer a massa, lave bem a couve-flor e pique

em pedaços. Leve para o liquidificador ou

processador de alimentos e triture bem até ficar em

ponto de farinha flocada.

Coloque a couve-flor em um recipiente próprio

para micro-ondas e leve-a em potência máxima por

cerca de 6 minutos. Deixe esfriar um pouco e

envolva toda a couve-flor triturada em um pano de

cozinha limpo. Esprema bem de modo a sair a

maior quantidade de líquido possível.

Coloque novamente a couve-flor em um recipiente

e misture o ovo batido, a ricota ralada e o sal.

Forre uma forma para pizzas com papel vegetal e

coloque cuidadosamente a massa de couve-flor,

espalhando bem. Pressione a base com uma colher

e leve para o forno pré-aquecido a 180ºC por cerca

de 15 minutos.

Recheie com ingredientes de sua preferência e leve

ao forno novamente por cerca de 10 minutos,

cuidando para não queimar a base da pizza. Sirva

em seguida.
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MINI PIZZAS 
RAVENNA
INGREDIENTES:

► 2 Berinjelas Grandes

► 1 Xícara (chá) de Tomates Cerejas

► 1 Xícara (chá) de Ricota ralada

► 1 Xícara (chá) de Molho de Tomate

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► 1 Colher (chá) de Margarina

► Orégano a gosto

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Fatie a berinjela (não precisa retirar a casca) com

mais ou menos 1,5cm de largura.

Acomode as fatias de berinjela em uma assadeira

levemente untada com margarina e salpique com

um pouco de sal por cima.

Em cima de cada fatia, coloque uma colher e meia

de molho de tomate e acrescente o tomate cereja e

o queijo branco ralado.

Polvilhe com o orégano e leve para o forno pré-

aquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos.

Retire do forno e sirva em seguida.

OMELETE PERUGIA
INGREDIENTES:

• 2 Ovos

• 150g de Frango Desfiado

• 1/2 Cebola Picada

• 1/2 Tomate sem Sementes Picado

• 1 Colher (chá) de Azeite de Oliva

• Salsinha e Orégano a gosto

• Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente, bata os ovos até se misturarem

bem.

Acrescente o frango, a cebola, a salsinha, o orégano

e o tomate e misture. Tempere com o sal a gosto.

Coloque a mistura em uma frigideira aquecida com

um pouco de azeite de oliva e deixe ficar firme.

Com ajuda de uma espátula, vire do outro lado para

dourar.

Acomode a omelete em um prato e sirva em

seguida.
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ENROLADINHO 
FOGGIA
INGREDIENTES:

► 4 asinhas de Frango

► 8 Fatias Finas de Bacon

MODO DE PREPARO:

Corte as salsinhas em 2 partes iguais.

Enrole cada pedaço das salsinhas em uma fatia de

bacon.

Prenda com um palito e disponha em uma

assadeira.

Leve para o forno pré-aquecido a 180ºC por cerca

de 20 minutos ou até o bacon ficar crocante.

Sirva em seguida.

CESTINHAS 
PERUGIA
INGREDIENTES:

► 6 Fatias de Peito de Peru

► 6 Ovos

► 3 Tomates Cereja picados ao meio

► ½ Cenoura Ralada

► Orégano a gosto

► Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Pique os tomates cerejas ao meio, rale a cenoura

e reserve.

Em uma tigela, bata os ovos até ficar uma

mistura uniforme. Tempere com o sal a gosto,

misture bem e reserve.

Forre com as fatias de peito de peru forminhas

individuais de empadinhas.

Acrescente dentro das cestinhas de peito de peru

o tomate cereja e a cenoura ralada. Coloque em

seguida os ovos batidos.

Polvilhe com um pouco de orégano a gosto e

leve para o forno pré-aquecido a 180ºC por cerca

de 15 minutos ou até as cestinhas estarem

douradas e os ovos firmes.

Retire do forno e sirva sem seguida.
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OMELETE DOCE 
RIMINNI
INGREDIENTES:
► 4 ovos
► 2 colheres de sopa de creme de leite
► Sal
► Adoçante a gosto
► 1 colher de manteiga

MODO DE PREPARO:

O modo de preparar é o mesmo de todos os

omeletes - só mudam os ingredientes.

Bata os ovos, acrescente o adoçante, canela

ou cravo, se quiser.

Coloque uma pitada de sal, bem pouquinho.

No lugar de recheio um acompanhamento

bem low carbo: castanhas ou nozes picadas.
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OMELETE VICENZA
INGREDIENTES:

► 6 Ovos

► 2 Colheres (sopa) de Creme de Leite

► 4 Colheres (sopa) de Queijo Ralado

► 2 Colheres (sopa) de Manteiga

► ½ Cebola Picada

► ½ Pimentão verde picado

► ½ Xícara (chá) de Presunto, cortado em cubos

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Bata os Ovos e o Creme de leite de uma tigela.

Tempere com o sal e a pimenta.

Adicione a metade do queijo e misture bem.

Derreta a manteiga em uma frigideira em fogo

médio e refogue o presunto, a cebola e o pimentão

por alguns minutos. Adicione o ovo batido e frite

até a omelete estiver quase firme.

Reduza o fogo depois de um tempo. Polvilhe o

restante do queijo por cima e dobre a omelete.

Sirva em seguida.

ENROLADO EMILIA
INGREDIENTES:

► 4 Fatias de Peito de Peru

► 4 Colheres (sopa) de Cream Cheese light

MODO DE PREPARO:

Coloque uma colher de cream cheese em cima de

cada peito de peru.

Enrole o peito de peru de maneira que o cream

cheese fique no meio.

Sirva em seguida.
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FALSAS
PANQUECAS
LATINA
INGREDIENTES:

► 1 e 1/4 de xícara (chá) de couve-flor cortada 

miúdo

► 1/2 colher (sopa) de óleo de soja

► 1 ovo grande

► 1/2 colher (chá) de sal

► 2 colheres (chá) de cebola  ralada

► 1/2 colher (chá) de fermento em pó

► Óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até

ficar uma pasta uniforme.

Coloque óleo no fundo de uma frigideira e

esquente bem. Despeje colheradas de massa e

espalhe na frigideira como se faz com a massa

de panqueca.

Deixe dourar de um lado e vire. Doure do outro.

Retire só quando a falsa panqueca estiver firme.

Rende 8 porções.

OVOS EM NUVENS 
TRENTO
INGREDIENTES:

► Ovos

► 1/4 copo de queijo minas meia cura ralado (mas 

pode trocar para parmesão, com menos 

quantidade)

► 1/4 copo de salame picado (pode trocar para 

bacon já frito até ficar crocante)

► 1 colher de sopa de cebola roxa picada ou 

cebolinha

► picada)

► sal e pimenta do reino ao gosto

MODO DE PREPARO:

Ligue o forno em 230 graus. Separe as claras das

gemas, mas guarde as gemas intactas. Bata as

claras até ficar neve bem firme.

Pique o salame, cebola, rale o queijo e misture

levemente com as claras em neve, junto com uma

pitadinha de sal.

Faça duas nuvens da mistura em cima de uma

forma para forno e faça um buraquinho no meio de

cada. Leve ao forno por mais ou menos 4 minutos.

Adicione as gemas nos buraquinhos. Espalhe um

pouquinho de pimenta do reino e sal em cima.

Retorne para o forno por mais 3 minutos, ou até

que as gemas se estabilizem, mas sem ficar duras.
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INGREDIENTES:

► 6 tomates maduros sem pele picados em 

cubos

► 1/2 cebola picada em cubos pequenos

► 2 dentes de alho picadinhos

► 10 fatias de presunto

► 10 fatias de queijo

► 500 gramas de carne moída

MODO DE PREPARO:

Em uma panela grande, frite o alho no azeite

até dourar,

acrescente os tomates picados e tempere com

sal e pimenta. Cozinhe por uns 15 minutos até

ficar um molho consistente.

Deixe dourar de um lado e vire. Doure do

outro. Retire só quando a falsa panqueca

estiver firme. Rende 8 porções.

PANQUECAS TERNI LOW-CARB
► 2 ovos cozidos picados

► Cheiro verde

► Queijo parmesão ralado para gratinar

► Azeite de oliva

► Manteiga

► Sal e pimenta
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ALMOÇO
& JANTAR



FILÉ DE PEIXE 
BELIZE AO MOLHO 
DE ALCAPARRAS
INGREDIENTES:

► 4 Filés de Peixe (Aproximadamente 200g cada)

► 2 Colheres (sopa) de Alcaparras picadas

► Suco de 1 Limão

► 2 Colheres (sopa) de Creme Vegetal

► Salsinha picada a gosto

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o 

suco de meio limão, sal e pimenta-do-reino e deixe 

marinar por 15 minutos.

Em uma frigideira aquecida em fogo baixo, derreta 

o creme vegetal e coloque os filés para grelhar até 

que fiquem bem dourados.

Retire os filés e reserve.

Coloque na frigideira a outra metade do suco de 

limão e as alcaparras, mexa bem.

Acomode os filés em um prato e coloque sobre ele 

o molho de alcaparras. Polvilhe com a salsinha.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

2 PORÇÕES

40 MINUTOS
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ESPETINHOS DE 
PEIXE 
BRIDGETOWN
INGREDIENTES:

• 500g de Filé de Peixe em cubos

• 2 Cebolas Médias

• 1 Pimentão Verde

• 1 Pimentão Vermelho

• 1 Colher (sopa) de Shoyu

• Suco de 1 Limão

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte os filés de peixe, a cebola e os pimentões em

cubos de aproximadamente 3cm. Reserve os

pimentões e a cebola.

Em um recipiente coloque os cubos de peixe e

tempere com o suco de limão, o shoyu, o sal e a

pimenta-do-reino. Deixe o peixe marinando nesta

mistura por 40 minutos.

Monte os espetinhos, intercalando com um cubo de

peixe, um de pimentão e um de cebola.

Repita o processo até preencher todos os

espetinhos. Coloque os espetos em uma assadeira e

leve ao forno por 20 minutos.

Vire na metade do tempo. Sirva em seguida.

4 PORÇÕES
35 MINUTOS

COUVE REFOGADA 
NIVELLES  COM 
BACON
INGREDIENTES:

• 200g de Couve-Manteiga

• ½ Cebola Picadinha

• 1 Dente de Alho

• 50g de Bacon magro (opcional)

• 2 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

• Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Higienize muito bem a couve sobre água corrente.

Retire os talos das folhas e empilhe uma em cima

da outra.

Enrole as folhas apertando bem e corte em fatias

bem fininhas.

Em uma frigideira aquecida com o azeite de oliva,

refogue o bacon e a cebola até que fiquem bem

douradinhos. Adicione o alho e refogue por mais 1

minuto.

Em seguida, acrescente a couve picada na frigideira

e refogue por mais 3 minutos ou até que a couve

comece a murchar.

Tempere com o sal a gosto e mexa bem.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

35 MINUTOS
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SALMÃO FORT DE 
FRANCE COM CREME 
DE BRÓCOLIS
INGREDIENTES:

► 6 Filés (200g cada um) de Salmão sem pele

► 250g de Brócolis cozidos e picados

► 2 Colheres (sopa) de Suco de limão

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela com água fervendo e sal, coloque

os brócolis já picados e deixe cozinhar até que

fiquem bem macios.

Coloque os brócolis em um liquidificador coma

ajuda de um garfo. Aos poucos, coloque a água

quente utilizada para cozinhar os brócolis junto no

liquidificador e vai batendo até que fique com a

consistência de um creme fino. Após ficar com a

consistência desejada tempere com sal e pimenta-

do-reino e reserve.

Tempere os filés com o sal, pimenta-do-reino e o

suco de limão e reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva o

bastante para grelhar o salmão e deixe dar uma

aquecida. Adicione o salmão e grelhe até que fique

bem dourado.

Coloque o salmão em uma travessa e adicione o

creme de brócolis por cima na quantia desejada.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

4 PORÇÕES

40 MINUTOS
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SARDINHA MONTEGO 
NA PANELA DE 
PRESSÃO
INGREDIENTES:

► 800g de Sardinhas limpas (Sem a cabeça e o 

rabo)

► 5 Cebolas Grandes

► 6 Folhas de Manjericão

► 1 Xícara (chá) de Vinagre de Maçã

► 1 Dente de Alho

► 1 Xícara (chá) de Azeite de Oliva

► ½ Xícara (chá) de Água

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte as cebolas em rodelas grossas e acomode-as

ao fundo da panela de pressão. Coloque as

sardinhas sobre as cebolas. Adicione o vinagre, o

azeite de oliva, o alho, as folhas de manjericão e um

pouco de água. Salpique com o sal e a pimenta-do-

reino a gosto.

Tampe a panela e, assim que pegar pressão, cozinhe

por cerca de 40 minutos. Quando estiver bem fria,

abra a panela retire as sardinhas e as cebolas e

acomode- os em uma travessa. Sirva em seguida.

4 PORÇÕES

55 MINUTOS

SALMÃO ROSEAU 
COM PASTA DE 
PIMENTÃO E 
ESPINAFRE
INGREDIENTES:

► 1 ½ Quilo de Salmão, em pedaços

► 1 Xícara (chá) de Pasta de Pimentão

► 1 Xícara de Maionese

► 2 Colheres (sopa) de Queijo Parmesão ralado

► 1 Quilo de Espinafres frescos

► 2 Colheres (sopa) de Manteiga

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Pré-aqueça o forno a 180ºC. Tempere o salmão com 

sal e pimenta-do-reino a gosto e disponha em uma 

assadeira untada com um pouco de margarina.

Misture maionese, a pasta de pimentão e o queijo 

parmesão e espalhe sobre os filés de salmão.

Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos ou 

até o salmão estar bem dourado.

Enquanto isso, refogue o espinafre na manteiga até 

que o espinafre encolha um pouco. Tempere com 

um pouco de sal e pimenta. Disponha o salmão em 

um prato e distribua um pouco de espinafre 

refogado por cima.
5 PORÇÕES
40 MINUTOS
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CAMARÃO NASSAU 
GRELHADO  COM 
ERVAS
INGREDIENTES:

► 12 unid. de Camarões grandes

► 1 Colher (chá) de Creme Vegetal

► 1 Dente de Alho picado

► 1 Colher (chá) de Manjericão

► 1 Colher (chá) de Tomilho

► 1 Colher (chá) de Sálvia

► 1 Colher (sopa) de Salsinha

► 3 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Limpe os camarões e tempere com o sal e pimenta-

do-reino a gosto.

Coloque os camarões em uma vasilha e coloque um

pouco do azeite de oliva e deixe marinar por

aproximadamente 10 minutos.

Em uma frigideira aquecida com o restante do

azeite de oliva, grelhe os camarões dos dois lados

até que fiquem bem dourados. Retire os camarões e

reserve.

Na mesma frigideira, refogue o alho com o creme

vegetal e adicione as ervas.

Coloque os camarões em um prato e coloque o

molho com as ervas por cima.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

2 PORÇÕES

35 MINUTOS
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ESPAGUETE GREICH
COM ATUM
INGREDIENTES:

► 2 berinjelas

► Atum

► Azeitonas

► Ovos cozidos

► Queijo permesão ralado

MODO DE PREPARO:

Descasque e corte em tiras finas, duas berinjelas,

coloque em água e sal, deixe um pouco de molho,

lave bem.

Coloque uma panela com um pouco de água e sal

no fogo, quando estiver fervendo, cozinhe as

berinjelas por 2 minutos (cuidado para não ficar

mole demais).

Retire, passe água fria, escorra bem, coloque em um

refratário, cubra com molho de tomate, espalhe o

atum, coloque umas azeitonas, ovos cozidos

cortados ao meio, polvilhe queijo parmesão ralado e

bom apetite.

PIZZA SANEM DE 
ABOBRINHA
INGREDIENTES:

► 2 Abobrinhas cortadas em fatias (média)

► 1 Cebola Média picada

► 1 Pimentão picado

► 2 Tomates sem pele e sem sementes picados

► 50g de Mussarela light picada

► 1 Colher (sobremesa) Azeite de Oliva

► Orégano a gosto

► Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela antiaderente refogue a cebola com

o azeite de oliva. Depois acrescente os temperos, o

pimentão e a abobrinha e deixe refogar por mais 5

minutos.

Mexa bem e então acrescente os tomates e deixe

refogar por mais 5 minutos, sempre mexendo para

não queimar.

Em uma travessa que possa ir ao forno, coloque

metade do refogado de abobrinha, a mussarela e a

outra metade do refogado por cima. Salpique

orégano e leve para gratinar em forno com fogo

médio (180ºC) por 10 minutos ou até o queijo

derreter.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

35 MINUTOS
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ESPETINHOS TOLÚ 
DE CAMARÃO
INGREDIENTES:

► 600g de Camarão limpos

► 2 Dentes de Alho esmagados e picados

► 1 Colher (sopa) de Tomilhos

► Suco de 1 Limão

► 2 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Lave e seque os camarões.

Em uma vasilha, coloque os camarões e tempere

com o suco de limão, o alho, o azeite de oliva, o

tomilho, o sal e a pimenta- do-reino.

Deixe-os descansar por aproximadamente 20

minutos dentro da geladeira.

Coloque os camarões nos espetinhos mantendo

uma distância média um do outro.

Em uma frigideira aquecida com azeite de oliva,

grelhe, durante 3 minutos de cada lado, os

espetinhos ou até que fiquem dourados e cozidos.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

3 PORÇÕES
40 MINUTOS

BACALHAU ST. 
GEORGE´S AO 
FORNO
INGREDIENTES:

► 450g de Bacalhau dessalgado

► 1 Pimentão Vermelho em Rodelas

► 3 Cebolas em Rodelas

► 3 Tomates sem pele cortado em fatias

► ½ Xícara (chá) de Azeite de Oliva

► 2 Colheres (sopa) de Salsinha

► Azeitonas a gosto

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte as cebolas, os tomates e o pimentão em

rodelas.

Leve o bacalhau já dessalgado para uma panela e

cubra com água. Deixe ferver, cuidando para não

amolecer muito. Depois de pronto, retire o bacalhau

da panela.

Em um refratário, coloque uma camada de cebolas,

uma de pimentão, uma de bacalhau e uma de

tomates. Acrescente azeitonas a gosto e polvilhe

com a salsinha. Tempere com o sal e a pimenta-do-

reino a gosto, sempre cuidando para não salgar

demais.

Regue com o azeite de oliva e leve ao forno pré-

aquecido por cerca de 30 minutos.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

4 PORÇÕES

55 MINUTOS
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BERINJELA ANDENE 
RECHEADA COM 
FRANGO
INGREDIENTES:

► 2 Berinjelas Grandes

► 350g de Peito de Frango desfiado

► 1 Cebola pequena picada

► 1 Pimentão Vermelho picado

► 1 Tomate Pequeno picado

► 1 Colher (sopa) de Salsinha

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Higienize a berinjela com água e corte-a ao meio.

Com a ajuda de uma faca, retire o miolo e pique-o.

Reserve.

Em uma panela aquecida com o azeite de oliva,

refogue o frango já desfiado até ficar bem dourado.

Acrescente o miolo da berinjela, o tomate, a cebola,

o pimentão e tempere com o sal e a pimenta-do-

reino a gosto. Deixe cozinhar por aproximadamente

5 minutos.

Recheie as berinjelas com o frango, polvilhe salsinha

por cima e acomode-as em uma forma untada com

um pouco de azeite de oliva.

Leve para o forno pré-aquecido a 160ºC por cerca

de 20 minutos ou até as berinjelas estarem bem

macias.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

50 MINUTOS

TORTA GEEL DE 
COUVE-FLOR COM 
FRANGO
INGREDIENTES:

► 1 Couve-flor pequena cozida em água e sal

► 200g de Peito de Frango cozido picadinho

► 1 Tomate picado

► 3 1/2 Colheres (sopa) de Requeijão

► 2 Colheres (chá) de Azeite de Oliva

► 1 Colher (sopa) de Queijo Parmesão

► Margarina para untar

MODO DE PREPARO:

Desmanche a couve-flor em floretes bem pequenos.

Em um refratário untado com a margarina, faça

uma camada com a metade dos floretes,

amassando bem.

Em uma vasilha, misture o frango e o tomate com 2

colheres do requeijão e o azeite de oliva.

Cubra a couve-flor e, por cima, faça uma nova

camada de floretes, pressionando um pouco.

Espalhe o restante do requeijão e polvilhe o

parmesão.

Leve ao forno médio por 40 minutos para gratinar.

4 PORÇÕES

40 MINUTOS
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FRANGO ANTOING 
AO ALHO
INGREDIENTES:

► 2 Quilos de Coxas de Frango

► 2 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► 8 Dentes de Alho, cortados

► Suco de 1 Limão

► ½ Xícara (chá) de salsa picada

► 4 colheres (sopa) de Margarina

► 1 Colher (chá) de Ervas secas

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Pré-aqueça o forno a 180ºC.

Coloque os pedaços de frango em uma assadeira

untada com margarina. Tempere com sal e pimenta-

do-reino a gosto.

Polvilhe o alho e a salsa sobre os pedaços de frango

e regue o com o suco do limão e o azeite por cima.

Leve para o forno e asse por aproximadamente 40

minutos ou até o frango ficar bem douradinho e

cozido.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

4 PORÇÕES

50 MINUTOS

FRANGO BASTOGNE 
A PIZZAIOLO
INGREDIENTES:

► 1 Peito de Frango cortado em Filés finos

► 2 Dentes de Alho amassados

► 1 Cebola Pequena picada

► 2 Tomates Médios sem pele

► Suco de 1 limão

► ½ Xícara (chá) de Queijo Muçarela Ralado

► Sal e Pimenta-do-reino e Orégano a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere os filés com o sal, a pimenta- do-reino, o

alho e o limão. Deixe os filés descansando por cerca

de 30 minutos para tomar gosto.

Para o molho, refogue a cebola em uma panela

aquecida com azeite. Adicione o alho, misture e

acrescente os tomates.

Com uma colher, vá desmanchando os tomates.

Cozinhe em fogo baixo até que os tomates se

desmanchem por completo. Tempere com o sal, a

pimenta-do-reino a gosto.

Depois que o molho estiver pronto, coloque-o em

uma travessa própria para forno. Reserve. Em uma

frigideira aquecida com um fio de azeite, grelhe os

filés dos dois lados até estarem dourados.

Acomode os filés por cima do molho na travessa.

Polvilhe por cima o orégano e o queijo muçarela e

leve ao forno até derreter o queijo.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

4 PORÇÕES

40 MINUTOS

30



FRANGO 
BEAUMONT ASSADO
INGREDIENTES:

► 1 Frango inteiro de 1,5Kg limpo

► 1 Colher (sopa) de Margarina

► 1 Colher (sopa) de molho Shoyu

► Orégano a gosto

► Alecrim a gosto

► Manjericão a gosto

► Suco de Meio limão

► 200ml de água

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

► 1 Saco Plástico para Cozinhar

MODO DE PREPARO:

Coloque o frango já limpo dentro do saco para

cozinhar.

Em uma tigela adicione o suco de limão, a água, o

molho Shoyu, o orégano, o alecrim, o manjericão, o

sal e a pimenta-do-reino a gosto e misture bem.

Coloque esta mistura dentro do saco junto com o

frango e amarre bem. Depois de estar amarrado

sacuda para que os temperos se misturem bem ao

frango. Deixe marinar por 1 hora.

Retira o frango do saco plástico e coloque em uma

assadeira. Cubra o frango com papel alumínio e leve

ao forno pré-aquecido a 200ºC.

Após se passarem 30 minutos retire o frango o forno

e pincele com a margarina. Coloque novamente o

frango no forno sem o papel alumínio e deixe assar

até que fique macio e bem dourado.

Sirva em seguida e Boa Refeição
6 PORÇÕES

60 MINUTOS

FRANGO ARLON AO 
LIMÃO E 
ALCAPARRAS
INGREDIENTES:

► 4 Filés de Peito de Frango

► 1 Colher (sopa) de Alcaparras

► 1 Colher (sopa) de Salsinha picada

► ½ Xícara (chá) de Suco de Limão

► 2 Colheres (sopa) de Margarina

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere os filés de frango com o sal e a pimenta-

do-reino a gosto.

Em uma frigideira aquecida com o azeite de oliva,

grelhe os filés de frango até que fiquem bem

dourados. Reserve.

Na mesma frigideira, adicione as alcaparras e o suco

de limão, deixe por mais ou menos 1 minuto

esquentando. Adicione a salsinha e um pouco de

sal, caso precise.

Coloque os filés dentro da frigideira e deixe ele

absorver um pouco do molho por cerca de 1 minuto.

Coloque os filés de frango nos pratos e adicione o

molho por cima.
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FRANGO BILZEN  
COM CURRY
INGREDIENTES:

► 250g de Peito de Frango em cubos

► 2 Colheres (sopa) de Iogurte Natural (Olhar o 

Rótulo para ver a quantidade de Carboidrato)

► 1 Colher (chá) de Curry em Pó

► 1 Colher (chá) de Gengibre em pó

► 3 Dentes de Alho picado

► Pimenta calabresa a gosto

► 3 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente, misture bem o iogurte, o alho, o

curry, o sal, a pimenta e o gengibre.

Corte os frangos em cubos e adicione junto ao

recipiente com os ingredientes e deixe marinar por 1

hora.

Com a ajuda de uma colher, retire o frango e doure

em uma frigideira aquecida com o azeite de oliva.

Sirva em seguida e Boa Refeição

2 PORÇÕES

40 MINUTOS

BACALHAU 
MARACAIBO AO 
LEITE DE COCO
INGREDIENTES:

► 1Kg de Bacalhau Dessalgado e Desfiado

► 200ml de Leite de Coco

► 1 Cebola Grande Picada

► 2 Tomates Médios

► 2 Dentes de Alho amassados

► 1 Colher (sopa) de Coentro

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Retire a pele e as sementes do tomate. Pique os

tomates e a cebola bem picadinhos.

Em uma panela aquecida com o azeite de oliva,

refogue as cebolas até ficar bem dourada.

Acrescente o tomate e o alho e deixe refogar por

mais 2 minutos.

Acrescente o bacalhau já dessalgado, e deixe

cozinhar por cerca de 20 minutos. Coloque o leite de

coco, misture bem e deixe cozinhar por mais 10

minutos.

Tempere com o sal e a pimenta-do-reino a gosto.

Retire do fogo e sirva em seguida.

Boa Refeição.

4 PORÇÕES

40 MINUTOS
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FRANGO CHATELET 
RECHEADO COM 
ESPINAFRE
INGREDIENTES:

► 4 Filés de Peito de Frango

► ½ Maço de Espinafre picado

► 3 Colheres (sopa) de Ricota

► 1 Cebola média picada

► 2 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere os filés de frango com sal. Reserve.

Em uma frigideira, refogue a cebola e acrescente o 

espinafre e deixe murchar, tempere com sal e 

pimenta-do-reino.

Esprema o espinafre para retirar o excesso de água, 

misture a ricota e reserve.

Recheie o frango e o enrole como um rocambole e 

prenda com um palito.

Coloque em um refratário e leve ao forno pré-

aquecido por aproximadamente 40 minutos.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

4 PORÇÕES

50 MINUTOS
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FRANGO COUVIN 
AO MOLHO DE 
COGUMELOS E 
BACON
INGREDIENTES:

• 1 Peito de Frango em tiras

• 1 ½ Xícara (chá) de Cogumelo Paris em fatias 

finas

• 1 Xícara (chá) de Bacon picado

• 1 e ½ Xícara (chá) de Creme de Leite

• 100 Gramas de Queijo Mussarela ralado

• ½ Colher (sopa) de Mostarda Dijon

• ½ Cebola pequena picada

• 2 dentes de alho picado

• Sal, Pimenta-do-reino e Salvia fresca a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere o frango com salvia, alho, sal e pimenta-

do-reino

Em uma frigideira grande, refogue o bacon até ficar

dourado.

Frite as tiras de frango na gordura do bacon até

dourar.

Acrescente a cebola e os cogumelos e refogue até

dourar.

Acrescente o creme de leite, a mostarda e o queijo e

mexa até incorporar bem.

Sirva em seguida e Boa Refeição

2 PORÇÕES

35 MINUTOS

FILÉ DE FRANGO 
CHINY COM 
LEGUMES
INGREDIENTES:

• 4 Filés de Peito de frango

• 1 Xícara (chá) de Couve-flor em buquês

• 1 Xícara (chá) de Brócolis em buquês

• 2 Colheres (sopa) de Margarina

• 1 Colher (sopa) de Salsinha

• 1 Colher (chá) de Orégano

• 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela com água fervente, cozinhe os

brócolis e a couve-flor por 5 minutos. Derreta a

margarina em uma frigideira em fogo médio.

Acrescente os brócolis e a couve-flor e refogue por

mais ou menos 6 minutos, mexendo sempre de

tempos em tempos. Reserve

Tempere os filés com o sal e a pimenta- do-

reino.Aqueça uma frigideira com o azeite de oliva e

grelhe os filés até que fiquem dourados.

Em uma travessa distribua os frangos e os legumes

e polvilhe com o orégano e a salsinha por cima.
2 PORÇÕES
40 MINUTOS
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TOMATE 
RECHEADO EUPEN  
COM FRANGO 
CREMOSO
INGREDIENTES:

► 6 Tomates Grandes (Maduros e firmes)

► 350g de Peito de Frango cozido desfiado

► 3 Colheres (sopa) Creme de Leite

► 1 Cebola pequena picada

► 2 Colheres (chá) de Azeite de oliva

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Higienize os tomates. Corte uma tampa em cima,

retire todas as sementes sem perfurar a base e

reserve virados para baixo sobre uma tolha de

papel.

Em uma frigideira doure a cebola com o azeite de

oliva.

Em seguida, junte o frango desfiado e o creme de

leite e misture bem. Tempere com sal e pimenta do

reino a gosto.

Preencha os tomates com a mistura. Coloque-os em

uma assadeira levemente untada de azeite.

Leve ao forno pré-aquecido (180°C) por

aproximadamente 10 minutos.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

40 MINUTOS

CARNE TERUEL
INGREDIENTES:

► 1 lagarto de um kilo

► 6 copos de água

► 1 copo de vinagre branco

► Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Cozinhar o lagarto até ficar cozido, mas não mole,

colocar num pirex com a água onde ele foi cozido

(não precisa ser toda a água).

Deixar com essa água na geladeira até o dia

seguinte, temperar com: alcaparras, azeitonas,

cebola, orégano, hortelã.

Fatiar o lagarto, colocar em um pirex de vidro,

temperar, regar com óleo e azeite até cobrir a

carne e deixar na geladeira curtindo por uns 2

dias.
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COXAS DE FRANGO 
GEMBLOUX COM 
REQUEIJÃO E 
BACON
INGREDIENTES:

• 6 Coxas de Frango com pele

• 12 Fatias de Bacon fino

• 1 Copo de Requeijão

• 4 Colheres (sopa) de Queijo ralado

• 3 Dentes de Alho ralado

• 2 Colheres (sopa) de Sal

• 1 Cebola Média ralada

• Pimenta-do-reino a gosto

• Azeite

MODO DE PREPARO:

Tire o final do osso da coxa, deixando apenas a

parte com a carne. Tempere as coxas de frango com

o alho, cebola, sal e pimenta-do-reino

Reserve para pegar o gosto do tempero por cerca

de 2 horas. Enrole 2 fatias do bacon em cada uma

das coxas e disponha em uma refratário, todas bem

próximas uma das outras. Regue com um pouco de

azeite.

Leve para o forno pré-aquecido a 160ºC por

aproximadamente 40 ou até as coxas estarem bem

douradas e assadas.

Quando estiver pronto retire o refratário do forno e

coloque o requeijão em cima das coxas de frango.

Acrescente o queijo ralado por cima de todo o

frango. Retorne o refratário ao forno por mais 10

minutos para gratinar.
3 PORÇÕES
55 MINUTOS

PIZZA LIEGE DE 
CARNE MOÍDA
INGREDIENTES:

► 400g de Carne Moída

► 1 Ovo

► 3 Dentes de Alho esmagados

► 1 Colher (sopa) Molho Inglês

► 1 Colher (sopa) de Mostarda

► Sal e Pimenta Calabresa a gosto

► 200g de Queijo Minas

► 1 Tomate cortado em rodelas

► 1 Cebola cortada em rodelas

► 6 colheres (sopa) de Molho de Tomate

MODO DE PREPARO:

Misture a carne moída com o ovo e os temperos.

Fatie o tomate, a cebola e o queijo. Divida a carne e

molde os hambúrgueres.

Derreta um pouco de margarina em uma frigideira

média, retire do fogo e ponha os hambúrgueres de

carne na frigideira, esmagando com uma espátula

para cobrir o fundo da frigideira com o

hambúrgueres. Volte para o fogo e deixe fritar dos

dois lados.

Em uma forma de alumínio, disponha os

hambúrgueres e por cima coloque o molho de

tomate, o queijo, a cebola e o tomate. Finalize com

orégano.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

35 MINUTOS
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CODORNAS GISTEL 
ASSADAS
INGREDIENTES:

► 3 Codornas

► 1 Dente de Alho triturado

► 1 Colher (sopa) de Sálvia picada

► 1 Colher (sopa) de Orégano

► 2 Colheres (sopa) de Suco de Laranja

► 1 Colher (sopa) de Raspas de Laranja

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► 1 Colher (sopa) de Vinagre de Maçã

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere as codornas com o vinagre, o suco de

laranja, o alho, a sálvia, o orégano, as raspas de

laranja, a pimenta-do-reino e o sal.

Leve para a geladeira por cerca de 60 minutos para

tomar gosto.

Acomode as codornas em uma assadeira e cubra

com o papel alumínio. Leve para o forno pré-

aquecido a 180ºC por cerca de uma hora.

Tire do forno e retire o papel alumínio. Leve

novamente ao forno até dourar.

Sirva em seguida e Boa Refeição

6 PORÇÕES

50 MINUTOS
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CEBOLA  
RECHEADA LESSINE
INGREDIENTES:

• 4 Cebolas Grandes

• 350g de Carne Moída Magra

• 1 Dente de Alho picado

• 1 Pimentão Verde picado

• 1 Pimentão Amarelo picado

• 100g de Creme de Leite

• 1 Colher (sopa) de Salsinha

• 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque uma panela com água e sal em fogo alto

para ferver. Quando a água estiver fervendo,

coloque as cebolas descascadas na panela e deixe

cozinha por cerca de 20 minutos.

Escorra a água e deixe as cebolas esfriarem. Retire

o miolo das cebolas, tomando cuidado para não

furar a parte de baixo. Reserve.

Pique o miolo da cebola e leve para refogar em uma

frigideira com azeite de oliva junto com o alho até

dourar. Acrescente a carne moída e deixe refogar

por cerca de 10 minutos.

Junte os pimentões, a salsinha e o creme de leite e

mexa bem, tempere com o sal e a pimenta-do-reino

a gosto. Recheie as cebolas com a carne moída e

acomode em uma forma, untada com um pouco de

azeite de oliva. Leve ao forno pré-aquecido a 160ºC

por 20 minutos.

Sirva em seguida e Boa Refeição
3 PORÇÕES

45 MINUTOS

CAÇAROLA 
LANDEN DE 
GALINHA COM 
QUEIJO FETA
INGREDIENTES:

• ½ Quilo de Peitos de frango

• 1 ½ Xícara (chá) de Creme de Leite

• ½ Xícara (chá) de Azeitonas sem Caroço

• 2 Xícara (chá) Feta, em cubos

• 1 Dente de Alho, finamente picado

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

• 2 Colheres (sopa) de Margarina

MODO DE PREPARO:

Pré-aqueça o forno a 200ºC. Corte os peitos de

frango em pedaços. Tempere com sal e pimenta-do-

reino a gosto.

Em uma frigideira aquecida com margarina refogue

o frango até ficar bem dourado.

Coloque os pedaços de frango em uma assadeira,

juntamente com azeitonas, queijo feta e alho.

Adicione o creme de leite.

Asse no forno por aproximadamente 30 minutos ou

até ficar bem dourado.

Sirva em seguida e Boa Refeição

4 PORÇÕES

50 MINUTOS
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MOQUECA MESSEN 
DE PEIXE
INGREDIENTES:

► 8 Postas Pequenas de Peixe

► 1 Cebola grande

► 2 Tomates Médios

► 1 Pimentão Verde

► 1 Pimentão Vermelho

► 4 Colheres (sopa) de Suco de Limão

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► 2 Colheres (sopa) de Coentro picado

► 1/2 Xícara (chá) de Água

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte os tomates e a cebola em rodelas. Pique os

pimentões em tiras.

Em um recipiente, tempere as postas de peixe com

o suco de limão, coentro, sal e pimenta-do-reino a

gosto.

Em uma panela grande, disponha as postas de

peixe e coloque o azeite de oliva. Acrescente por

cima a cebola, o tomate, os pimentões e a água.

Leve para o fogo e deixe ferver. Depois que estiver

fervendo, reduza o fogo e deixe cozinhar por

aproximadamente 25 minutos ou até que o peixe

fique bem macio.

Sirva em seguida e Boa Refeição

4 PORÇÕES

45 MINUTOS

PATO LIEGE 
RECHEADO COM 
CEBOLAS
INGREDIENTES:

► 1 Pato Inteiro (Aproximadamente 1,5Kg) sem 

pescoço e sem Miúdos

► 2 Colheres (sopa) de Suco de Limão

► 2 Cebolas Grandes em rodelas

► 4 Colheres (sopa) de Salsa picada

► 1 Colher (chá) de sal

► 1 Sachê de caldo de galinha

► Pimenta-do-reino, alecrim e tomilho a gosto

MODO DE PREPARO:

Limpe o pato, removendo toda a gordura.

Em uma tigela, misture o suco de limão, o sal, o

tomilho, o alecrim e a pimenta. Misture bem.

Tempere o pato por dentro e por fora com esta

mistura líquida.

Em outra tigela, misture a cebola em rodelas, com a

salsa e o caldo de galinha. Recheie o pato com esta

mistura. Envolva todo o pato em papel alumínio.

Coloque o pato em uma assadeira e leve ao forno

pré-aquecido a 200ºC, por duas horas ou até ficar

cozido por dentro.

Retire o pato do forno e retire o papel alumínio.

Coloque o pato novamente no forno sem o papel

alumínio e deixe assar por mais 30 minutos para

dourar. Retire a pele do pato e sirva em seguida.

Boa Refeição
6 PORÇÕES

60 MINUTOS
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LASANHA OSTEND 
DE ABOBRINHA
INGREDIENTES:

► 1Kg de Abobrinha

► 400g de Carne moída magra

► 200g de Queijo Mussarela

► 1 Cebola média picada

► 400g de Molho de Tomate sem Glúten

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Orégano a gosto

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Lave as abobrinhas e corte-as com a casca.

Cozinhe em água e sal por aproximadamente 5

minutos.

Retire da água e deixe escorrer para sair toda a

água. Reserve.

Em uma frigideira, refogue com azeite de oliva a

cebola picada e acrescente a carne moída.

Após estar bem refogado, junte o molho de tomate

e tempere com sal e pimenta do reino a gosto.

Em um refratário, faça uma camada com molho.

Depois faça outra camada com a abobrinha e o

queijo mussarela. Repita esta sequência até

preencher o refratário.

Polvilhe o orégano a gosto por cima e leve ao forno

pré-aquecido a 160ºC por cerca de 15 minutos.

Sirva em seguida e Boa Refeição
4 PORÇÕES

50 MINUTOS

LASANHA NIVELLES 
DE BERINJELA 
INGREDIENTES:

► 1Kg de Berinjela

► 400g de Carne moída magra

► 200g de Queijo Branco

► 1 Cebola média picada

► 400g de Polpa de Tomate

► Colheres (sopa) de Azeitonas verdes picadas

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Lave as berinjelas e corte-as com casca.

Cozinhe em água e sal por aproximadamente 5

minutos. Retire da água e deixe escorrer para sair

toda a água. Reserve.

Em uma frigideira, refogue com azeite de oliva a

cebola picada e acrescente a carne moída.

Após estar bem refogado, junte a polpa de tomate e

as azeitonas e tempere com sal e pimenta do reino

a gosto.

Em um refratário, faça uma camada com molho.

Depois faça outra camada com a berinjela e queijo

em fatias. Repita esta sequência até preencher o

refratário. Polvilhe o orégano a gosto por cima e

leve ao forno até que o queijo derreta.

Sirva em seguida e Boa Refeição

4 PORÇÕES

45 MINUTOS
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FILÉS MIGNON 
POPERINGE AO 
MOLHO 
CHIMICHURRI
INGREDIENTES:

• 6 Filés Mignon (Aproximadamente 300g Cada)

• 1 Xícara (chá) de Orégano

• 1 Cebola Média

• 1 Pimentão Verde Médio

• 5 Dentes de Alho picados

• 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

• 1 Xícara (chá) de Água

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere os filés com o sal e a pimenta- do-reino a

gosto.

Em uma frigideira aquecida com um pouco de

azeite, frite os bifes dos dois lados até que fiquem

no ponto desejado. Reserve.

Para fazer o molho, coloque em uma panela a água,

o alho picado, a cebola picada, o pimentão picado,

um pouco de azeite de oliva e o orégano. Deixe

cozinhar por cerca de 20 minutos ou até o molho

ficar mais grosso.

Distribua o molho por cima dos filés e sirva em

seguida.

Boa Refeição

4 PORÇÕES

40 MINUTOS

ISCAS DE CARNE 
PEER COM 
LEGUMES
INGREDIENTES:

• 500g de Patinho

• 1 Cebola Média em Rodelas

• 1 Xícara (chá) de Couve-flor em buquês

• 1 Xícara (chá) de Brócolis em buquês

• 1 Xícara (chá) de Vagem cozidas e cortadas ao 

meio

• 1 Pimentão Médio picado

• 1 Colher (sopa) de Salsinha

• 1/2 Xícara (chá) de Molho Shoyu

• 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• Cenoura Média cortada em Palitos

MODO DE PREPARO:

Pique os brócolis, a couve-flor, a cenoura e leve para

uma panela de água com sal para cozinhar até que

fiquem al dente.

Pique a carne em iscas e leve para fritar em uma

panela aquecida com o azeite de oliva.

Quando a carne estiver dourada adicione a cebola

picada e o pimentão e deixe refogar por mais ou

menos 5 minutos. Tempere com o sal e a pimenta-

do-reino a gosto e mexa bem.

Escorra a água dos legumes e junte na panela.

Acrescente o molho Shoyu e deixe cozinhar mais

um pouco mexendo de tempos em tempos.

Polvilhe com a salsinha e sirva em seguida.
3 PORÇÕES

40 MINUTOS
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CONTRA FILÉ 
ROCHEFORT  COM 
ERVAS FINAS
INGREDIENTES:

► 2 Bifes (200g cada ) de Contra Filé

► 1 Xícara (chá) de Vinagre de Maçã

► ½ Colher (sopa) de Manjericão

► ½ Colher (sopa) de Alecrim

► ½ Colher (sopa) de Orégano

► ½ Colher (sopa) de Tomilho

► ½ Colher (sopa) Manjerona

► Azeite de Oliva a gosto

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente, adicione o manjericão, o alecrim,

o orégano, o tomilho, a manjerona, o sal, a pimenta-

do-reino, o vinagre de maçã, misture bem e deixe

descansar por alguns minutos. Coloque a mistura

em uma frigideira e aqueça até reduzir.

Em uma frigideira, grelhe os filés até que estejam

dourados. Acomode os filés em um prato e

acrescente o molho por cima.
3 PORÇÕES
35 MINUTOS

SALMÃO KINGSTON 
AO MOLHO DE 
MOSTARDA
INGREDIENTES:

► 4 Filés (200g cada um) de Salmão sem pele

► 2 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► 2 Colheres (sopa) de Cebola picada

► 1 Colher (sopa) de Mostarda Dijon

► 1 Xícara de Creme de Leite

► Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque o salmão em uma tigela e tempere com sal

e pimenta.

Em uma frigideira já quente, coloque um pouco de

azeite e coloque os filés de salmão (Sempre

coloque de dois em dois para que haja espaço para

manusear os filés).

Grelhe bem os filés até ficarem bem douradinhos e

retire da frigideira.

Na mesma frigideira, adicione um pouquinho de

azeite (apenas a quantidade para dourar a cebola) e

a cebola.

Adicione o creme de leite e a mostarda Dijon e

mexa bem por mais ou menos 2 minutos ou até

criar mais consistência.

Tempere com sal e pimenta a gosto.

Coloque os filés em um prato e acrescente o molho

por cima.

Sirva em seguida e Boa Refeição

4 PORÇÕES

45 MINUTOS
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ALMÔNDEGAS 
SERAING 
RECHEADAS COM 
MUSSARELA
INGREDIENTES:

• 1 ½ Quilo de Carne Moída

• 1 Colher (sopa) de Manjericão seco

• ½ Colher (chá) de Sal

• Pimenta-do-reino a gosto

• 2 Colheres (sopa) de Água fria

• 2 Xícaras (chá) de Queijo Mussarela picada

• 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

MODO DE PREPARO:

Coloque a carne moída em uma tigela, adicione os

temperos e um pouco de água fria. Misture bem

com as mãos.

Forme 10 rolinhos grandes com a carne moída.

Disponha dentro de cada rolinho de carne moída o

queijo mussarela. Feche e forme as almôndegas.

Refogue as almôndegas em uma frigideria aquedica

com azeite de oliva em fogo médio até dourar bem

a carne móida.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

40 MINUTOS

BIFES DE PICANHA 
TIELT  AO ALHO E 
ÓLEO
INGREDIENTES:

• 3 Bifes de Picanha (Aproximadamente 300g 

cada)

• 5 Dentes de Alho

• 1 Colher (sopa) de Creme Vegetal

• 1 Maço de Salsinha batida

• 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

• Suco de Meio Limão

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere os bifes com o sal e a pimenta- do-reino a

gosto.

Em uma frigideira aquecida com o creme vegetal,

frite os bifes até que fiquem no ponto desejado.

Retire da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, coloque o azeite e doure o

alho, acrescente a salsinha e o suco de limão e mexa

bem. Tempere com um pouco de sal se achar

necessário.

Acomode os bifes em um prato e coloque por cima

o molho.

Sirva em seguida e Boa Refeição

2 PORÇÕES

40 MINUTOS
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ESPETINHO 
TOURNAI MISTO DE 
CARNE
INGREDIENTES:

► 300g de Alcatra em cubos

► 300g de Peito de Frango em cubos

► 300g de Linguiça Calabresa

► 1 Pimentão Amarelo

► 1 Cebola Grande

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte a alcatra, a linguiça e o frango em cubos de

até 4cm.

Tempere os cubos com sal e pimenta-do-reino a

gosto.

Corte a cebola e o pimentão em pedaços de cerca

de 3cm.

Monte espetinhos alternando entre a alcatra, a

linguiça, o frango, o pimentão e a cebola.

Em uma grelha elétrica, asse os espetinhos até o

ponto desejado.

Sirva em seguida e Boa Refeição

4 PORÇÕES

50 MINUTOS

COSTELINHA DE 
PORCO TIENEN 
COM LIMÃO E 
MOSTARDA
INGREDIENTES:

► 500g de Costelinha de Porco em cubos

► 1 Colher (sopa) de Mostarda Dijon

► Suco de 1 Limão

► 1 Dente de Alho picado

► 2 Colheres (sopa) de Salsinha

► 2 Colheres (sopa) de Cebolinha picada

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Gengibre picado a gosto

► Sal e Pimenta-do-reino

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente, coloque as costelinhas e tempere

com o azeite de oliva, a mostarda Dijon, o sal e a

pimenta e misture bem.

Em uma frigideira aquecida, coloque a as

costelinhas com a mistura e frite em fogo baixo por

aproximadamente 15 minutos.

Adicione na frigideira o alho, o gengibre e o suco de

limão. Cozinhe por 1 minuto sempre mexendo.

Acrescente a salsinha, a cebolinha e misture bem.

Retire do fogo e sirva em seguida.

Boa Refeição

3 PORÇÕES

55 MINUTOS
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STROGONOFF DE 
CARNE VERVIERS
INGREDIENTES:

• 300g de Alcatra ou Filé Mignon

• 10 Colheres (sopa) de Requeijão

• 1 Cebola Média picada

• 1 Tomate Médio picado

• 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

• 1 Colher (sopa) de Salsinha

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela aquecida com o azeite de oliva,

refogue a cebola até que ela fique bem dourada.

Adicione o tomate e refogue por mais 2 minutos.

Corte a carne em tiras e adicione à panela e deixe

até que ela fique cozida. Adicione um pouco de

água, se necessário.

Depois que estiver cozida, tempere com o sal e a

pimenta-do-reino a gosto.

Adicione o requeijão e mexa bem. Retire do fogo e

salpique com a salsinha por cima.

Sirva em Seguida e Boa Refeição
2 PORÇÕES

40 MINUTOS

LOMBO DE PORCO 
TORHOUT  
INGREDIENTES:

• 1kg de Lombo de Porco

• 350gr de Linguiça Calabresa

• 4 folhas de Couve Manteiga picada finamente

• 2 dentes de Alho picado

• 2 Colheres (sopa) de Azeite

• 200gr de Ricota picada

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

• 1 Colher (chá) de Glutamato Monossódico

MODO DE PREPARO:

Abra o lombo inteiro deixando-o como uma manta,

com aproximadamente 1 dedo de espessura.

Tempere com sal, pimenta a gosto. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite, refogue o alho e

junte a couve picada, mexendo rapidamente e

ajustando o sal, por cerca de 2 minutos. Reserve.

Sobre a “manta” de lombo, espalhe a calabresa,

depois a couve e, por último, a ricota. Enrole como

um rocambole, apertado, mas com cuidado para

que não rasgue.

Amarre então com barbante de uso culinário, cubra

com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a

180º por cerca de 1 hora.

Retire o papel alumínio e deixe dourar por cerca de

15 minutos.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

60 MINUTOS
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COSTELINHAS 
VIRTON DE PORCO 
FRITAS
INGREDIENTES:

► 1kg de Costelinha de Porco em Pedaços

► 3 Dentes de Alho picados

► Suco de 2 Limões

► Óleo para Fritar

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificador o sal, o suco de limão, o alho

e a pimenta-do-reino.

Em um recipiente coloque as costelinhas de porco e

misture com os ingredientes que foram batidos no

liquidificador. Leve para a geladeira e deixe

descansar por cerca de 1 hora.

Retire as costelinhas da geladeira e escorra o liquido

que se formou no fundo do recipiente.

Frite as costelinhas em uma panela com óleo por

cerca de 20 minutos ou até dourar.

Sirva em seguida e Boa Refeição
4 PORÇÕES

40 MINUTOS

BARQUETES ST. 
JONHS DE CHUCHU 
RECHEADO COM 
ATUM
INGREDIENTES:

► 4 Chuchus Grandes

► 170g (1 Lata) de Atum

► 1 Cebola Pequena picada

► 1 Tomate Pequeno picado

► 1 Dente de Alho picado

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Leve uma panela com água e um pouco de sal para

o fogo alto até ferver. Após a água estar fervendo,

coloque os chuchus com casca e deixe cozinhar até

ficarem macios. Escorra a água e deixe esfriar um

pouco.

Corte os chuchus ao meio e, com ajuda de uma

colher, retire a polpa com cuidado. Pique a polpa

dos chuchus e reserve.

Em uma frigideira, refogue a cebola, o alho e o

atum por cerca de 5 minutos. Acrescente o tomate

picado e a polpa dos chuchus e deixe refogar por

mais 5 minutos. Tempere com o sal e a pimenta-do-

reino.

Recheio os chuchus com o atum e acomode-os em

um prato.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

2 PORÇÕES

45 MINUTOS
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ASPARGOS VEURNE 
ENROLADOS COM 
BACON
INGREDIENTES:

• 12 Aspargos verdes Frescos

• 12 Fatias de Bacon

• Azeite de Oliva

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Higienize os aspargos e retire a parte fibrosa.

Enrole o Bacon em cada um dos aspargos.

Em uma frigideira aquecida com o azeite de oliva

disponha os aspargos enrolados e tampe.

Vire os aspargos depois de 7 minutos e deixe

cozinhar por mais 7 minutos. Deixe no fogo até que

o bacon fique bem dourado.

Tempere com o sal e a pimenta-do-reino a gosto.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

35 MINUTOS

FILÉS DE PEIXE 
CHARLOTTE COM 
ERVAS
INGREDIENTES:

► 6 Filés de Peixes (200g cada)

► 2 Dentes de Alho picado

► 3 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► 1 Maço de Salsinha picada

► 1 Maço de Cebolinha picada

► Meio Maço de Manjericão picada

► 1/2 Xícara (chá) de Água

► Suco de 1 Limão

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere os filés de peixe com sal, a pimenta-do-

reino, uma colher de azeite e metade do suco de 

limão.

Em uma frigideira com o restante do azeite, coloque 

os filés de peixe para fritar dos dois lados até que 

fiquem cozidos e bem dourados.

Retire o peixe e reserve.

Na mesma frigideira, doure o alho picado, 

acrescente o restante do suco de limão e a água.

Depois que estiver fervente, adicione o manjericão, 

a cebolinha e a salsinha e misture bem. Tempere 

com um pouco de sal.

Acomode os filés de peixe em um prato e despeje o 

molho por cima.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

3 PORÇÕES

40 MINUTOS
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PIMENTÃO 
RODANGE
INGREDIENTES:

► 1 Pimentão Verde

► 1 Pimentão Amarelo

► 1 Pimentão Vermelho

► 1 Colher (sopa) de Azeite

► 250g de Carne Moída

► 1 Cebola média picada

► 1 Tomate médio picado

► 2 Colheres (sopa) de Salsinha picada

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Depois de bem lavados, retire a tampa dos

pimentões, de forma a poder tampá-los novamente.

Retire todas as sementes e reserve.

Em uma panela antiaderente, refogue a carne

moída. Assim que estiver bem sequinha, acrescente

a salsinha picada, a cebola, o tomate e tempere com

sal e pimenta-do-reino.

Refogue bem até o tomate e a cebola ficarem bem

dourados. Junte a salsinha e desligue o fogo.

Reserve.

Recheie o pimentão com a carne moída ( Aperte

bem para não sobrar espaço). Coloque a tampa e

prenda com ajuda dos palitos.

Leve para assar em uma assadeira antiaderente no

forno pré-aquecido (200°C) por aproximadamente

20 a 30 minutos.

Sirva a seguir e Boa Refeição

3 PORÇÕES

50 MINUTOS
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FRITADA BERDOF 
DE RICOTA E 
ABOBRINHA
INGREDIENTES:

► ½ abobrinha cortada em fatias finas;

► 1 colher de azeite extra virgem;

► 1 dente de alho amassado;

► 1 colher de chá de sal;

► ½ xícara de cebola roxa fatiada;

► 2 ovos inteiros;

► 2 claras;

► ½ xícara de ricota;

► 2 colheres de salsinha picada;

► 2 colheres de cebolinha picada;

► ½ colher de manjericão picado;

► Pimenta do reino a gosto.

MODO DE PREPARO:

Leve ao fogo uma frigideira antiaderente com uma

colher de azeite;

Acrescente a cebola, metade do sal e a abobrinha e

deixe cozinhar até a abobrinha ficar macia (4-5

minutos)

Enquanto a abobrinha cozinha, bata em outro

recipiente os ovos, as claras e o sal. Adicione o

restante dos ingredientes à mistura e incorpore

bem;

Assim que a abobrinha estiver no ponto, despeje na

panela a mistura já batida;

Incorpore todos os ingredientes com uma espátula

e deixe em fogo baixo até a parte inferior da fritada

estar dourada (5 a 7 minutos); Vire a fritada em um

prato e volte-a novamente ao fogo para cozinhar a

parte de cima; Deixe cozinhar até a outra parte

também ficar dourada; Sirva quente.

FRANGO BOUILLON 
NA MOSTARDA
INGREDIENTES:

► 500g de Filé de Frango

► 1 Colher (sopa) de Alho triturado

► 2 Colheres (sopa) de Mostarda Dijon

► 1 Colher (sopa) de Molho Shoyu

► Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma travessa, coloque os filés de frango já

cortados, o alho triturado, o molho shoyu, a

mostarda, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem

com as mãos para que o frango fique todo coberto

pela mistura.

Deixe descansar por mais ou menos 15 minutos.

Coloque os filés em uma assadeira antiaderente e

leve para assar no forno pré-aquecido a (180°C) por

aproximadamente 20 minutos ou até ficar dourado.

Sirva em seguida e Boa Refeição

2 PORÇÕES

35 MINUTOS
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ANTEPASTO 
STEINFORT DE 
BERINJELA
INGREDIENTES:

• 2 Berinjelas cortadas em cubos

• 1 Pimentão Amarelo

• 1 Pimentão Vermelho

• 1 Cebola Média picada

• 1 Tomate Médio

• 2 Colheres (sopa) de Azeitona Verde Picadas

• Azeite de Oliva a gosto

• Orégano a gosto

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Pique as berinjelas, os pimentões, a cebola e o

tomate.

Coloque os ingredientes fatiados em um refratário e

adicione as azeitonas, o orégano, o azeite de oliva, o

sal, a pimenta-do-reino e misture bem.

Cubra uma forma com papel alumínio e espalhe a

mistura em toda ela. Cubra com papel alumínio e

leve para assar por 30 minutos em fogo médio.

Após estar cozido, retire da forma e acomode em

um prato.

Sirva em Seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

45 MINUTOS

TORTINHA BRIDEL 
DE BRÓCOLIS
INGREDIENTES:

• 1 Maço de Brócolis Inteiro

• 3 Xícaras (chá) Frango desfiado

• 1/3 Xícara (chá) Salsinha picada

• 1/3 Cebola

• 1 Clara de Ovo

• 2 Colheres (sopa) Requeijão

• 1 Pitada Sal

• Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte o brócolis em pedaços grandes e cozinhe na

água até ficar macio, depois de cozido Escorra bem.

Junte no liquidificador, o brócolis, a metade do

frango desfiado e a cebola e bata bem. Junte a

clara, o sal e a pimenta do reino e misture.

Disponha metade da massa obtida em uma

assadeira untada com um pouco de azeite de oliva.

Monte camadas colocando o restante do frango e o

requeijão.

Cubra com a outra metade do recheio. O restante

da massa fechará a torta.

Leve para o forno pré-aquecido a 180ºC por

aproximadamente 30 minutos.

Sirva em seguida e Boa Refeição

2 PORÇÕES

40 MINUTOS
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BOLO DE CARNE 
PERLE COM CROSTA 
DE BERINJELA
INGREDIENTES:

► 700 gramas de carne moída

► 1 pequena cebola

► 3 pimentão

► 2 berinjelas

► 3 ovos

► 100 gramas de cream cheese

► 300 gramas de tomate cereja

► 150 gramas de queijo cabra, tipo chevre

► Sal e pimenta do reino ao gosto

► Manjericão fresco

► Azeite ao gosto

MODO DE PREPARO:

Prepare a crosta e os pimentões. Corte as berinjelas

em fatias longas, espalhe numa forma, regue com

azeite e leve ao forno em 200 graus por 30

minutos. Depois aumente a temperatura do forno e

coloque os pimentões e grelha até a casca ficar

preta. Tire do forno, deixe esfriar. Um pouco e

depois coloque num saco plástico por 30 minutos.

Depois tire a casca. Misture a carne moída com os

ovos, cebola picada, cream-cheese, sal e pimenta ao

gosto.

Coloque um papel manteiga no fundo e nos lados

de uma forma. Forre a forma com as lascas de

berinjela. Coloque a metade da mistura de carne,

espalhe os pimentões e finalize com o resto da

carne. Corte os tomates cereja em metades, misture

com manjericão e um pouco de azeite e espalhe

tudo em cima da carne. Corte o queijo em fatias e

espalhe em cima dos tomates.

TORTA DE 
BACALHAU NAGEM 
AO FORNO
INGREDIENTES:

► 250g de Bacalhau desfiado em tiras largas

► 4 ovos

► 1 pacote de queijo ralado

MODO DE PREPARO:

Tempere o bacalhau com alho, cebola, coentro e

azeite de oliva.

Bata as claras em neve, acrescente as gemas, queijo

ralado e misture ao bacalhau.

Em um pirex, leve ao forno polvilhado com queijo

ralado.

SUGESTÃO: pode-se substituir o bacalhau por

camarão ou frango.
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PURÊ CONSDORF 
DE ABOBRINHA
INGREDIENTES:

► 900g de Abobrinhas

► 2 Colheres (sopa) de Margarina

► 2 Dentes de Alho

► Tempero Verde picado a gosto

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte as abobrinhas em rodelas, coloque em uma 

panela com água suficiente para cobri-las e 

tempere com sal.

Descasque os dentes de alho e adicione junto a 

panela. Deixe cozinhar sem tampa por 

aproximadamente 10 minutos.

Escorra as abobrinhas e leve ao liquidificador ou 

amasse com um garfo.

Ponha as abobrinhas em uma panela e acrescente a 

margarina aos poucos sempre mexendo para não 

grudar ao fundo da panela.

Tempere ao seu gosto com o sal e a pimenta-do-

reino e adicione o tempero verde.

Coloque em uma travessa e sirva em seguida.

Boa Refeição

3 PORÇÕES

35 MINUTOS

MACARRÃO 
FETANGE DE 
ABOBRINHA 
INGREDIENTES:

► 2 Abobrinhas Médias cortadas em fatias finas no 

sentido do comprimento

► 2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► ¼ de Xícara (chá) de Água

► 2 Dentes de Alho amassados

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

► 1 Colher (sopa) de Salsinha picada

MODO DE PREPARO:

Cozinhe as abobrinhas com a água e um pouco de 

sal por 4 minutos ou até a abobrinha ficar macia. 

Escorra a água e reserve.

Em uma panela aquecida com azeite de oliva 

refogue o alho e a salsinha. Deixe fritar até o alho 

começar a dourar e acrescente a abobrinha;

Corrija o sal e adicione a pimenta-do-reino a gosto.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

35 MINUTOS

52



COGUMELOS 
ASTELF RECHEADOS
INGREDIENTES:

► 12 Cogumelos Grandes

► 2 Xícaras (chá) de Bacon

► 2 Colheres (sopa) de Manteiga

► 1 1/2 Xícara (chá) de Cream Cheese

► 3 Colheres (sopa) de Cebolinha picada

► 1 Colher (chá) de Pó de paprika

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Pré-aqueça o forno a 200°C.

Em uma frigideira frite o bacon até que fique bem

crocante. Retire e deixe esfriar. Reserve a gordura

do bacon.

Com a ajuda de um garfo esmague o bacon até ele

ficar em farelos.

Remova caules dos cogumelos e pique bem fino.

Refogue na gordura do bacon, acrescente a

manteiga, se necessário.

Disponha os cogumelos em uma assadeira untada.

Misture o bacon esfarelado, os caules dos

cogumelos fritos e os restante dos ingredientes em

uma tigela. Adicione um pouco da mistura a cada

cogumelo.

Leve ao forno por aproximadamente 20 minutos ou

até os cogumelos estarem bem dourados.

Sirva em seguida e Boa Refeição

6 PORÇÕES

60 MINUTOS

FRICASSÊ BIVANGE
INGREDIENTES:

► 1 peito de frango

► 1 cebola média picada

► 3 dentes de alho amassados

► ½ pimentão (amarelo e vermelho) picados

► Sal, pimenta do reino e coentro a gosto

► Queijo muçarela

MODO DE PREPARO:

Tempere o frango com a cebola, alho, pimenta do

reino e sal e refogue até dourar.

Cozinhe com pouca água e vá acrescentando mais à

medida que for secando até cozinhar.

Misture o requeijão e deixe ferver. Adicione o

coentro e os pimentões e coloque numa assadeira.

Coloque uma camada de queijo e leve ao forno para

gratinar.
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ROCAMBOLE 
BERCHEM DE 
CARNE MOÍDA
INGREDIENTES:

► 500g de carne moída

► 250g de presunto em fatias

► 100g de queijo prato picado

► 3 ovos

► 2 dentes de alho amassados

► 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

► 2 colheres de sopa cheiro verde picado

► 1 xícara de molho de tomate caseiro

► Sal e pimenta do reino a gosto

► Óleo para pincelar

► Fatias de bacon

MODO DE PREPARO:

Misture a carne com os ovos e os temperos. Abra

entre dois plásticos, coloque o presunto, queijo e

bacon.

Enrole no próprio plástico e depois retire. Pincele

com o óleo e coloque para assar numa assadeira

bem untada até dourar.

Coloque num refratário e cubra com o molho de

tomate e polvilhe com o queijo ralao.

PIMENTÃO BISSEN 
MARINADO
INGREDIENTES:

► 4 Pimentões Vermelhos

► 150ml de Azeite

► 2 Dentes de Alho picado

► 2 Colheres (sopa) de Vinagre de Vinho Branco

► 2 Colheres (sopa) de Suco de Limão Siciliano

► Manjericão picado a gosto

► 3 Colheres (sopa) de Orégano fresco

► Sal e Pimenta-do-reino

MODO DE PREPARO:

Coloque os pimentões na grade do forno ligado a

200ºC.

Deixe até a casca ficar meio preta (vira para outro

lado depois metade e tempo).

Tire a casca e corte cada pimentão em 6 pedaços e

disponha em uma forma.

Junte o manjericão, o orégano, o alho picado, o

azeite, o vinagre de vinho branco, o suco de limão, o

sal e pimenta e espalhe em cima dos pimentões.

Misture e deixe descansar 24 horas no refrigerador.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

40 MINUTOS
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ARROZ ROSPORT
INGREDIENTES:

► 1 Couve-flor

► 2 Dentes de alho

► Azeite ou manteiga

► Salsinha à gosto

MODO DE PREPARO:

Cozinhe uma couve-flor em agua e sal por 5 mts.

Escorra a água, passe por agua fria, e reserve.

Em uma frigideira coloque um pouco de azeite ou

manteiga.

Pique os dentes de alho, coloque o azeite em uma

frigideira, deixe aquecer um pouco, frite o alho até

dourar.

Então acrescente a couve-flor bem picadinha e

salsinha a gosto e deixe refogar por uns 10 minutos.

Sirva bem quentinho!

LEGUMES MERTZIG 
GRATINADOS
INGREDIENTES:

• 1 Tomate Médio picado sem Pele e Sem Semente

• 1 Berinjela Pequena Cortada em cubos

• 1 Xícara (chá) de Buquês de Brócolis

• 1 Xícara (chá) de Buquês de Couve-Flor

• 300g de Queijo Mussarela Ralado

• 1 Xícara (chá) de Creme de Leite

• 1 Colher (chá) de Orégano

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela com água e um pouco de sal

coloque a berinjela, os brócolis, a couve- flor para

cozinhar.

Escorra e distribua os legumes em um refratário,

junte o tomate e misture bem. Tempere com o sal e

a pimenta-do-reino a gosto.

Acrescente o creme de leite e misture. Por cima

coloque o queijo muçarela e polvilhe com o

orégano.

Leve ao forno pré-aquecido a 170ºC por cerca de 25

minutos ou até o queijo derreter bem.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

40 MINUTOS
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PANQUECAS 
HELLANGE LOW 
CARB
INGREDIENTES:

► 6 tomates maduros sem pele picados em cubos

► 1/2 cebola picada em cubos pequenos

► 2 dentes de alho picadinhos

► 10 fatias de presunto

► 10 fatias de queijo

► 500 gramas de carne moída

► 2 ovos cozidos picados

► Cheiro verde

► Queijo parmesão ralado para gratinar

► Azeite de oliva

► Manteiga

► Sal e pimenta

MODO DE PREPARO:

Em uma panela grande, frite o alho no azeite até dourar,

acrescente os tomates picados e tempere com sal e

pimenta. Cozinhe por uns 15 minutos até ficar um molho

consistente.! Em outra panela, doure a cebola na

manteiga e crescente a carne moída. Tempere com sal e

pimenta e deixe no fogo alto até ficar bem fritinha.

Desligue o fogo da carne, acrescente o cheiro verde e os

ovos picados e misture.

Para montar as panquecas, coloque em um prato uma

fatia de presunto, uma de queijo e o recheio de carne

com ovos. Enrole bem – fica mais firme do que as

panquecas de farinha tradicionais. O presunto fica do

lado de fora e o queijo do lado de dentro.

Coloque as panquecas lado a lado em um refratário,

adicione o molho de tomates e o queijo parmesão

ralado. Leve ao forno para gratinar por 30 minutos e

sirva com a salada da sua preferência.

MACARRÃO 
NOTHUM LOW 
CARBO
INGREDIENTES:

► 8 ovos

► 8 colheres de creme de leite

MODO DE PREPARO:

Bata os ovos com creme de leite, sal e pimenta,

frite como panqueca (medida de 1 xícara de café).

Coloque uma sobre a outra e corte tirinhas como

macarrão talharim.

Sirva com o molho de sua preferência (de

preferência a bolonhesa, ou quatro queijos).
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FAROFA LINGER DE 
COUVE FLOR
INGREDIENTES:

• 1 couve-flor, tamanho médio

• 350 gramas de linguiça, tipo portuguesa ou 

calabresa

• 1 cebola

• sal e pimenta a gosto

• 4 ovos

• cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO:

Pique o couve-flor bem pequeno. Coloque 1/3 do

total no liquidificador.

Corte a linguiça em pedacinhos, pique e refogue a

cebola e a linguiça e depois adicione o couve-flor

até obter uma boa textura.

Adicione sal e pimenta a gosto.

Misture os ovos e adicione a mistura na couve-flor,

refogando mais um pouquinho.

Pique o cheiro verde e misture. Espalhe mais um

pouquinho de cheiro verde por cima e Pronto!

VAGENS 
PONTPIERRE 
SALTEADAS COM 
COGUMELO
INGREDIENTES:

► 450g de Vagens Frescas

► 1 e ½ Xícara (chá) de Cogumelos Fatiados

► ½ Xícara (chá) de Água

► ½ Colher (chá) de Sal Marinho

► 3 Colheres (sopa) de Azeite de Oliva

► ½ Cebola Média Fatiada

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Limpe as vagens retirando as extremidades.

Coloque as vagens em um frigideira em fogo médio

e acrescente a água e o sal marinho.

Tampe a frigideira e Deixe as vagens cozinharem até

que fiquem al dente. Depois de estarem prontas

escorra a água e reserve.

Na mesma frigideira, coloque o azeite de oliva e

refogue a cebola e os cogumelos por

aproximadamente 5 minutos.

Acrescente as vagens e cozinhe por mais 5 minutos.

Tempere com o sal e a pimenta-do-reino a gosto.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES

35 MINUTOS
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PERU BURDEN 
DE NATAL
INGREDIENTES:

► Embalagem de peru congelado (aprox. 8 kg)

► 3 colheres de sopa de manteiga

► 1 embalagem de Bacon em cubos (140g)

► 3 Cebolas grandes picadas

► 300 gramas de Azeitonas verde picadas

► 1 xícara de chá de Queijo Parmesão ralado

► 1 Pimenta dedo-de-moça picada

► 4 xícaras de chá de Farinha de linhaça 

dourada

► 1 maço de Cheiro-verde picado

► Sal a gosto.

MODO DE PREPARO PERU:

Descongele o peru de acordo com as instruções da

embalagem e separe o saquinho com os miúdos.

Pré-aqueça o forno em temperatura média (200 ºC).

Em uma panela com água e sal, cozinhe os miúdos e

desfie a carne do pescoço. Corte o fígado, o coração e

a moela em pedaços pequenos. Junte todos os

miúdos e reserve.

Em uma assadeira grande, coloque o peru, prenda as

asas e as coxas com palitos e barbante, e cubra com

papel alumínio.

Leve para assar por aproximadamente por 2 horas.

Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 2

horas e 20 minutos ou até o termômetro pular.

Neste período, besunte o peru a cada 30 minutos com

a manteiga.
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MODO DE PREPARO FAROFA:

Em uma panela, aqueça o azeite e frite o bacon

até ele liberar toda a gordura. Acrescente a

cebola e refogue até amolecer.

Junte as azeitonas, o queijo parmesão, a pimenta

dedo-de-moça, a farinha de linhaça dourada, o

cheiro-verde, o sal e os miúdos e misture bem.

Transfira o peru para a travessa em que for servir

e retire os palitos e o barbante das asas e das

coxas. Sirva em seguida!

Pique o cheiro verde e misture. Espalhe mais um

pouquinho de cheiro verde por cima e Pronto!

Na panela de vapor cozinhe o aspargo até ficar

levemente cozido mais durinho no meio.

Corte em pedaços de 3 centímetros e tempere

com azeite de oliva, pimenta moída na hora e sal

e reserve.

Corte o queijo colonial e minas frescal em cubinhos e

tempere com azeite e temperos que quiser. Se quiser

corte ainda mais carbos trocando o queijo frescal

pela versão amarela. Os queijos brancos tem mais

quantidade de carbos. Corte os tomates pela metade.

Tempere com sal e reserve. Corte os pepinos com

casca e tudo em rodelas fininhas. Elas substituirão

com muitas vantagens as torradinhas.

AS COMBINAÇÕES:

► Queijo branco + folha de manjericão fresco +
tomatinho

► Queijo branco + aspargo + tomatinho

► Queijo colonial + camarão

► Queijo colonial + camarão + tomatinho

► Aspargo + camarão

► Aspargo enroladinho na fatia de presunto
defumado

► Fatia de pepino com patê de cream cheese e
pimenta biquinho.
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TALHARIM HASSEL 
DE ABOBRINHA
INGREDIENTES:

► 1 abobrinha

► 2 colheres de sopa de azeite

► sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO:

Retire as cascas da abobrinha (pode usar a casaca

também).

Com um cortador de legumes retire “fritas" da

abobrinha e depois com uma faca, corte 2 ou 3

vezes no sentido do comprimento para ficar como

um talharim.

Refogue o talharim de abobrinha em 2 colheres de

sopa de azeite. Polvilhe 1 colher rasa (café) de caldo

de legumes em pó e 2 colheres (sopa) de água só

para dar uma amolecida.

Agora é só cobrir com o molho de sua preferência!

TOMATES 
BIGONVILLE 
ASSADOS COM 
MUSSARELA
INGREDIENTES:

► 2 tomates grandes maduros e firmes

► 2 colheres de sopa de azeite

► 3 fatias de mussarela

► 3 azeitonas sem caroço

► pimenta-do-reino moída na hora à gosto

MODO DE PREPARO:

Corte a tampa de cada um dos tomates e retire as 

polpas com cuidado para não perfurar a casca (use 

uma colher para fazer isso).

Corte a mussarela em pequenos pedaços e faça o 

mesmo com as azeitonas; misture o queijo e a 

azeitona e coloque o azeite.

Recheie os tomates, coloque-os na forma coloque a

pimenta do reino (untada com um pouco de óleo 

para não grudar) e leve a assadeira ao forno.

Depois que o queijo estiver derretido, desligue o 

forno e sirva! Você pode variar nos recheios! Use a 

criatividade e bom apetite!
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TORTA BLACHETTE 
DE BERINJELA AO 
FORNO
INGREDIENTES:

► 2 berinjelas grandes

► Óleo de oliva para fritar.

► 1 lata de creme de leite

► 1 copo de requeijão

► 1 lata de massa de tomate pelado

MODO DE PREPARO:

Corte as berinjelas em rodelas, mais ou menos finas.

Frite em uma frigideira teflon, com um pouquinho

de óleo de oliva.

Reserve. Em uma tigela misture o creme de leite

como o requeijão para fazer um molho branco.

Reserve.

Faça o molho de tomate. Reserve.

Em uma assadeira, vá montando as camadas da

torta assim:

→ 1ª camada: molho vermelho

→2ª camada: fatias de berinjela

→3ª camada: molho branco.

Por último cubra com mozarela em fatias ou ralada.

Asse em forno quente até derreter o queijo.

FRANGO HOLZEM 
INGREDIENTES:

► 1 peito de frango em tiras

► 1 xícara de cogumelo paris em fatias finas

► 1 xícara de bacon picado

► 1 e ½ xícara de nata (creme de leite fresco) ou 

creme de

► leite de latinha

► 100 gramas de queijo mussarela ralado

► ½ colher de sopa de mostarda dijon

► ½ cebola pequena picada

► 2 dentes de alho picado

► Sal, pimenta do reino e salvia fresca

MODO DE PREPARO:

Tempere as tiras de frango com salvia, alho, sal e

pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, frite o

bacon até ficar dourado.

Frite as tiras de frango na gordura do bacon até

dourar. Acrescente a cebola e os cogumelos e frite

até dourar

Acrescente o creme de leite, a mostarda e o queijo e

mexa até incorporar bem. Sirva com parmesão

ralado e cebolinha picada. Combina bem com

salada de tomate e alface.
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SALMÃO 
FOLSCHETTE AO 
CREME COM 
CHAMPIGNON
INGREDIENTES:

► 2 postas de salmão

► 3 dentes de alho picados e amassados

► 1 vidro pequeno de cogumelos em fatias

► 1 caixinha de creme de leite

► 1 colher de sopa de manteiga

► Suco de 1 limão

► Sal e pimentas à gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere as postas de salmão com alho, sal, limão e

pimenta, deixe marinar por meia hora.

Grelhe as postas de salmão até dourarem. Para o

molho, derreta a manteiga e refogue os cogumelos.

Acrescente o creme de leite e deixe engrossar.

Acerte o sal.

Adicione pimenta do reino se preferir e coloque

sobre o salmão grelhado.

PURÊ BEYREN DE 
COUVE FLOR
INGREDIENTES:

► 1 couve-flor

► Azeite, alho, cebola e temperos à gosto

► 2 colheres de creme de leite zero carboidrato

MODO DE PREPARO:

Cozinhe bem a couve-flor, até flcar bem macia.

(este ponto é super importante pois se você não

cozinhar bem, o purê não vai ficar tão gostoso).

Escorra a couve-flor e bata com um mixer até obter

ponto de purê (neste ponto já vai estar com cor de

purê de batata mesmo).

Faça um refogado rápido em 1 fiozinho de azeite-

cebola, alho, e os temperinhos que você gosta.

Coloque o purê de couve-flor batido e misture bem.

Acrescente o creme de leite (apenas 2 colheres, só

para dar um pouco mais de cremosidade) e está

pronto.
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ESPETINHO OVELANGE 
DE FRANGO COM 
LINGUIÇA
INGREDIENTES:

► 350g de Peito de Frango (em cubos médios)

► 5 Gomos de Linguiça de sua preferencia

► 1 Pimentão Verde (em cubos médios)

► 1 Pimentão Amarelo (em cubos médios)

► ½ colher (sopa) de Sal

► ½ colher (chá) de Pimenta Calabresa

► 1 Ramo de Alecrim (picado) ou ½ colher (chá) de 

Alecrim Seco (picado)

► 1 colher (sopa) de Cebola (picada)

► 1 colher (sopa) de Azeite

► Suco de 1 Limão

MODO DE PREPARO:

Cozinhe a linguiça em água fervente por 2 minutos,

escorra e deixe esfriar, corte em rodelas com cerca

de 1 cm de largura e reserve.

Corte o peito de frango e pimentões em cubos

médios e reserve. Em um pote misture os

ingredientes da marinada do frango, (sal, pimenta

calabresa, alecrim, cebola, azeite, limão),

experimente a marinada e veja se precisa de mais ou

menos sal, pimenta e etc.

Coloque o frango em um saquinho ou em uma

travessa e jogue a marinada, massageie bem o

frango e deixe descansar coberto na geladeira por

pelo menos 20 minutos.

Deixe seu espeto de molho na água por alguns

minutos (10 minutos), assim ele não queima quando

for assar. Monte seu espeto intercalando, frango,

pimentão, linguiça, pimentão. Escolha a forma que

deseja "assar", pode ser forno, grill ou churrasqueira.

ESCONDIDINHO 
TRITANGE DE OVO 
COM LINGUIÇA 
CALABRESA
INGREDIENTES:

► 2 ovos

► 50 g de linguiça portuguesa

► 2 colheres de sopa de creme de leite fresco

► sal e pimenta do reino

MODO DE PREPARO:

Corte a linguiça em pedacinhos, frite e coloque em

um refratário.

Coloque os 2 ovos em cima (não misture o ovo, para

que a gema fique a vista)

Adicione o creme de leite zero carboidrato por

cima. Coloque um pouco de sal e pimenta em cima.

Leve ao forno por 10-15 minutos ou até ficar bem

douradinho.
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CAMARÃO NOCHER 
AOS 4 QUEIJOS
INGREDIENTES:

► 400g de camarões médios limpos

► 200g de ricota

► 200g de queijo parmesão ralado

► 250g de mussarela

► 250g de queijo prato

► 2 copos de requeijão

► 2 copos (requeijão) de leite

► 50g de manteiga com sal e pimenta-do-reino

MODO PREPARO MOLHO P/ COBERTURA:

Coloque numa leiteira grande o leite, a manteiga, 1

copo de requeijão e leve ao fogo.

Rale a ricota e misture com 100 g de queijo

parmesão ralado, sendo que esta mistura deverá ser

adicionada à leiteira quando o conteúdo da mesma

estiver com aproximadamente 70º C. Após a adição,

deixe chegar à fervura, sempre mexendo.

Escalde o camarão em água fervente por 2 minutos.

Escorra a água e tempere o camarão com sal e

pimenta do reino à gosto.

PREPARAÇÃO FINAL:

Num refratário grande, e com tampa, espalhe no

fundo metade da mussarela e do queijo prato,

cortados em cubos pequenos. A seguir, espalhe os

camarões sobre estes cubinhos, polvilhando sobre

os mesmos as 100 g restantes de queijo parmesão.

O 2º copo de requeijão deve ser espalhado por toda

a superfície. Cubra tudo com o restante de queijos

muçarela e prato em cubinhos e finalmente cubra

tudo com o molho de cobertura. Leve o refratário

(tampado) ao forno por 25 minutos. Sirva a seguir

com uma salada.

BIFE ENROLADO 
ARSTORF  COM 
PRESUNTO
INGREDIENTES:

► 1kg de carne cortada em bifes bem finos

► Alho, sal e pimenta

► 250g de presunto cortado

► 8 ovos cozido, duros

► 1 colher de sopa de mostarda

► 1/2 xícara de azeitonas pretas

► 6 colheres de sopa de manteiga

MODO DE PREPARO:

Esfregue alho dos dois lados dos bifes e salpique

com sal e pimenta. Cubra com o óleo e deixe de

molho durante 1 noite.

Cubra cada bife com uma fatia de presunto.

Amasse as gemas dos ovos cozidos, duros, com 3

colheres de sopa de manteiga e mostarda. Espalhe

essa misture sobre o presunto e salpique as

azeitonas por cima. Enrole os bifes no comprido e

corte em três pedaços.

Amarre cada rolinho nas extremidades. Salte os

rolinhos de carne na manteiga restante até

dourarem de todos os lados.
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STROGONOFF 
BETTBORN
INGREDIENTES:

► 1kg de filet mignon ou alcatra

► 1 cebola grande picada

► Alho picado a gosto

► 2 colheres de sopa de manteiga para refogar os 

temperos

► 1/2 litro de creme de leite

► Sal e pimenta do reino moída na hora

MODO DE PREPARO:

Corte o filet mignon em fatias bem finas, no sentido 

das fibras da carne, para evitar que desmanche na 

panela.

Em uma frigideira de ferro, sem óleo, leve a carne 

ao fogo, apenas virando-a, até que libere água e 

fique esbranquiçada.

Quando estiver seca, passe-a para uma panela com 

a cebola e os temperos.

Junte o creme de leite no final. Desligue o fogo 

assim que começar a ferver.

PALMITO BETTEL 
NO FORNO
INGREDIENTES:

► 2 colheres (chá) de margarina

► 2 xícaras (chá) de leite desnatado

► 8 talos de palmito, enlatados e escorridos

► 4 ovos inteiros

► Pimenta-do-reino a gosto

MOLHO:

► 1 cebola pequena cortada

► 2 dentes de alho

► 1/2 pimentão verde pequeno picado

► 1 tomate picado

► 1/2 pepino pequeno sem casca e sem sementes 

cortado

► 1 xícara (chá) de suco de tomate

► 1/2 colher (chá) de molho inglês

► Pimenta-do-reino a gosto

► 2 colheres (chá) de suco de limão

MODO DE PREPARO:

Unte um refratário redondo de 20 cm de diâmetro

com a margarina.

No liquidificador, bata o leite com o palmito ate

homogeneizar. Numa tigela, bata os ovos ate

espumar, e acrescente a mistura de palmito e a

pimenta.

Misture bem e despeje no refratário, cobrindo com

papel alumínio.

Leve ao forno moderado, em banho-maria, por 1

hora, ou ate que um palito inserido saia limpo.

Deixe esfriar. Desenforme e leve a geladeira. No

liquidificador, bata todos os ingredientes do molho,

misturando bem, e despeje sobre o pudim.
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FRITTATA LITGEN 
COM ESPINAFRE
INGREDIENTES:

• 8 ovos

• 1 Xícara (chá) de Creme de Leite

• ½ Quilo de Espinafres frescos

• 2 Xícaras (chá) de Bacon picado

• 5 Colheres (sopa) de Queijo ralado

• 1/2 Colher (sopa) Manteiga

• Sal e Pimenta-do-reino a gosto

• Ervas frescas, opcional

MODO DE PREPARO:

Pré-aqueça o forno a 180ºC.

Em uma frigideira refoque o bacon na manteiga até

que fiquem crocantes. Adicione o espinafre.

Bata os ovos e o creme juntos e despeje em uma

assadeira, untada com um pouco de manteiga.

Adicione o bacon, o queijo e espinafre ao centro da

mistura e leve ao forno por aproximadamente 30

minutos ou até estar bem dourado.

Sirva em seguida e Boa Refeição

3 PORÇÕES
40 MINUTOS

PEIXE RECHEADO 
SAN ANDRES
INGREDIENTES:

► 1 Peixe inteiro e limpo

► 1 Pimentão Vermelho

► 1 Cebola grande

► 1 Tomate Médio

► Suco de 1 Limão

► 1 Colher (sopa) de Salsinha

► 1 Colher (sopa) de Cebolinha picada

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Pique a cebola, o tomate e o pimentão.

Em um recipiente, tempere o peixe com o suco de

limão, o sal e pimenta-do-reino a gosto. Deixe

marinar para pegar o gosto por cerca de 20

minutos.

Em uma tigela grande, misture o tomate, o

pimentão, a salsinha, a cebolinha e a cebola e

tempere com um pouco de sal e azeite de oliva.

Coloque esta mistura dentro da barriga do peixe.

Coloque o peixe em uma assadeira e cubra com o

papel alumínio. Leve para o forno pré-aquecido a

180ºC por cerca de 45 minutos.

Retire do forno e sirva em seguida.

Boa Refeição

2 PORÇÕES
35 MINUTOS
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FRICASSÊ HOLTZ DE 
FRANGO
INGREDIENTES:

► 1 kg de peito de frango

► 1 tablete de caldo Maggi

► 2 gemas

► 1 lata de creme de leite

► 1 xícara (chá) de presunto picadinho

► 1 copo de Requeijão Cremoso (usamos o 

Catupiry)

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o peito de frango (com osso) em três

xícaras (chá) de água e o tablete de Caldo Maggi

por cerca de 20 minutos.

Desfie o frango e reserve o caldo. Leve ao fogo, as

gemas e o caldo reservado (cerca de 3/4 da xícara).

Retire do fogo, junte o creme de leite e o frango

desfiado, misturando-o muito bem.

Coloque-o em um recipiente refratário, cubra com o

presunto picadinho e o requeijão. Leve ao forno

médio alto (200°C) por cerca de 10 minutos.

CONGELAMENTO:

Se desejar, congele o ficasse sem gratiná-lo.

Embale, etiquete e leve ao freezer ou duplex por até

3 meses.

Para descongelar, deixe-o de véspera em geladeira.

BOLO DE CARNE 
ALTRIER
INGREDIENTES:

► 1/2 k de carne moída temperada com alho e sal

► salsinha

► cebolinha

► 1 ovo

► 1 pedaço de paio (ou outra linguiça)*

► 1 ovo cozido cortado em fatias grossas*

MODO DE PREPARO:

Abrir a carne em cima de um pedaço grande de

papel alumínio, depois recheie com (pedaços de

paio e ovo cozido em fatias)*

Depois enrole tudo com o papel alumínio, como se

enrola um rocambole no pano de prato, aperte

bem, para a carne ficar bem firme, abra novamente

o papel alumínio e pincele com azeite.

Fechar bem o papel alumínio e levar ao forno por

uns 30min.

Depois abra o papel e deixe mais alguns minutos

no forno para corar.
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LASANHA DE
BERINJELA ASSEL
INGREDIENTES:

► 3 berinjelas

► 100 g de queijo prato fatiado

► 100 g de presunto

► 1 xícara de chá de molho de tomate caseiro.

► 1 xícara de creme de leite.

► 200 g de carne moída.

MODO DE PREPARO:

Refogue a carne moída com temperos comuns, e

misture no molho de tomate e no creme de leite.

Descasque as berinjelas, corte-as em fatias finas e

deixe em água e sal por 15 minutos, depois disso

enxugue-as e frite em óleo quente.

Arrume num pirex uma camada de berinjela, uma

de presunto e uma de queijo e por último o

molho, assim sucessivamente até acabar os

ingredientes, polvilhe queijo ralado e leve ao forno

até que derreta o queijo.

Obs.: A berinjela tem 7g de carbo por 100g, por

isso coloque mais recheio que berinjela, o

resultado é muito bom com aproximadamente 6g

de carbo por porção.

PIZZA PLATEN DE 
COUVE FLOR
INGREDIENTES:

• Uma couve flor inteira (media)

• 1/4 colher de chá de sal

• 1/2 colher de chá de manjericão moído

• 1/2 colher de chá de orégano moído

• 1/2 colher de chá de alho moído

• 1/4 copo de parmesão ralado

• 1/4 copo de chá de mozzarella ralado

• 1 Ovo

MODO DE PREPARO:

Coloque o forno em 230 graus. Limpe a couve-flor e

pique em cubos de aproximadamente 2cm.

Bata a couve-flor no liquidificador até ela ficar em

pó e ponha em uma vasilha.

Cubra a vasilha com um papel toalha (ou filme) e

deixe no microondas em potência máxima por 3

minutos.

Espalhe o pó da couve-flor em um pano de prato e

deixe esfriar.
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FRANGO MARIAZEL
INGREDIENTES:

► 1 xícara de peito de frango grelhado ou cozido,

cortado em cubos;

► 1/2 xícara de queijo cottage;

► 2 colheres de maionese light;

► 1 pitada de sal;

► 1/3 xícara de talo de salsão picado;

► Cheiro verde a gosto;

► Pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente misture o frango, o salsão e a

maionese.

Acrescente os demais ingredientes e incorpore

bem.

Sirva em seguida.

BERINJELAS LEOBE
INGREDIENTES:

► 2 berinjelas grandes, cortadas ao meio no sentido

do comprimento;

► 4 colheres de azeite extra virgem;

► 4 tomates cortados em fatias finas;

► 150 g de mussarela de búfala em bolas (cortadas

em fatias médias);

► ½ xícara de folhas de manjericão;

► 1 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO:

Unte uma forma e coloque as berinjelas cortadas,

arrumando de maneira que não se sobreponham

umas às outras.

Regue as berinjelas com 3 colheres de azeite e leve

para assar em forno pré-aquecido. Deixe por 25

minutos ou até que as berinjelas estejam macias.

Retire as berinjelas do forno e cubra com o tomate

e a mussarela e volte ao forno por cinco minutos ou

até o queijo derreter. Desligue e cubra as berinjelas

prontas com as folhas de manjericão.

Regue com o restante do azeite e sirva em seguida
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ABOBRINHAS 
HALLEIN
INGREDIENTES:

► 2 abobrinhas cortadas em fatias finas no sentido

do comprimento (utilize um descascador de

legumes);

► 2 colheres de azeite de oliva extra virgem;

► ¼ de xícara de água;

► 2 dentes de alho amassados;

► Sal e pimenta do reino a gosto;

► 1 colher de salsinha picada

MODO DE PREPARO:

Cozinhe a abobrinha com a água e um pouco de sal

por 4 ou 5 minutos- ou até a abobrinha ficar “al

dente”.

Escorra e reserve. Leve uma panela ao fogo com o

azeite, o alho e a salsinha.

Deixe fritar até o alho começar a dourar e

acrescente a abobrinha. Corrija o sal e adicione a

pimenta do reino.

ABOBRINHA 
BLUDENZ
INGREDIENTES:

► ½ abobrinha cortada em fatias finas;

► 1 colher de azeite extra virgem;

► 1 dente de alho amassado;

► 1 colher de chá de sal;

► ½ xícara de cebola roxa fatiada;

► 2 ovos inteiros;

► 2 claras;

► ½ xícara de ricota;

► 2 colheres de salsinha picada;

► 2 colheres de cebolinha picada;

► ½ colher de manjericão picado;

► Pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Leve ao fogo uma frigideira antiaderente com uma

colher de azeite. Acrescente a cebola, metade do

sal e a abobrinha e deixe cozinhar até a abobrinha

ficar macia (4-5 minutos).

Enquanto a abobrinha cozinha, bata em outro

recipiente os ovos, as claras e o sal. Adicione o

restante dos ingredientes à mistura e incorpore

bem.

Assim que a abobrinha estiver no ponto, despeje na

panela a mistura já batida Incorpore todos os

ingredientes com uma espátula e deixe em fogo

baixo até a parte inferior da frittata estar dourada

(5 a 7 minutos).

Vire a frittata em um prato e volte-a novamente ao

fogo para cozinhar a parte de cima. Deixe cozinhar

até a outra parte também ficar dourada.

Sirva quente.
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CESTINHAS GRAZ
INGREDIENTES:

► 6 ovos;

► 6 fatias de peito de peru light ou bacon;

► 1 colher (chá) de sal rosa;

► 1 colher (sopa) de cebolinha picada.

MODO DE PREPARO:

Forre em uma forma de silicone com as fatias de

peito de peru, coloque os ovos em cada cestinha

com peito de peru.

Salpique sal por cima e leve ao forno por 20

minutos.

Sirva em seguida.

ABOBRINHAS LINZ 
INGREDIENTES:
► 2 colheres de sopa de azeite;

► 1 cebola pequena picada;

► 1 tomate picado;

► 500g de carne moida;

► Sal e pimenta a gosto;

MODO DE PREPARO:

Corte a abobrinha ao meio. Com uma colher retire a

polpa e reserve. Em uma panela aqueça o azeite,

doure a cebola, acrescente a carne moída e

refogue.

Junte as polpas das abobrinhas e o tomate.

Cozinhe-os por 5-8minutos. Tempere com sal e

pimenta.

Recheie as abobrinhas, coloque em um refratário

untado com azeite, cubra com papel alumínio.

Asse no forno pré-aquecido a 220c por 20 minutos.
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PEITO FRANGO 
BADEN
INGREDIENTES:
► 3 peitos de frango;

► 1 00g de parmesão;

► Sal e pimenta a gosto;

► Páprica;

► ¼ de xícara de brócolis picado;

► ¼ de xícara de milho;

► 3 colheres de sopa de requeijão cremoso.

MODO DE PREPARO:

Misture o brócolis, o milho e o requeijão cremoso

em uma tigela e reserve.

No peito de frango, faça cortes na vertical abrindo

espaços, mas separar em pedaços.

Tempere com sal e pimenta a gosto e transfira para

uma assadeira com uma folha de papel alumínio.

Recheie os espaços com a mistura de brócolis,

cubra com queijo parmesão e algumas pitadas de

páprica.

Embrulhe o frango com o papel alumínio criando

uma estufa. Leve ao forno por 30-40 minutos e

tome cuidado com o vapor ao abrir o embrulho de

papel alumínio.

Sirva em seguida.
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SALADAS



ASPIC CADIZ DE
CAMARÃO (6 PORÇÕES)
INGREDIENTES:

► 350 g de camarão descascado e cozido

► 2 envelopes de gelatina em pó sem sabor

► 2 xícaras (chá) de suco de tomate

► 1 colher (sopa) de suco de limão

► 1 colher (chá) de cebola ralada

► 2 colheres (sopa) de picles de pepino picado

► Pimenta-do-reino a gosto

► Folhas de alface

MODO DE PREPARO:

Corte o camarão em pedaços. Numa panela,

amoleça a gelatina em 1/4 de xícara de suco de

tomate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até

dissolver.

Junte o restante do suco de tomate e acrescente

os outros ingredientes, menos a alface.

Despeje numa forma de gelatina e leve à

geladeira até firmar. Desenforme e enfeite com

as folhas de alface.

SALADA JAEN DE
CHESTER
INGREDIENTES:

► 3 salsichas de Chester

► 150g de pepino em conserva

► 1 cebola pequeno cortada em iscas

► Mostarda.

MODO DE PREPARO:

Grelhar as salsichas, temperar com a cebola e

juntar a mostarda, o pepino em conserva, e

misturar.
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SALADA ALAVA DE 
PEITO DE FRANGO
COM  NOZES
INGREDIENTES:

► 2 colheres (sopa) de vinagre

► 2 dentes de alho

► 1 cebolinha picada

► 1 colheres de mostarda

► 1/3 de x de azeite

► 1 colheres de tomilho fresco

► 2 colheres de chá de manjericão picado

► ½ colher de sopa de sal

► 1 pitada de pimenta do reino

► 3 colheres de sopa de azeite

► 4 filés de frango

► ½ x de cogumelos

► ½ cebola 1 maço de agrião

► ½ x de nozes

MODO DE PREPARO:

Com a frigideira em fogo alto, aqueça 2 colheres de

azeite. Doure o frango os dois lados (4min p/ lado).

Deixe esfriar e corte em fatias finas.

Em uma tigela, misture com o batedor o vinagre, alho,

cebolinha, mostarda, 1/3 do azeite, tomilho picado,

manjericão, sal, pimenta e um pouco de água. Reserve

o esse molho.

Adicione o restante do azeite na frigideira em fogo

médio, coloque os cogumelos e a cebola em rodelas.

Frite até ficarem macios, por cerca de 4 min. Baixe o

fogo, acrescente o molho reservado e aqueça.

Distribua o agrião, o frango fatiado e as nozes em 4

pratos. Regue com o molho e sirva imediatamente.

SALADA LAS 
PALMAS DE 
RABANETE E 
PEPINO
INGREDIENTES:

► 6 Rabanetes

► 4 Pepinos

► 1 Colher (sopa) de Chia

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Vinagre de Maçã a gusto

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Higienize e corte em rodelas finas os rabanetes e

os pepinos.

Coloque em uma saladeira e tempere com o sal e

a pimenta-do-reino a gosto.

Regue com o azeite de oliva e o vinagre de maçã.

Misture cuidadosamente.

Leve para a geladeira e deixe descansar por cerca

de 20 minutos.

Polvilhe a chia por cima e sirva em seguida.
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SALADA CANARY 
INGREDIENTES:

► 2 colheres (sopa) de vinagre

► 5 ovos cozidos

► 3 Tomates Médios

► 1 Pepino Médio

► 1 Colher (chá) de Mostarda Dijon

► 1 Colher (sopa) de Salsinha

► 1 Colher (sopa) de Cebolinha

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal Vinagre de Maçã a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela com água coloque os ovos para

cozinhar. Depois de estarem cozidos, retire da

água e deixe esfriar. Quando já estiverem frios,

retire a casca e corte os ovos ao meio. Reserve.

Corte os tomates e o pepino em rodelas finas.

Acomode os ovos em uma saladeira e acrescente

por cima os tomates e o pepino.

Em uma tigela coloque o vinagre, o sal, o azeite de

oliva e a mostarda. Misture bem e coloque por

cima da salada.

Polvilhe por cima da salada a cebolinha e a

salsinha. Leve para a geladeira e deixe tomar gosto

por cerca de 20 minutos.

4 PORÇÕES

25 MINUTOS

SALADA AVILA DE 
ESCAROLA COM 
AGRIÃO
INGREDIENTES:

► 4 Xícaras (chá) de Escarola

► 3 Xícaras (chá) de Agrião

► 4 Colheres (sopa) de Azeitonas picadas

► 1 Colher (sopa) de Vinagre de Maçã

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Lave bem a escarola e o agrião e pique

grosseiramente.

Em uma saladeira, coloque a escarola, o agrião, as

azeitonas e misture bem.

Tempere com o sal, o vinagre de maçã e regue

com o azeite de oliva por cima.

Misture e sirva em seguida.

3 PORÇÕES

25 MINUTOS
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SALADA LEON DE 
ALHO PORÓ
INGREDIENTES:

• 10 Folhas de Rúcula

• 6 Folhas de Alface Roxa

• 6 Folhas de Alface Crespa

• 1 Unidade pequena de alho poró cortada em 

rodelas

• 1/2 Xícara de Queijo branco em cubos pequenos

• 1/2 Xícara (chá) de Iogurte (Olhar o rótulo para 

ver a quantidade de Carboidrato)

• 1 Colher (sopa) de Mostarda Dijon

• 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

• Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Rasgue as folhas de alface e coloque em uma

saladeira. Acrescente o alho poró, a rúcula e o

queijo em cubos. Misture e reserve.

Em uma tigela, coloque o iogurte, a mostarda Dijon

e tempere com o sal a gosto e misture bem.

Distribua a mistura em cima da salada.

Regue com azeite de oliva e sirva

4 PORÇÕES
25 MINUTOS

SALADA SEGOVIA
INGREDIENTES:

• 1 Pepino ralado

• ½ Xícara (chá) de Cebola branca ralada

• 50g de Repolho roxo ralado

• 50g de Repolho branco ralado

• 1 Colher (sopa) de Suco de Limão

• 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

• 1 Colher (sopa) de Vinagre de Maçã

• Sal e Pimenta Calabresa em Flocos a gosto

MODO DE PREPARO:

Misture o suco de limão, o vinagre e o sal e reserve.

Coloque os legumes ralados em uma vasilha e

adicione a mistura liquida e mexa bem.

Polvilhe com a pimenta calabresa por cima da

salada e coloque um fio de azeite de oliva.

Sirva em seguida e Boa Refeição

4 PORÇÕES
25 MINUTOS
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SALADA SORIA DE 
BROTO DE ALFAFA
INGREDIENTES:

► 8 Folhas de Alface lisa

► 250g de Brotos de Alfafa

► 1 Pepino grande em cubos

► 3 Talos de Aipo picados

► 4 Colheres (sopa) de Semente de Linhaça 

Triturada

► 1 Colher (sopa) Azeite de Oliva

► 2 Colheres (sopa) de Vinagre

► Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma vasilha distribua as folhas de alface

picadas.

Adicione e misture o aipo, o pepino e o broto de

alfafa já lavado junto a alface.

Polvilhe a linhaça triturada por cima e regue com o

vinagre e o azeite de oliva.

Misture bem e sirva em seguida

4 PORÇÕES

25 MINUTOS

SALADA TOLEDO DE 
FRANGO
INGREDIENTES:

► 1 xícara de peito de frango grelhado ou cozido, 

cortado em

► cubos;

► 1/2 xícara de queijo cottage;

► 2 colheres de requeijão cremoso light;

► 1 pitada de sal;

► 1/3 xícara de talo de salsão picado;

► Cheiro verde a gosto;

► Pimenta do reino a gosto.

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente misture o frango, o salsão e o

requeijão;

Acrescente os demais ingredientes e incorpore

bem.

Sirva em seguida.
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MAIONESE GIRONA 
DE COUVE FLOR 
INGREDIENTES:

► Couve Flor Cozida

► 1 Dente de Alho (sem miolo)

► Azeite

► Pimenta do Reino

► Sal

MODO DE PREPARO:

Cozinhe a Couve Flor no vapor ou na panela com

água fervente por 10 minutinhos.

Para não ficar com o sabor muito forte, não se

esqueça de retirar o miolo do alho. É só partir no

meio e retirar.

Coloque no liquidificador todos os ingredientes e

bata até ficar um creme.

Lembrando que, o azeite, sal e pimenta do reino é

de acordo com a quantidade de couve flor. Vai

adaptando de acordo com seu gosto!

Está maionese pode ficar na geladeira por até 3

dias.

SALADA DE 
MAIONESE LUGO
INGREDIENTES:

► 4 ovos cozidos

► Linguiça calabresa frita

► 1 tomate picado

► 1 cebola picada

► 1 colher de creme de leite sem carboidrato

► Maionese zero a gosto

► Salsinha e cebolinha picada

► azeitonas

MODO DE PREPARO:

É só misturar tudo e se deliciar
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SALADA GREGA 
PROVINCE
INGREDIENTES:

► 2 tomates maduros

► 1 cebola roxa pequena

► 1 pepino japonês muito firme

► 1 pimenta vermelha fresca

► 100 gramas de queijo Feta grego

► 10 azeitonas pretas sem caroço

► Muito, muito azieite de oliva

► 2 colheres de sopa de vinagre de maçã

► Sal e orégano à vontade

MODO DE PREPARO:

Corte os tomates pela metade e depois em fatias laterais

com mais ou menos 1,5 cm de largura.

Corte a cebola ao meio e depois em fatias laterais, muito

fininhas. Passe na água quente e depois na gelada, para

tirar o chororô da cebola, mantendo a crocância.

Corte o pepino em meias rodelas, bem grossas. Corte a

pimenta vermelha ao meio, retire as sementes e os

filamentos brancos e corte em pedaços muito

miudinhos. Corte o queijo feta em cubinhos, ou se

preferir disponha uma fatia grossa por pessoa em cima

da salada. Se tiver azeitona com caroço, corte pedaços

em torno do caroço. Se tiver azeitonas descaroçadas,

pode colocá-las inteiras. Em uma tijela, combine

delicadamente os ingredientes. Tempere tudo com

muito azeite, sal, vinagre de maçã e orégano.

SALPICÃO 
ALICANTE
INGREDIENTES:

► Separe a quantidade de sua preferência de:

► Vagem, tomate, acelga, cebola e cheiro verde

► frango defumado desfiado

► cubinhos de mussarela

► ovos de codorna

► azeitonas picados

► 2 colher de sopa de requeijão (sem carboidrato)

► 2 colher de sopa de creme de leite sem 

carboidrato

MODO DE PREPARO:

Refogue a vagem picadinha corta tomate

quadradinho a acelga fininha misture com os outros

ingredientes e tempere a gosto.
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SOBREMESA



MOUSSE NICE
INGREDIENTES:

► 02 caixas de gelatina diet de abacaxi

► 01 lata de creme de leite com soro (zero 

carboidrato)

► 01 garrafinha (200ml) de leite de coco zero 

carboidrato

MODO DE PREPARO:

Dissolva a gelatina em 500 ml de água fervente.

Depois de

Firme coloque no liquidificador com o creme de

leite e o leite de coco. Bata bem e coloque numa

vasilha e leve novamente a geladeira até firmar. MOUSSE DE 
MORANGO 
MONTEPELLIER
INGREDIENTES:

► 01 pacote de clight de morango

► 01 lata de creme de leite com soro zero 

carboidrato

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificador o creme de leite e o pacote de 

clight.

Coloque numa vasilha e deixe na geladeira até 

firmar.
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BALAS DE GELATINA 
LILLE ZERO CARBO
INGREDIENTES:

► 3 caixas de gelatina diet (sabor a gosto)

► 2 envelopes de gelatina incolor sem sabor

► 1 copo (250 ml) de água fervente

► 1 copo (250 ml) de água fria

MODO DE PREPARO:

Dissolva a gelatina diet na água fervente. Reserve.

Hidrate a gelatina incolor na água fria. Leve-a ao

microondas por 15 segundos ou em banho-maria

para dissolvê-la.

Misture com a outra gelatina. Unte um refratário

com óleo de milho, limpe o excesso e despeje a

gelatina.

Leve à geladeira por 1 hora. Retire, corte em

pedacinhos ou use cortadores próprios. Pode-se

embrulhar em papel celofane.

Obs. Pode usar qualquer gelatina desde que seja

sem açúcar e sem carboidratos, procure a

quantidade de carboidratos na informação

nutricional do fabricante.

CALDA DE QUEIJO 
GIRONDE
INGREDIENTES:

► 1/2 pacote de cream cheese

► 1/2 litro de creme de leite fresco

► creme de leite diluído em água até obter a  

consistência de leite

MODO DE PREPARO:

Dissolva o queijo no creme de leite no fogo baixo.

Não deixe engrossar, acrescentando um pouco do

creme de leite diluído em água.

Esse é um molho ralo, como um leite. Se necessário

acerte o sal.
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GELATINA 
COLORIDA RENNES
INGREDIENTES:

► 4 a 5 pacotes de gelatina diet

► Água

MODO DE PREPARO:

Prepare 4 a 5 tipos de gelatinas diet coloridas,

utilizando apenas 250ml de água fervente (não

adicione 250ml de água fria).

Disponha em formas ou potes retangulares. Quando

as gelatinas estiverem prontas e bem firmes, faça

cortes na gelatina para deixá-las em cubinhos. Em

um liquidificador bata: 1 gelatina de pêssego

preparada e ainda líquida (esta você

pode preparar normalmente, 250ml de água

fervente e 250ml de água fria) com 1 caixinha de

creme de leite light.

Coloque as gelatinas cortadas em cubinhos em uma

forma untada com água. Acrescente ao creme e leve

à geladeira até endurecer bem! Em duas ou três

horas está pronto! Ah se você for servir em algum

lugar, na casa de alguém, deixe para desenformar

somente na hora de servir!

BEIJINHO DE CÔCO 
GRENOBLE
INGREDIENTES:

► 01 gema

► 01 garrafinha de leite de côco

► 02 colheres de manteiga

► 02 colheres de sopa de côco ralado (procure um 

com menos carbo, existe um com só 01 por cada 

colher)

► Adoçante a gosto

MODO DE PREPARO:

Bata bem a gema, misture todos os ingredientes

muito, mas muito bem mesmo. Leve ao fogo brando

e deixe engrossar.

O aspecto é bem parecido com o beijinho comum.

Depois derrame em um prato fundo, deixe esfriar e

sirva-se.

84



MARIA MOLE DIJON
INGREDIENTES:

► 1 envelope de gelatina sem sabor, preparado 

segundo a  embalagem.

► 1 lata de creme de leite.

► 1 garrafinha de leite de côco.

► Adoçante a gosto (15 gotas ou 2 envelopes, para 

começar)

► Côco ralado

► Manteiga para untar.

MODO DE PREPARO:

Misture e bata todos os ingredientes, menos o côco

ralado e a manteiga. Unte, com manteiga, uma

assadeira com cerca de 20 cm de diâmetro (ou algo

parecido).

Espalhe côco ralado pelo fundo e pelas laterais

(como se estivesse enfarinhando uma assadeira).

Coloque a mistura na assadeira e polvilhe côco

ralado por cima.

Leve à geladeira até dar consistência. Depois corte

em cubinhos de 2,5 x 2,5 cm (e +/- 2 cm de altura). 1

carbo por quadradinho.

CHEESE CAKE 
TOULLON
INGREDIENTES:

► 10g de gelatina sem sabor, dissolvida em 10cc de 

água

► 250 ml de creme de leite fresco

► 200g de cream cheese

► 1 ovo

► 60g de adoçante

► 15cc de brand

MODO DE PREPARO:

Depois de derreter a gelatina, acrescente o

adoçante, e o cream cheese e reserve.

Bater o creme de leite por 7 minutos com um

batedor manual e junte com a gelatina e o cream

cheese, acrescentar o ovo batido previamente,

colocar o suco do limão e o brand, misture bem,

coloque em taças e leve a geladeira por 3 horas.
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MOUSSE DE 
MARCACUJÁ 
LIMOGES
INGREDIENTES:

► 1 pacote de gelatina sem  sabor/incolor

► 2 latas de creme de leite tradicional

► 1 suco Clight (limão ou maracujá)

► Adoçante

► 200 ml de água

MODO DE PREPARO:

Dissolver a gelatina junto aos 200ml de água morna,

leve ao liquidificador e bata o restante dos

ingredientes por 4 a 5 minutos, adoce com adoçante

a gosto. Leve a geladeira por 4 horas.

Coloque a mistura na assadeira e polvilhe côco

ralado por cima.

Leve à geladeira até dar consistência. Depois corte

em cubinhos de 2,5 x 2,5 cm (e +/- 2 cm de altura) 1

carbo por quadradinho.

MARSHMELLOW 
NIMES
INGREDIENTES:

► 1/2 xícara de claras (mais ou menos 3)

► 1/2 xícara de adoçante em pó (eu uso Tal & Qual-

tem q ser em pó) - eu uso apenas 1 colherinha de 

café!

► 1 colher de sobremesa de emulsificante (aquele 

usado para fazer sorvete caseiro)

► 1 colher de chá de essência de baunilha.

MODO DE PREPARO:

Bater na batedeira por 10 minutos e colocar para

gelar.

É ótimo para substituir o suspiro sobre as tortas e

fica maravilhoso para colocar sobre a gelatina diet

no lugar do creme de leite, no café também fica

ótimo, deixa bem saboroso e cremoso
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ZABAIONE 
GELADO BREST
INGREDIENTES:

► 8 gemas

► 8 colheres (sopa) de adoçante  splenda

► 1/2 copo de vinho Marsala ou Porto

► 1 colher (chá) de casca ralada de meio limão

► 1 colher (chá) de canela em pó

► 1 colher (chá) de baunilha

► 250g de creme de leite

MODO DE PREPARO:

Bater as gemas e o adoçante até obter uma

gemada bem clara. Misturar o vinho, o limão,

a baunilha e levar ao fogo em banho-maria

por cerca de 15 minutos, mexendo sempre.

Colocar em taças, polvilhar canela e levar ao

refrigerador até a hora de servir.

Se preferir, pode servir sem a canela.
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SORVETE DE MORANGO 
PERPIGNAM LOW CARB
INGREDIENTES:

► 300g de Creme de Leite + 200ml de Creme de 

Leite

► 2 Gelatinas em Pó de Morango Zero

► 200ml de Água

► 1 Suco em Pó Zero de Morango

► 2 Colheres (sopa) de Emulsificante Gel

► 1 Colher (sopa) de Liga Neutra

► Adoçante Culinário

MODO DE PREPARO:

Disponha o 300g de creme de leite em um

recipiente e leve para o congelador até o creme de

leite quase congelar. Em uma panela dissolva a

gelatina em 100ml de água. Depois de hidratada

acrescente o restante da água e deixe que esfrie em

temperatura ambiente.

Junte no liquidificador os 200ml de creme de leite, o

creme de leite congelado, a gelatina hidratada, o

emulsificante a liga neutra e bata bem até obter

uma mistura homogênea. Dissolva o suco de

morango em um pouco de água, crescente no

liquidificar e bata mais até dobrar de tamanho.

Disponha a mistura em um pote e leve ao

congelador até ficar firme. Sirva em seguida.

6 PORÇÕES - 50 MINUTOS

SORVETE DE 
ABACATE ORLEANS
INGREDIENTES:

► 1 Abacate Médio

► 100ml de Leite Desnatado

► 2 Colheres (sopa) de Creme de Leite

► Suco de 1/2 Limão

► Raspas da Casca do 1/2 Limão

► 4 Colheres (sopa) Adoçante Forno e Fogão

MODO DE PREPARO:

Corte o abacate ao meio e retire a polpa.

Leve ao liquidificador e acrescente o leite

desnatado, o creme de leite light, o suco de 1/2

de limão e o adoçante forno e fogão.

Bata até obter uma mistura homogênea.

Acomode em um recipiente e leve para o

refrigerador por cerca de 30 minutos.

Sirva nos potes de sobremesa e polvilhe as

raspas de limão por cima.

Boa Refeição.
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SORVETE CAEN
DE PITAYA
INGREDIENTES:

► 2 Xícaras (chá) de Polpa de Pitaya (Também 

conhecida como Fruta do Dragão)

► 200g de Creme de Leite

► 1 Colher (sopa) de Adoçante Culinário

► 4 Claras de Ovo

► 1 Colher (sopa) de Suco de Limão

MODO DE PREPARO:

Retire a polpa das Pitayas com ajuda de uma colher

(para duas xícaras deve se usar de três a quatro

Pitays). Leve ao liquidificador junto do creme de leite.

Bata bem, até obter uma mistura bem homogênea.

Transfira a mistura para um recipiente e reserve.

Batas as claras em neve até ficar bem firme.

Acrescente o adoçante culinário e o suco de limão e

volte a bater.

Misture delicadamente as claras em neve na mistura

de Pitayas e reserve por cerca de 2 horas na

geladeira.

Retire da geladeira e bata novamente no

liquidificador. Transfira para um recipiente e reserve

no congelador por cerca de 4 horas.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

SORVETE ZERO 
CARBO AMIENS
INGREDIENTES:

► 1/2 litro de creme de leite FRESCO

► 1/2 litro de água

► 3 gemas passadas por uma peneira

► 3 claras batidas em neve

► Adoçante à base de ciclamato e  sacarina

MODO DE PREPARO:

Ferva o creme de leite com a água. Assim que

ferver, retire a panela do fogo e junte as gemas

devagarinho, mexendo sempre, para não

encaroçar. Volte a panela ao fogo e deixe ferver

novamente. Assim que ferver, apague o fogo e

deixe esfriando.

Quando estiver morno, junte as claras em neve e

200 gotas do adoçante (o creme de leite demora

para adoçar). As claras também demoram a

misturar, é normal.

Esse sorvete fica duro como o gelo, então, é

melhor congelar em copos de requeijão cobertos

com papel alumínio ou em saquinhos para

geladinho, que vocês encontram em

supermercados. Quando for consumir, coloque no

microondas por uns 20-30 segundos para

amolecer um pouco. Os saquinhos de geladinho

não precisam ir ao microondas, basta segurar um

pouco nas mãos.
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CREME DE COCO 
MONTEUIL
INGREDIENTES:

► 350g de Creme de Leite

► 150ml de Leite de Coco

► 140g de Coco ralado

► Adoçante para Forno e Fogão a gosto

► 1 Pitada Sal

► Chocolate 100% Cacau Ralado (opcional)

MODO DE PREPARO:

Coloque o coco ralado para hidratar no leite de

coco por aproximadamente 30 minutos.

Junte o creme de leite, a pitada de sal e adoce a

gosto.

Misture bem até obter uma mistura homogênea.

Leve para o congelador por 3 horas.

Disponha em taças de sobremesa e polvilhe o

chocolate ralado por cima.

Sirva em seguida e Boa Refeição

4 PORÇÕES

40 MINUTOS

MOUSSE NANTERRE 
DE CAFÉ
INGREDIENTES:

► 1 Envelope de Gelatina Incolor e sem Sabor

► 200g de Creme de Leite

► 1 Xícara (chá) de Leite Desnatado

► 1 Colher (sopa) de Café Solúvel

► 1 Xícara (chá) de Adoçante Forno e Fogão

► 2 Gemas

► 2 Claras

► Óleo de Coco para untar

MODO DE PREPARO:

Em uma panela, aqueça o leite, dilua o café e

misture o creme de leite.

Bata as gemas, acrescente metade do adoçante e

misture bem. Misture ao leite e deixe em fogo médio

por cerca de 3 minutos, mexendo sempre.

Deixe amornar e adicione a gelatina hidratada e

dissolvida. Reserve.

Bata as claras em neve com o restante do adoçante

e acrescente a mistura reservada. Em uma forma

untada com um pouco de óleo de coco, despeje a

mistura e leve para a geladeira até ficar firme.

3 PORÇÕES

35 MINUTOS
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PUDIM DE LEITE 
AVIGNON 
INGREDIENTES:

• 300g de Creme de Leite

• 200ml de Água

• 3 Ovos

• 1 Colher (sopa) de Leite Desnatado

• 2 Colheres (sopa) Adoçante para Forno e 

Fogão

• Adoçante para Forno e Fogão a gosto

• Essência de Baunilha a gosto

MODO DE PREPARO:

Junte todos os ingredientes no liquidificador e

bate bem até obter uma mistura homogênea.

Reserve.

Em uma forma com um buraco no meio, coloque

2 Colheres de sopa Adoçante e leve ao forno

baixa mexendo para não dissolver.

Depois acrescente uma colher de água, deixe

que seque depois espelhe na forma.

Despeje a mistura na forma e leve ao forno a

160ºC graus em banho maria por

aproximadamente 40 minutos ou até enfiar um

palito e ele sair limpo.

6 PORÇÕES
50 MINUTOS

SORVETE POITIERS 
DE COCO
INGREDIENTES:

► 1/2 Xícara (chá) de Coco Ralado sem Açúcar

► 6 Colheres (sopa) de Leite de Coco

► 1 Xícara (chá) de Adoçante Culinário

► 400g de Creme de Leite

► 200ml de Leite Desnatado

► Raspas de Chocolate 70% Cacau

MODO DE PREPARO:

Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata

por cerca de 3 minutos até obter uma mistura

homogênea.

Transfira a mistura para um recipiente e leve ao

congelador por cerca de 4 horas.

Distribua o sorvete em taças e decore com raspas

de chocolate.

6 PORÇÕES

40 MINUTOS
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QUINDIM 
COLOMBES 
INGREDIENTES:

• 4 Xícaras (chá) de Adoçante para Forno e

Fogão

• 200g de Coco Ralado sem Açúcar

• 2 Colheres (sopa) de Margarina

• 4 Ovos

• 12 Gemas

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificar os 4 ovos, as 12 gemas, o

adoçante culinário e a margarina light.

Acrescente o coco ralado e misture bem.

Distribua a mistura em forminhas de empadas

untadas com um pouco de margarina e deixe

descansar por cerca de 20 minutos.

Leve ao forno médio, em banho-maria por cerca

de 40 minutos.

Retire do forno e deixe esfriar.

4 PORÇÕES

40 MINUTOS.

PUDIM LA ROCHELE 
DE CHIA
INGREDIENTES:

• ¾ Xícara (chá) de Leite de Coco

• 2 Colheres (sopa) de Sementes de Chia

• ½ Colher (chá) de Extrato de Baunilha

• 1 Colher (sopa) de Adoçante para Forno e Fogão

MODO DE PREPARO:

Misture todos os ingredientes em um recipiente.

Coloque uma tampa e disponha na geladeira por

cerca de 4 horas para dar firmeza.

Sirva o pudim com um pouco de leite de coco

adicional.

2 PORÇÕES

30 MINUTOS
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BOLO AJACCIO
LOW CARB
INGREDIENTES:

► 6 ovos

► 6 colheres de adoçante

► 6 colheres de cacau em pó

► 6 gotas de baunilha

MODO DE PREPARO:

Bater as claras em neve, adicionar o adoçante e

as gemas. Continue batendo até ficar cremoso.

Por o cacau e misturar.

Levar ao forno quente por 15 a 20 minutos.

Colocar o bolo quente num pano de prato

salpicado com adoçante, deixar esfriar.

Enrolar com a ajuda do pano de prato.

MOUSSE CALAIS DE 
CHOCOLATE
INGREDIENTES:

► 2 Xícaras (chá) de Leite de Coco

► 3 Colheres (sopa) de Cacau em Pó

► 1 Colher (chá) de Essência de Baunilha

► 1 Colher (sopa) de Adoçante Culinário

MODO DE PREPARO:

Deixe o leite de coco na geladeira por 4 horas ou

mais para separar a nata da água de coco.

Com cuidado retire o creme espesso com uma

colher e coloque no liquidificador.

Bata o creme de coco, a baunilha e o adoçante

no liquidificador por 10 minutos ou até

engrossar.

Adicione o cacau em pó e bata mais um pouco.

Sirva em taças de sobremesa.

4 PORÇÕES

35 MINUTOS.
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SALGADOS



“PIZZA” POZNAN 
DE BERINJELA
INGREDIENTES:

► 2 berinjelas grandes, cortadas ao meio no 

sentido do comprimento;

► 4 colheres de azeite extra virgem;

► 4 tomates cortados em fatias finas;

► 150 g de mussarela de búfala em bolas 

(cortadas em fatias médias);

► ½ xícara de folhas de manjericão;

► 1 colher de chá de sal.

MODO DE PREPARO:

Unte uma forma e coloque as berinjelas

cortadas, arrumando de maneira que não se

sobreponham umas às outras;

Regue as berinjelas com 3 colheres de azeite e

leve para assar em forno pré-aquecido. Deixe por

25 minutos ou até que as berinjelas estejam

macias;

Retire as berinjelas do forno e cubra com o

tomate e a mussarela e volte ao forno por cinco

minutos ou até o queijo derreter;

Desligue e cubra as berinjelas prontas com as

folhas de manjericão;

Regue com o restante do azeite e sirva em

seguida.
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PANINI LUBLIN
INGREDIENTES:

► 1 ovo;

► 2 colheres de sopa de requeijão

► 1 colher de chá de fermento

► 1 colher de sopa de queijo (opcional –

parmesão fica ótimo)

► Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Misture tudo com um garfo. Pode ser na própria

vasilha que vai ser levado ao micro ondas. Leve

ao micro ondas por 3 minutos; se você quiser

mais fofo, basta dobrar o fermento que vai ficar

cheio de bolhas. Uma vez a massa pronta, basta

retirar da vasilha com uma espátula e rechear.

Você também pode assar numa frigideira (sem

óleo ou manteiga, não gruda, só chapa quente

mesmo) ou num grill para dar um efeito mais

bonito.

TORTA RADOM DE 
ATUM
INGREDIENTES:

► 5 ovos

► 1 col. sopa de azeite

► 50g de queijo ralado

► 1 lata de atum1 col. sopa fermento

► 1 col. sopa de farinha de linhaça

► 50g de muçarela

MODO DE PREPARO:

Bata os ovos com o azeite, depois ponha o

queijo e a linhaça, e por último o fermento.

Coloque toda a massa em um pirex untado com

manteiga e farinha de linhaça e coloque o atum

por cima.

Coloque as fatias de muçarela por cima e leve ao

forno pré-aquecido por 30min.
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QUICHE TORUM DE 
QUEIJO E PALMITO
INGREDIENTES:

► 5 colheres de proteína isolada de soja sem 

sabor;

► 5 colheres de queijo ralado;

► 2 gemas;

► 3 colheres de manteiga.

► Ingredientes do Recheio:

► 3 ovos inteiros;

► ½ xícara de palmito picado;

► 300g mussarela light (ou outro queijo low carb);

► 2 claras;

► 2 colheres de manteiga;

► 1 colher de salsinha picada;

► 1 pitada de pimenta do reino;

► 1 colher de cebola picada;

► 1 xícara de espinafre bem picado.

MODO DE PREPARO DA MASSA:

Em um recipiente misture todos os ingredientes

e trabalhe a massa por cinco minutos.

Se achar que está grudando muito, acrescente

um pouco mais de proteína e continue

amassando até a massa se soltar dos dedos;

Unte forminhas de quiche (ou empada) e

preencha com a massa; Reserve.

MODO DE PREPARO DO RECHEIO:

Mantenha o palmito e o espinafre reservados e

bata os demais ingredientes do recheio no

liquidificador.

Acrescente o espinafre e o palmito à mistura

batida e incorpore. Não bata;

Preencha as forminhas com o recheio (deixe ¼

sem recheio para não derramar);

Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por 25

minutos ou até que as quiches estejam douradas.
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CROSTINIS 
BOYTON DE 
PROVOLONE
INGREDIENTES:

► Fatias de provolone (não muito finas nem muito

grossas)

MODO DE PREPARO:

Coloque quantas fatias de provolone desejar

numa assadeira de teflon e leve ao forno pré-

aquecido a 200ºC.

Leva aproximadamente 5 minutos para as fatias

derreterem (não se desespere, é assim mesmo!)

e depois começarem a "secar".

Quando as bordas começarem a dourar, desligue

o forno e só retire quando a assadeira esfriar.

Se quiser deixa-los mais sequinhos, pode colocá-

los sobre papel-toalha por alguns minutos antes

de consumir.

Os crostinis ficam crocantes e são excelentes

para comer no café da manhã, lanches ou

mesmo como acompanhamento de refeições.

Só não abuse, pois tem muita gordura e sal.

PÃOZINHO DE 
QUEIJO KIELCE
INGREDIENTES:

► 3 ovos inteiros

► 50g de queijo ralado

► 2 colheres (sopa rasa) de manteiga sem sal

► 2 colheres (sopa) de creme de leite zero

► 1 colher (sobremesa) de fermento em pó

químico

► 1 colher de sopa de farinha de linhaça

MODO DE PREPARO:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até

ficarem muito bem misturados. Despeje a

mistura em forminhas de empada ou mufins. Se

forem de teflon, não precisa untar.

Se forem de alumínio, unte levemente com

manteiga sem sal. Encha as forminhas apenas

até a metade.

Leve para assar no forno pré-aquecido a 180ºC

por 15 minutos ou até ficarem douradinhos por

cima. Espete um palito, se sair limpo, estão

prontos.
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PÃO DE ALHO 
OPOLE LOW CARB
INGREDIENTES:

► 120 gramas de cream cheese amolecido

► 250 gramas de mussarela ralada

► 3 ovos

► 1/2 xícara de creme de leite

► 1/2 xícara de queijo parmesão

► 1/2 colher de chá de alho em pó

► Orégano e sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Bata o cream cheese e os ovos até ficar

homogêneo.

Adicione ao creme o parmesão e os temperos.

Misture a mussarela à massa e coloque em

forminhas de silicone. Leve ao forno até dourar.

CUPCAKE PLOCK 
SALGADO 
INGREDIENTES:

► 3 ovos

► 2 colheres de sopa de creme de leite

► 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

► Sal e pimenta a gosto

► 1 lata de atum escorrido – prefira o atum em

água que não vem com aquele óleo vegetal (ou

frango, ou bacon, ou carne moída)

► 2 colheres de sopa de cebola picada

► 2 colheres de sopa de azeitonas picadas

► 100-150gr de queijo mussarela ralado no ralo

grosso

► ½ tomate sem semente e sem água picado

► ½ colher de sopa de fermento em pó

MODO DE PREPARO:

Bata num recipiente os 3 ovos com o creme de

leite, o queijo ralado, o sal e a pimenta. Adicione os

recheios (atum, cebola, tomate e azeitona picados,

queijo muçarela ou o que mais quiser), adicione o

fermento em pó e mexa.

Distribua a mistura em 6 forminhas de silicone para

cupcake, asse em forno 200 graus por uns 30-40

minutos ou até ficar levemente douradinho por

cima. Cuidado para que não fiquem muito

ressecados. Fica delicioso servido com mix de

folhas verdes e regado com azeite de oliva.
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PETISCOS TARNOW 
LOW CARB
INGREDIENTES:

• 250 gramas de camarão médio sem casca

• 30 gramas de pimenta biquinho

• 5 talos de aspargo

• Queijo colonial

• Queijo minas frescal

• 1 pote de cream cheese tradicional

• Presunto defumado em fatias

• Folhas de manjericão fresco

• Tomates cereja ou coquetel

• 1 pepino japonês fresco

• Pimenta do reino

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o camarão no bafo por uns 10 minutos

(até ficar firminho). Tempere com azeite, sal e

pimenta do reino moída na hora. Reservar na

geladeira.

Faça um patê com o cream cheese (deixe pra

fora da geladeira antes de começar a receita pra

amolecer um pouco) e a pimenta biquinho sem

sementes picada bem miudinha.

EMPADINHAS 
WARSAW
LOW CARB
INGREDIENTES:

► 2 ovos

► 100g de queijo parmesão ralado fino

MODO DE PREPARO:

Bata os ovos com um garfo, misture o queijo e

distribua em 6 forminhas (usei de silicone).

Asse em forno médio pré-aquecido por

aproximadamente 15 minutos ou até dourar.
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BOLINHOS DE 
QUEIJO KALIZ 
LOW CARB
INGREDIENTES

► 200g de queijo parmesão ralado

► 2 ovos batidos

► Óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

Misture o queijo com os ovos batidos e 

faça bolinhas com a colher ou com as  

mãos.

Ponha para fritar até ficar douradinha.
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CANAPÉS DE 
PEPINO COM 
CREAM CHEESE
INGREDIENTES:

► 2 pepinos

► 1 colher (sopa) de suco de limão coado

► 1 pitada de sal

► 1 embalagem de cream cheese de 150g

► 1 caixinha de tomates cereja

► algumas folhinhas de dill (ou endro)

MODO DE PREPARO:

Primeiro, corte um pouco da casca dos pepinos

(não tudo), apenas para ficar mais suave.

Corte-os em fatias não tão finas.

Misture em um bowl o cream cheese, o limão e o sal

vigorosamente, até homogeneizar tudo.

Passe um pouco do cream cheese em cada fatia de

pepino. Em cima, decore com tomates cereja

(cortados ao meio) e folhinha de dill.

Sirva imediatamente.
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MODO DE PREPARO:

Em uma panela de pressão, frite o peito de frango com

a manteiga e o alho em pedaços, tempere com sal e

pimenta. Cubra com água e cozinhe por 25 minutos.

Escorra a água do cozimento do frango e triture no

processador a quantidade de frango equivalente a duas

xícaras.

Cozinhe a couve flor coberta com água e sal até

amolecer bem. Retire, deixe escorrer bem a água e

passe a couve no processador, quantidade suficiente

para uma xícara.

Volte o frango e a couve flor ao processador e adicione

a clara do ovo. Tempere a gosto com sal, pimenta e

orégano e processe novamente para incorporar bem os

ingredientes.

Corte um saco plástico limpo em duas folhas – a receita

rende dois salgados. Divida a massa em dois pedaços

uma sob cada folha de plástico e espalhe a massa até

ficar um retângulo de camada fina.

SALGADO KONIN
INGREDIENTES MASSA:

► 2 xícaras de frango cozido

► 1 xícara de couve flor cozida

► 1 clara

► 2 dentes de alho

► Sal, pimenta e orégano a gosto

► 1 colher de sopa de manteiga

► 1 gema para pincelar

INGREDIENTES RECHEIO:

► 4 fatias de queijo

► 4 fatias de presunto

Faça rolinhos com os frios – duas fatias de queijo e duas

de presunto, deixando o queijo por último.

Posicione um rolinho sob cada massa e feche o salgado

usando o plástico para ajudar a moldar. Tente não

deixar buracos na massa, para não escapar o queijo.

Ponha os salgados em uma forma retangular, retire o

plástico, pincele com a gema e cubra com o queijo

ralado. Assar em forno pré-aquecido a 180 graus até

dourar levemente por cima – cuidado porque a couve

flor tende a queimar rápido por baixo.

Uma vez que o pó da couve-flor está frio, junte-o no

meio do pano de prato, junte as pontas do pano de

prato (fechando o pó da couve flor dentro do pano de

prato) e esprema bem para que toda a água saia.

IMPORTANTE: Esprema por cinco minutos no mínimo.

Uma ou duas espremidas não irão adiantar. Esta é a

parte mais importante da receita, se você não espremer

bem, a massa ficará molhada.

Coloque o pó da couve-flor em uma vasilha (não

estranhe se a bola couber na sua mão, é

completamente normal)

Misture com uma colher a couve-flor, a mozzarella, o

parmesão, o orégano, manjericão, o sal e o alho.

Quando tudo estiver misturado, adicione o ovo e

misture (com a mão desta vez).

Coloque papel manteiga na forma coloque a mistura no

papel manteiga e asse por 8-11 minutos. Ou até que as

bordas fiquem douradas. Tire a massa do forno e

coloque os ingredientes de sua preferencia. (Molho de

tomate, queijo, presunto, calabresa, salame) Volte a

pizza ao forno por mais 5-7 minutos e pronto!
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CALDO ZADAR DE 
QUEIJO
INGREDIENTES:

► 1/2 pacote de cream cheese

► 1/2 litro de creme de leite fresco

► Creme de leite diluído em água até obter a 

consistência de leite

MODO DE PREPARO:

Dissolva o queijo no creme de leite no fogo baixo.

Não deixe engrossar, acrescentando um pouco do

creme de leite diluído em água.

Esse é um molho ralo, como um leite. Se necessário

acerte o sal.

CALDO VERDE 
SISAK
INGREDIENTES:

► 1 couve flor grande;

► 1/2 maço de couve manteiga;

► 1/2 cebola;

► 2 dentes de alho;

► 1 linguiça;

► Sal e pimenta;

► 2 colheres de sopa de creme de leite zero 

carboidrato;

MODO DE PREPARO:

Cozinhe a couve flor em pedaços, cobertos em água e

temperados com sal a gosto. Corte rodelas de cebola e

ponha para cozinhar junto para dar um gostinho. A

couve flor deve ficar bem macia para o caldo ficar bem

cremoso.

Escorra o caldo e passe a couve flor com a cebola no

processador. Reserve um pouco do caldo para adicionar

depois, caso fique com pouca água.

Pique a couve manteiga em tiras bem fininhas. Em uma

panela, refogue os dentes de alho esmagados com uma

colher de sopa de manteiga.

Acrescente a linguiça cortada em rodelas finas e refogue

até dourar. Acrescente a couve flor processada à

linguiça refogada, e acerte a espessura com o caldo do

cozimento da couve flor, se necessário. Junte as duas

colheres de sopa de creme de leite. Azeite ao gosto.

CREME VELIKA DE
PALMITO
INGREDIENTES:

► 100g de palmito (2/3 da xícara);

► 03 colheres de sopa de catupiry;

► Manteiga para refogar;

► Cheiro verde, sal, pimenta do reino.

MODO DE PREPARO:

Derreta a manteiga e acrescente o palmito

picadinho, refogue, colocando os temperos.

Misture o catupiry, mexendo até ficar cremoso.

Agora é só saborear.

Total de carbos: 3,70 equivalentes a 100g do

palmito.
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CREME SAMOBOR 
DE ABOBRINHA
INGREDIENTES:

► 800g de Abobrinhas verdes em cubos

► 1 Cebola Grande picada

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► 4 Xícaras (chá) de Água quente

► Salsinha a gosto

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma frigideira aquecida com o azeite de oliva,

refogue a cebola até que fique bem dourada.

Acrescente as abobrinhas picadas em cubos e

refogue por mais 3 minutos.

Adicione a água quente, tempere com o sal e

pimenta-do-reino a gosto cozinhe por mais 20

minutos.

Bata tudo no liquidificador até se formar um creme

homogêneo.

Coloque em um prato e polvilhe com a salsinha por

cima.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

4 PORÇÕES

35 MINUTOS

CALDO VERDE 
KASTELA
INGREDIENTES:

► 1 couve flor média

► 1 abobrinha média

► 1 cebola

► 300g de linguiça josefina

► 5 folhas de couve mineira

► Azeite, alho e cebola a gosto

MODO DE PREPARO:

Doure a cebola, corte a couve flor e a abobrinha e

refogue. Depois coloque um litro de água morna e

deixe cozinhar. Depois de cozido bata no

liquidificador a abobrinha a couve flor e a couve

mineira e leve ao forno para cozinhar.

Frite a linguiça e misture no caldo. Frite a linguiça

com azeite, alho e cebola; reserve!

Em outra panela refogue o azeite, alho, cebola

picada, couve flor e abobrinha e adicione1,5 litro de

água bem quente e deixe cozinhar.

Quando esfriar bata no liquidificador com umas

folhas de couve. Retorne o caldo p/ à panela

coloque a linguiça e umas folhas de couve

picadinha, cozinhe um pouco e corrija o sal!

Obs. Se preferir, adicione um caldo de legumes em

pó na água quente.
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SOPA SOLIN DE 
CEBOLA
INGREDIENTES:

► 3 Cebolas Grandes

► 1 Colher (sopa) de Salsinha

► 500ml de Água

► 1 Caldo Zero de Frango

► Sopa de Cebola

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte as cebolas grosseiramente e pique a

salsinha.

Em uma panela com a água, coloque as

cebolas para cozinhar até ficarem cozidas e

meio transparentes.

Leve para o liquidificador e bata até obter

uma mistura homogênea.

Coloque novamente na panela e tempere

com o caldo de frango e a pimenta- do-

reino. Caso precise, coloque um pouco de

sal.

Cozinhe por cerca de 5 minutos ou até ficar

na consistência desejada.

Coloque a sopa em um prato e polvilhe a

salsinha por cima.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

4 PORÇÕES

45 MINUTOS
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SOPA OMIS DE 
ESPINAFRE
INGREDIENTES:

► 4 Xícaras (chá) de Espinafre

► 2 Chuchus

► 2 Abobrinhas Médias

► 1 Dente de Alho amassado

► 1/2 Cebola

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela aquecida com o azeite de oliva,

refogue a cebola e o alho. Corte o chuchu e a

abobrinha em cubos e adicione na panela.

Coloque água fervente até cobrir os ingredientes na

panela e deixe cozinhando até que os legumes

estejam cozidos e macios.

Leve a mistura da panela para o liquidificador e

acrescente o espinafre cozido. Bata no liquidificador

até que fique uma mistura homogênea.

Coloque em um recipiente e tempere com o sal e a

pimenta-do-reino a gosto.

Sirva em seguida e Boa Refeição.

4 PORÇÕES

40 MINUTOS

SOPA SLATINA DE 
TOMATE
INGREDIENTES:

► 500g de Tomate sem pele e sem sementes

picados

► 1 Cebola Média picada

► 1 Dente de Alho picado

► 2 Colheres (sopa) de Manjericão

► 1 Colher (sopa) de Azeite de Oliva

► Sal e Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela aquecida com o azeite de oliva

refogue a cebola e o alho até que fiquem levemente

dourados.

Acrescente o tomate picado e tempere com o sal e

a pimenta-do-reino a gosto. Deixe cozinhar por

cerca de 10 minutos.

Leve para o liquidificador e bata junto com o

manjericão até formar uma mistura homogênea.

Coloque em um prato e sirva em seguida.

Boa Refeição

4 PORÇÕES

40 MINUTOS
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KETCHUP BRICENE 
LOW CARB
INGREDIENTES:

► 1 lata de extrato de tomate (tem que ser EXTRATO, 

não polpa!)

► 100 ml de vinagre

► 1 copo d'água (250ml)

► 1 colher de sopa rasa de adoçante líquido

► 1 pitada de sal

► 1 pitada de canela

MODO DE PREPARO:

Primeiro, misture a água, o vinagre, o adoçante o sal e a 

canela, misturar bem. 

Depois juntar essa mistura com o extrato de tomate, 

misturar bem. Está pronto! Não precisa cozinhar.

MOLHO
PESTO BALTI
INGREDIENTES:

► 1 x de azeite de oliva (virgem ou extra-

virgem)

► 2 x de manjericão ou alfavaca

► 3 ou 4 dentes de alho

► ½ x de parmesão ralado (ralado na hora)

► 3 castanhas do Pará em pedacinhos

MODO DE PREPARO:

Bata o azeite, o manjericão e o alho num  mixer ou 

liquidificador, acrescente o queijo  e as castanhas, 

misture bem.

Pronto! Uma  colher de sopa desse molho tempera  

qualquer coisa.

MOLHO BRANCO 
CAINARI  COM 
PARMESÃO
INGREDIENTES:

► 1 caixinha de creme de leite;

► 1 colher de manteiga;

► 250 gramas de queijo parmesão ralado;

► Gelatina sem sabor;

► 1 colher de sopa de cebola picada;

► Pimenta a gosto;

► Sal a gosto.

MODO DE PREPARO:

Leve a manteiga para derreter em uma panela, em

seguida adicione cebola e deixe dourar. Quando ficar

translúcida adicione o creme de leite, a gelatina e deixe

dissolver.

Tempere com sal e pimenta. Quando estiver na

consistência desejada, adicione parmesão e sirva.

MOLHO BRANCO CAUSENI 
CREAM CHEESE
INGREDIENTES:

► 225 g de cream cheese amolecido;

► 3/4 xícara de creme de leite fresco;

► 50g de queijo parmesão ralado;

► 1 pitada de noz-moscada;

► ½ colher de chá de alho em pó;

► Sal a gosto;

► Pimenta do reino a gosto;

► Salsinha fresca picada a gosto.

MODO DE PREPARO:

Em uma panela anti-aderente de tamanho médio aqueça

o cream cheese em fogo médio até derreter misturando

com um fouet. Aos poucos, misture o creme de leite até

ficar homogêneo. Junte o parmesão e temperos.

Deixe cozinhar até ficar cremoso. Se quiser, adicione um

pouco de água para obter a consistência desejada. Pode

servir com massa ou legumes.

110



MOLHO BRANCO 
CRICOVA  COM 
GORGONZOLA
INGREDIENTES:

► 2 caixas de creme;

► 2 cebolas picadas;

► 1 dente de alho picado;

► 100 gramas de gorgonzola picado;

► Salsinha picada a gosto.

MODO DE PREPARO:

Doure o alho na manteiga e em seguida adicione as

cebolas picadas.

Refogue bem, acrescente creme de leite e em

seguida o gorgonzola e deixe derreter.

Salpique salsinha e sirva.

MOLHO GLODENI
INGREDIENTES:

► 3 tomates;

► 1 cebola média;

► 3 dentes de alho;

► 1 colher de azeite de oliva ;

► 1 pote de requeijão cremoso;

► 150g de bacon

► 250ml de água;

► 1 tablete de caldo carne (sabor bacon);

► Um pouco de coentro e manjericão);

► Sal a gosto.

MODO DE PREPARO:

Pegue a cebola corte em 4 pedaço iguais e coloque

no liquidificador junto com os dentes de alho

descascado e com 100 ml de água;

Bata tudo e coloque numa panela junto ao azeite de

oliva e espere ficar bem grosso, em fogo médio:

Corte o bacon em cubos pequenos, 0,5cm em

média, e frite numa panela anti-aderente;

Enquanto frita o bacon e o líquido da cebola está

sendo reduzido (em volume), corte os tomates, tire

as sementes bata no liquidificador com mais 150ml

de água e com o tempero verde;

Junte a mistura de tomate e tempero verde com a

cebola e o alho e mexa enquanto seca novamente;

Acrescente o bacon no meio do processo de

secagem e deixe fogo baixo, para dar tempo da

molho absorver o sabor do bacon;

Depois que engrossar bem o molho, acrescente 1

copo de requeijão cremoso. Se tiver manjericão

fresco (ou outra coisa fresca) essa é a hora de

colocar. Misture bem e desligue o fogo.
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MOLHO DE TOMATE 
CUPSINE LOW CARB
INGREDIENTES:

► Tomates com casca e semente picados

► Cebola e Alho à gosto picados

► Azeite

► Sal à gosto

► Orégano

► Pimenta do Reino

► 1 colher (café) de bicarbonato de sódio

MODO DE PREPARO:

Lave bem os tomates antes e retire a parte que liga

o caule no fruto. Não precisa retirar a casca e nem

as sementes e corte no tamanho que preferir.

Pique cebola e alho à gosto para o refogado.

Depois que a panela estiver bem quente, abaixe o

fogo e coloque o azeite, a cebola picada e um

pouco de sal para a cebola soltar água e ajudar no

cozimento do tomate. Em seguida, coloque o

orégano ou se preferir manjericão, e deixe dourar.

O próximo passo é acrescentar o alho e os tomates

picados, mexa bastante. Suba um pouco o fogo e

tampe a panela para não perder o calor e deixe

cozinhando por 10 minutos, nesse meio tempo,

mexa de vez em quando para não queimar!

Depois de 10 minutos cozinhando, coloque 1 colher

(café) de bicarbonato de sódio para neutralizar a

acidez do molho, mexa bastante e deixe cozinhar

por mais 5 minutos.

Finalize com a pimenta do reino se quiser, pode

colocar água filtrada para deixar o molho menos

concentrado

MOLHO BRANCO 
CUPSINE COM 
COGUMELOS
INGREDIENTES:

► 1 caixinha de creme de leite ;

► 1 xícara de cogumelos picados;

► 1 colher de manteiga;

► 250 gramas de queijo parmesão ralado;

► Gelatina sem sabor;

► 1 colher de sopa de cebola picada;

► Pimenta a gosto;

► Sal a gosto.

MODO DE PREPARO:

Leve a manteiga para derreter em uma panela, em

seguida adicione cebola e deixe dourar.

Coloque os cogumelos e deixe refogar rapidamente.

Adicione o creme de leite, a gelatina e deixe

dissolver.

Tempere com sal e pimenta. Quando estiver na

consistência desejada, adicione parmesão e sirva.
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DRINK SHEFFIELD
INGREDIENTES:

► 1 copo de guaraná diet (300 ml)

► 1 dose de whisky

► 1 dose de cachaça

► 1 dose de vodka

► Limão e gelo a gosto

MODO DE PREPARO:

Juntar todos os ingredientes e curtir o drink.

Se preferir, pode usar o liquidificador, mas não é

necessário, já que os ingredientes são bem solúveis.

DRINK LEEDS
INGREDIENTES:

► 1/6 copo de vodka

► 1/6 copo de rum montilla

► 1/6 copo de whisky 

► 2/6 copo de fanta laranja diet

► 1/6 copo de água de coco

MODO DE PREPARO:

Misture tudo, sem agitar demais para não perder o

gás.

Coloque no congelador e sirva bem gelado.
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COQUETEL 
BRADFORD
INGREDIENTES:

► 1 oz uísque

► 6 oz chá gelado

MODO DE PREPARO:

Coloque uísque e gelo em um copo Collins.

Preencha com Arizona chá gelado, e sirva.

DRINK QUENTE 
BRISTOL
INGREDIENTES:

► 2 xícaras (chá) de agua

► 2 colheres (sopa)de creme de leite

► 3 colheres (sopa) de whisky

► Adoçante a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque a agua e o creme de leite numa panela e

leve ao fogo para ferver. Fique atento para não

deixar derramar.

Desligue o fogo, junte o whisky, o adoçante e

misture.

Coloque em xícaras ou canecas e sirva bem quente.
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WHISKY SODA 
BRENT
INGREDIENTES:

► 1 Parte de Uísque escocês

► 2 Partes de Água com gás

► 1 Espiral Limão

MODO DE PREPARO:

Encher um copo rocks resfriado com cubos de gelo.

Adicionar todos os ingredientes. Decorar com limão.

BOURBON BARNET
INGREDIENTES:

► 2 Partes de Bourbon

► 1 Parte de Água

► 1 Parte de Suco de lima-da-pérsia

► 1 Casca em espiral Limão

MODO DE PREPARO:

Adoçante a gosto. Como misturar este coquetel

Encher uma coqueteleira com cubos de gelo.

Adicionar todos os ingredientes. Agitar e coar em

uma taça de vinho resfriada cheio de cubos de gelo.

Decorar com limão.
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IRISH COFFE 
REDBRIDGE
INGREDIENTES:

► 50 ml de whisky irlandês

► 100 ml de café expresso quente

► adoçante à gosto

► Chantilly

MODO DE PREPARO:

Misture bem o whisky, o café e o açúcar ou

adoçante.

Coloque em uma taça própria para bebidas quentes

previamente aquecida, coloque o chantilly e sirva.

COQUETEL 
NOTINGHAM
INGREDIENTES:

► 1 / 3 oz uísque

► 1 / 3 oz tequila

► 1 / 3 oz hortelã

► 3 oz de coca-cola zero gelado

MODO DE PREPARO:

Despeje o uísque, a tequila o hortelã e a pimenta

em uma coqueteleira com gelo.

Agitar bem. Despeje em um copo de coquetel de

vidro, encher com refrigerante de cola, e servir.
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WHISKY  HARROW
INGREDIENTES:

► 2 doses whisky 

► Suco de meio limão

► adoçante a gosto

► 1 cereja

MODO DE PREPARO:

Bata em uma coqueteleira com pedras de gelo o

whisky, o suco de limão e o adocante.

Sirva em um copo de whisky com a cereja

BOURBON BEXLEY
INGREDIENTES:

► 2 Partes de Bourbon

► 1 Parte de Água

► 1 Parte de Suco de lima-da-pérsia

► Adoçante a gosto

► 1 Casca em espiral Limão

MODO DE PREPARO:

Encher uma coqueteleira com cubos de gelo.

Adicionar todos os ingredientes.

Agitar e coar em uma taça de vinho resfriada cheio

de cubos de gelo.

Decorar com limão
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LONG ISLAND 
PRESTON COKE
INGREDIENTES:

► 1 dose de vodka

► 1 dose tequila

► 1dose de gin

► 1 dose de contreau

► 1 dose de rum

► 1 coca-cola zero

MODO DE PREPARO:

Coloque uma dose de vodka, tequila, rum, gim e

Contreau.

Acrescente gelo, complete com Coca-cola zero e

acrescente algumas gotas de limão

DRINK WHITE 
LUTON
INGREDIENTES:

► 2 doses de vodka

► 1 colher de sopa de creme de leite

► 2 doses de café

► Adoçante a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque gelo para resfriar um copo gelado.

Em um outro copo, misture 2 doses de vodka, 1

colher de creme de leite, gelo e misture

vigorosamente.

No copo baixo, coloque 2 doses de café , com

adoçante a gosto. Com um coador, coloque por

cima bem delicadamente a mistura de vodka com

creme de leite
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GIMLET SWINDON
INGREDIENTES:

► 1 dose de gin

► Suco de limão

► Hortelã

► Adoçante

MODO DE PREPARO:

Em uma coqueteleira coloque um pouco de hortelã

fresca, 1 dose de Gin e gotas de adoçante.

Macere bem. Depois coloque suco de meio limão,

gelo e mexa vigorosamente.

Sirva em um copo de Martini e acrescente a água

com gás.

DRINK MOSCOW 
WASAL
INGREDIENTES:

► 1 dose de vodka

► 1 dose de xarope de gengibre

► 1 agua com gás

MODO DE PREPARO:

Em um copo grande coloque bastante gelo.

Esprema o suco de meio limão, acrescente uma

dose de xarope de gengibre e 50ml de vodka.

Por fim, coloque água com gás, misture e está

pronto!
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MOJITO POOLE
INGREDIENTES:

► 1 dose de rum

► 5 rodelas de limão

► Hortelã

► Gotas de adoçante

► Soda diet zero ou agua com gás

MODO DE PREPARO:

Coloque 5 rodelas de limão (ou lima) em um copo.

Acrescente hortelã fresca e gotas de adoçante.

Macere os ingredientes.

Acrescente 40ml de rum, 40ml de água com gás ou

soda diet e gelo. Misture e sirva!

BLOODY MARY 
OXFORD
INGREDIENTES:

► 2 doses de vodka

► 6 doses de suco de tomate

► Pimenta

► Molho inglês

► Sal

► Pimenta do reino

► Suco de limão

MODO DE PREPARO:

Em um copo alto coloque gelo, duas doses de

vodka, seis doses de suco de tomate, gotinhas de

pimenta, molho inglês, pouquinho de sal, pimenta

do reino e o suco de meio limão.

Depois disso, é só misturar!
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DRINK OLDHAN
INGREDIENTES:

► 50 ml de cachaça 

► 25 ml suco de limão

► 25 ml de açúcar

► 5 ml angustura bitter

MODO DE PREPARO:

Bata todos os ingredientes na coqueteleira com

gelo.

Coe, coloque em taça martini e não sirva com gelo!

COCQUETEL 
BORDEAUX 
INGREDIENTES:

► 350ml de Guaraná Antártica Zero;

► 1/2 lata de creme de leite com soro zero 

carboidrato

► 01 pacote de clight de maracujá;

MODO DE PREPARO:

Bata todos os ingredientes no liquidificador,

coloque num refratário ou em forminhas e

pronto!
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CAIPIRINHA 
MIDLANDS DE CAJU 
E LIMÃO
INGREDIENTES:

► 1 caju (usar um terço do caju cortado em cruz e o 

resto para decorar) 

► 2 fatias de limão

► Dois adoçante em pó

► 50 ml de cachaça
MODO DE PREPARO:

Corte metade de um caju em pedaços e macere

junto com o limão e o adoçante.

Complete o copo com gelo picado e acrescente a

bebida. Mexa com a bailarina.

Corte a outra metade do caju em quatro fatias finas

e decore por dentro em volta do copo.

CHÁ COM 
CACHAÇA 
MANCHESTER
INGREDIENTES:

► 1/2 xícara de chá verde

► Cachaça Prata

► Adoçante a gosto

► Gelo Picado

MODO DE PREPARO:

Faça um Chá verde colocando o chá e o adoçante

em água quente por alguns minuto.

Em um copo com gelo, adicione 30 ml do chá

verde e 75 ml de cachaça e misture para diluir um

pouco da cachaça e do chá.

Em outro copo com gelo picado, coloque a mistura.

Se preferir decore com um limão desidratado ou um

ramo de hortelã.
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CAIPIRINHA TYNE 
LOW CARB
INGREDIENTES:

► 1 limão taiti com casca, lavado e sem as 

extremidades

► Adoçante em pó a gosto

► 5 cubos de gelo

► 50 ml de cachaça branca (prata)

MODO DE PREPARO:

Com uma faca, corte o limão ao meio e tire o miolo.

Corte em fatias finas e coloque em um copo baixo e

pequeno.

Acrescente o adoçante e macere com um

amassador.

Adicione o gelo e a cachaça. Com uma colher ou

bailarina, misture de baixo para cima e sirva.

CAIPIRINHA DEVON
INGREDIENTES:

► Cachaça

► Gengibre

► Lima da pérsia

► Pimenta dedo de moça

MODO DE PREPARO:

Misture todos os ingredientes na coqueteleira e

sirva a bebida com gelo, em copo grande.
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CAIPIRINHA 
DORSET  DE LIMA 
DA PÉRSIA
INGREDIENTES:

► 35gr de carambola

► ¼ de lima da pérsia

► 8 folhas de manjericão

► Adoçante a gosto

MODO DE PREPARO:

Colocar todos os ingredientes num copo e amassar

com o pilão apropriado.

Acrescente gelo

CAIPIRINHA 
NORFOLK DE 
CARAMBOLA
INGREDIENTES:

► 1 dose e meia de cachaça 

► Adoçante em pó a gosto

► 1 carambola

► Gelo Picado

MODO DE PREPARO:

Macere a carambola com o adoçante, acrescente a

cachaça e logo em seguida o gelo picado.

Com uma colher de sopa, misture tudo em

movimentos circulares por uns 5 segundos.

Para finalizar, decore com pedaços de carambola.
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CACHAÇA SURREY
INGREDIENTES:

► 50 ml de cachaça 

► 4 rodelas de pepino

► 3 capins-santos médios

► 5 gotas de limão taiti

► 60 ml de suco de aloe vera

► 50 ml de club soda

MODO DE PREPARO:

Em uma coqueteleira, coloque o pepino, o capim-

santo, as gotas de limão e o suco de aloe vera, e

macere vigorosamente.

Acrescente a cachaça e oito cubos de gelo e bata.

Coe duplamente para um copo longo com gelo em

cubos e picado e acrescente a club soda.

Finalize com uma fatia de limão e um capim santo.

CAIPIRINHA ESSEX
INGREDIENTES:

► 1 dose de cachaca

► 25 gr de melancia

► ¼ de limão siciliano

► 1 ramo de tomilho

► adoçante a gosto

MODO DE PREPARO:

Colocar todos os ingredientes num copo e amassar

com o pilão apropriado.

Acrescentar gelo a gosto.
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