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Dedicatória

Dedico este guia a você que tem um grande interesse em mudar hábitos alimentares e busca 
por melhor qualidade de vida.

Dedico este guia a você que deseja grandes mudanças em sua vida alimentar e precisa de 
praticidade.

E por fim, dedico este guia a todas as pessoas que me apoiam diariamente e a todos vocês 
que tornam a existência deste canal possível.

Drª Luciene Marques



 Todos nós podemos fazer qualquer coisa, 
escolhemos o tempo todo o que queremos fazer e 
comer, mas como diz a Drª Gisela Saviolli, 
nutricionista funcional e fitoterapeuta, autora de 
vários livros, “Tudo posso, mas nem tudo me 
convém”, este é inclusive o título de um dos seus 
livros.

O que eu percebo é que as pessoas se 
sabotam o tempo todo, querem ardentemente 
serem saudáveis e magras, mas na hora de fazer 
as escolhas, a força lhes escapa por entre os 
dedos e elas nada mudam no seu dia-a-dia.

Acho sinceramente que devemos nos 
preocupar com nosso visual e aparência física, 
mas antes de tudo isso, está a nossa saúde, nossa 
integridade física e mental. 

Se há tantos estudos e especialistas falando, 
escrevendo, publicando e pesquisando sobre o 
que vem causando as doenças, apresentando 
prognósticos estatísticos de quantas pessoas 

desenvolverão diabetes, Alzheimer nos próximos 
anos, e o que se faz com estas informações? Na 
maioria das vezes são colocadas na conta do 
exagero e do modismo.

Enquanto esse pensamento toma a frente da 
atitude, os hospitais continuam lotados, há falta 
de leitos nos centros de terapias intensivas (CTI), 
fortunas são gastas em remédios.

Mas o que é isso tudo diante do prazer de 
comer e beber bebidas e produtos alimentícios 
que estão na lista negra desses especialistas?

Talvez o que você ou essas pessoas ainda não 
entenderam é que tudo é um aprendizado. 
Conseguimos, desde que queiramos, mudar 
hábitos e costumes, para isso, você só precisa de 
conscientização e vontade, que no final de tudo, 
podemos chamar de ATITUDE.

O que espero com estas dicas neste e-book, é 
que você desperte para as trocas inteligentes que 
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Introdução



podem ser feitas no seu dia-a-dia. Ser um ser 
humano melhor faz parte da obrigação de todos 
nós.
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Capítulo 1

Café da Manhã Protéico

Em vez que comer carboidratos 
pela manhã como de costume, 
coma proteína, isso ajudará você a 
manter o seu metabolismos 
acelerado em até 30% por um 
período de até 12 horas. Isso 
equivale a uma queima calórica de 
uma corrida de 3 a 5 km.



Para este prato:

Portobello com avocado

1. um cogumelo Portobello

2. meio tomate

3. meio avocado

4. uma colher de chá de suco de limão

5. uma colher de sopa de sementes de 
girassol torradas

6. sal rosa

7. azeite de oliva extra-virgem

Modo de preparo:

Limpe o cogumelo com um guardanapo de 
papel úmido e passe sal, leve ao grill para 
assar.

Corte o tomate longitudinalmente e fatie. Faça 
o mesmo com o avocado, regue com suco de 
limão e monte no prato intercalando uma fatia 
de avocado e outra de tomate.

Acrescente o Portobello e as sementes de 
girassol.

Conclua com um fio de azeite e uma pitada de 
sal (a gosto).
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Para este prato, você vai precisar de:

1. um cogumelo Portobello

2. um tomate

3. fatias de queijo (a gosto)

4. agrião

5. orégano

6. sal rosa

7. azeite extra-virgem

Modo de preparo:

Limpe o cogumelo com um guardanapo de 
papel úmido, passe o sal e leve ao grill para assar.

Corte o tomate em duas bandas, passe sal e 
azeite e leve ao grill para dourar.

Monte o prato com o Portobello, fatias de 
queijo, os tomates.
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Seção 1

Portobello Com Queijo e Tomates



Acrescente o agrião (a gosto) e finalize com 
um fio de azeite, sal e orégano (a gosto).
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 O ovo é o segundo melhor alimento do 
mundo e deve ser consumido sem medo. Pela 
manhã é uma excelente opção podendo ser 
cozidos, mexidos ou em panquecas.

Para este prato você vai precisar de:

1. de um a três ovos

2. sal rosa

3. azeite extra-virgem

4. canela (opcional)

Modo de preparo:

Cozinhe os ovos por 10 minutos.

Escorra a água e descasque.

Corte com ajuda de um fatiador próprio para 
ovos.

Finalize com uma pitada de sal e um fio de 
azeite (pode polvilhar canela se gostar).
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Seção 2

Ovos Cozidos



 Rico em gordura saturada “do bem” e que é 
rapidamente transformada em energia. 

 Fonte de vitamina C, B1, B3, B5 e B6, sais 
minerais essenciais como cálcio, selênio, 
magnésio, fósforo, ferro, potássio, cobre, zinco e 
manganês e ainda proteína, arginina e ácido 
láurico aquele que também está presente no leite 
materno e que nos garante propriedade de defesa 
contra processos virais, fúngicos, bacterianos, 
melhora a digestão, é imunoestimulante e 
antioxidante. Ajuda a acelerar o metabolismo e 
mantém a tireoide em equilíbrio.

 Assim, além de proporcionar esta gama de 
benefícios ainda atua como um rejuvenescedor 
por ser antioxidante. 

 Recomendação: O leite de coco deve ser 
evitado por pessoas portadoras de herpes, pois a 
arginina, uma das substâncias contida no coco 
pode estimular o vírus.
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Seção 3

Café Com Leite de Coco



 Esta combinação veio dos estudos de um 
investidor em tecnologia no Vale do Silício nos 
Estados Unidos, Dave Asprey, que depois de 15 
anos de pesquisas chegou a esta fórmula 
turbinada que batizou de blend.

 Esta fórmula se mostrou eficaz melhorando 
os níveis de atenção, energia e  na redução de 
peso, transformando o Café com Óleo de coco na 
queridinha das famosas. 

 Além disso, o empresário garante ter 
conseguido elevar seu QI em 20 pontos após o 
consumo.

Tem coisa melhor? Além de benefícios a 
saúde, emagrece e eleva o QI. Uau!

Segundo Dave, a intenção é fazer com que o 
organismo utilize o óleo e a proteína como fontes 
de saciedade fazendo com que haja um processo 
de cetose produzindo energia da gordura e não de 
carboidratos (glicose).
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Seção 4

Café Com Óleo de Coco



Antes de sair para sua caminhada ou 
atividade física, tome um cafezinho (200ml) com 
uma ou duas colheres de sopa de óleo de coco. 
Pode bater com um mix se achar necessário. 

NÃO COLOQUE AÇÚCAR. 

Pode acrescentar canela.
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Capítulo 2

Opções de Leite Vegetal

Do leite de coco ao leite de 
amêndoas ou de arroz, são uma 
alternativa para quem decidiu 
experimentar novos sabores e para 
quem parou de vez com o leite de 
vaca.



Os leites vegetais, como são chamados, já 
podem ser encontrados em alguns 
supermercados ou lojas especializadas, mas como 
todo alimento industrializado recebe sempre 
alguns aditivos químicos para maior durabilidade 
e melhor conservação (mais tempo), ensinaremos 
aqui como fazer vários leites vegetal em casa, de 
forma simples e rápida.

Leites vegetais:

1. Leite de coco 

2. Leite de amêndoas

3. Leite de linhaça

4. Leite de inhame

5. Leite de arroz

6. Leite de castanha de cajú

7. Leite de castanha-do-Pará

8. Leite de gergelim
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Para fazer o leite de coco você vai precisar de:

1 coco seco

1 saca rolhas

uma peneira 

um liquidificador

1 litro de água filtrada bem quente 
(proporção de 5/1:  para cada copo de polpa de 
coco, utilize 5 copos de água)

Modo de preparo:

Pegue o coco seco e fure com ajuda de um 
saca-rolhas.

Retire toda a água de dentro. Pode beber.

Levar o coco ao forno pré-aquecido a 180 
graus por 8 a 10 minutos, tempo suficiente para 
ele se rachar.

Retire do forno e deixe esfriar.
15

Seção 1

Leite de Coco



Geralmente ele já está todo rachado e fácil de 
retirar a casca, caso necessário pode dar uma 
batidas apenas para ajudar a soltar o restante ou 
retirar a poupa com uma faca sem ponta.

Você pode optar por descascar o coco e fazer 
um leite mais branquinho ou triturar com a casca 
mesmo, não terá tanta diferença, só vai ficar um 
pouco mais moreno.

Para descascar pode usar um descascador de 
legumes.

Corte em pedaços pequenos

Esquente a água

Coloque no liquidificador e triture por 
aproximadamente 3 minutos

Passe pela peneira e prense bem para 
aproveitar todo o leite.

Esta pronto pra consumo puro, com café ou 
para utilizar em receitas normalmente.

Atenção: O resíduo deve ser utilizado em 
outras receitas.
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O leite de amêndoas é uma excelente opção  nesta 
troca inteligente. Sem lactose, não contém glúten.

Ajuda a emagrecer, tem baixo índice 
glicêmico e por isso ajuda no controle da diabetes 
e é um antioxidante. Além disso, tem pouca 
gordura, é rico em fibras ajudando no 
funcionamento do intestino, facilita a digestão.

 Ajuda na prevenção da osteoporose por ser 
rico em cálcio e magnésio.

Além de tudo é alcalino e tem um sabor 
delicioso!

Para fazer o leite de amêndoas você vai 
precisar de:

2 xícaras de chá de amêndoas cruas (com ou 
sem casca)

liquidificador

Coador próprio para leite vegetal ou de café 
(os de tecidos mais finos são melhores).
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Seção 2

Leite de Amêndoas



Modo de preparo:

Lave as amêndoas e coloque de molho em 
água filtrada por pelo menos 4 horas

Se suas amêndoas tiverem casca, pode-se 
descascá-las antes de fazer o leite, no entanto, 
isso não irá alterar o sabor e coloração final.

Escorra toda a água e leve ao liquidificador

Acrescente água filtrada na proporção de 4 
xícaras para cada xícara de amêndoas mas se você 
quiser um leite mais concentrado basta diminuir 
a quantidade de água.

Triture por 1 ou 2 minutos e passe no coador.

Pronto! Conserve em geladeira por 3 a 5 dias.

Agite sempre antes de beber.

O resíduo da amêndoa, pode ser aproveitado 
em outras receitas.
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Livre de colesterol, lactose e glúten.

Rico em ômega-3, ajuda na prevenção do 
câncer, diabetes, doenças no coração e acidente 
vascular cerebral (AVC);

 Rico em nutrientes, apresenta minerais como 
cálcio, potássio, sódio, magnésio, fósforo, ferro, 
cobre, zinco, manganês e selênio e vitaminas A, 
B12 e D.

Tem baixo valor calórico o que o torna muito 
atraente para quem deseja manter a forma. 

Tem sabor agradável e cremosidade

Para isso você vai precisar de:

1 xícara de sementes de linhaça dourada ou 
marrom

4 xícaras de água filtrada

1 colher de sopa de extrato de baunilha ou 
canela (a gosto)
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Seção 3

Leite de Linhaça



Modo de preparo: 

Lave e coloque as sementes de linhaça de 
molho por 12 horas na geladeira.

escorra as sementes em uma peneira e lave 
novamente.

Leve ao liquidificador com as 4 xícaras de 
água filtrada e triture em velocidade alta até que 
esteja bem fininho, aproximadamente 2 a 3 
minutos.

Neste momento você pode acrescentar a 
baunilha (opcional).

Em seguida, passar na peneira fina e separar 
as partes sólidas do leite. 

Se achar necessário, coe mais de uma vez.

Você não precisa descartar o resíduo, ele 
pode ser utilizadas como substitutos de ovos em 
receitas ou no preparo de cookies e recheios, por 
exemplo.

Pode servir com canela.
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 Fonte de betacaroteno, vitaminas C e do 
complexo B, cálcio, fósforo, potássio e ferro além 
de fibras solúveis, ajuda a controlar os níveis de 
açúcar no sangue e de colesterol, ajuda no 
processo digestivo e no bom funcionamento 
intestinal.

Seu leite pode ser utilizado para preparar bolos, 
tortas, purês e vitaminas de frutas.

Você vai precisar de:

4 inhames pequenos

1 litro de água filtrada

Modo de Preparo:

Lave os inhames, descasque-os, despreze a 
casca e pique em cubos grandes.

Deixe imersos em água de um dia para o 
outro.

Jogue a água fora.
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Seção 4

Leite de Inhame



Coloque o inhame picado no liquidificador e 
acrescente a agua filtrada e bata por 
aproximadamente quatro minutos na velocidade 
máxima.

Passe este líquido por uma peneira fina , não 
pressione com a colher, pois a polpa passa com 
facilidade pela peneira.

Está pronto para servir.

Conserve na geladeira. Consumir em até 5 
dias. 

Dica da Bela Gil: Não descarte a polpa que 
sobrou, utilize em sopas, para dar liga a biscoitos 
ou para engrossar molhos. Se preferir, não coe o 
leite de inhame e usufrua de toda fibra que ele te 
oferece!
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 Hipocalórico, sem gordura é um excelente 
aliado para quem deseja emagrecer, facilita a 
digestão e ajuda a reduzir o colesterol além de 
desintoxicante.

Você vai precisar de:

8 copos de agua filtrada

1 xícara de arroz branco  ou integral orgânico

Modo de preparo:

lave bem o arroz

Coloque a água em uma panela no fogo, 
deixar até ferver e colocar o arroz lavado. 

Deixar em fogo baixo por 1 hora com a panela 
fechada. 

Deixe esfriar e bata no liquidificador até ficar 
líquido. Coar muito bem e adicionar água 
se necessário.
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Seção 5

Leite de Arroz



Para dar mais sabor ao leite de arroz, pode-se 
adicionar antes de bater no liquidificador 1 colher 
de chá de sal.

Pode servir com canela ou noz moscada.
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 Mais um aliado para quem deseja emagrecer, 
pobre em calorias e rico em fibras auxilia no 
funcionamento do intestino e ajudam a dar 
saciedade. Possui fitomelatonina que proporciona 
relaxamento ao organismo e uma boa noite de 
sono. Tem hidratos de carbonos de absorção 
lenta que auxiliam no controle da diabetes e é 
digestivo.

Você vai precisar de:

2 xícaras de aveia em flocos 

4 xícaras de água

Modo de preparo:

Coloque a aveia de molho na água por 1 hora.

Bata no liquidificador por cerca de 2 minutos.

Coe com ajuda de um coador de pano fino.

Adicione gotas de baunilha (a gosto).
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Seção 6

Leite de Aveia



 Com baixo teor de gordura menor do que a 
maioria dos outros frutos secos, possuir ácido 
oleico, a mesma gordura monoinsaturada 
saudável para o coração encontrados no azeite de 
oliva que promove uma boa saúde cardiovascular, 
ajudando a reduzir os níveis de triglicéridos, os 
níveis elevados que estão associados com um 
risco de doença cardíaca.

Possui alto teor de antioxidantes, que ajuda a 
diminuir o risco de doenças cardíacas coronárias 
e cardiovasculares. O magnésio presente no 
caju ajuda a baixar a pressão arterial e ajuda a 
prevenir ataques cardíacos.

Você vai precisar de:

1 xícara de castanha de cajú crua

 4 xícaras de água filtrada
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Seção 7

Leite de Castanha de Cajú



Modo de prepararo:

Coloque a castanha de molho por 8 a 12 horas.

Escorra bem.

Leve ao liquidificador com 4 xícaras de água 
filtrada.

Bater por 2 minutos.

Coar ou passar em uma peneira fina.

O resíduo não deve ser descartado. Pode ser 
utilizado para outras receitas.
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 Hipocalórico, rico em fibras e selênio, 
magnésio, fósforo, manganês , vitaminas do 
complexo B (especialmente a tiamina), zinco, 
vitamina E  . 

 A castanha do Pará contêm ainda, cálcio, 
potássio e ferro. 

 Proteje o coração, os ossos, o cérebro, ajuda 
no ganho muscular e no emagrecimento.

 Um dos mais saborosos! É como tomar leite 
vindo diretamente da castanheira!

você vai precisar de:

1 xícara de castanhas 

4 xícaras de água filtrada
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Seção 8

Leite de Castanha-do-Pará



Modo de preparo:

 Deixe as castanhas lavadas de molho por 
cerca de oito horas. 

Leve ao liquidificador e bata com quatro xícaras 
de água filtrada ou mineral. 

Coe com auxílio de um coador de tecido fino. Se 
necessário coe novamente.

O resíduo não deve ser descartado, pode ser 
aproveitado em outras receitas.
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Rico em cálcio, magnésio, cobre e vitaminas 
E, B1 e B2, zinco e fibras dietéticas. Atua como 
anti-inflamatório, ajuda a reduzir o colesterol, 
tem efeito antioxidante, fonte de cobre e 
manganês. Tem ação imunomoduladora.

Você vai precisar de:

160g de gergelim ou sésamo (1 xicaras e ¼)

4 xícaras de água filtrada

Modo de preparo:

Lavar bem o gergelim ou sésamo.

Colocar de molho por 8 horas.

Escorrer bem a água.

Levar ao liquidificador com 4 xícaras de água 
filtrada.
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Seção 9

Leite de Gergelim ou Sésamo



Bater bem em velocidade máxima por 2 a 3 
minutos.

Coar em coador.

Seu leite está pronto para consumo.

Conservar em geladeira. Dura de 3 a 5 dias.
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Capítulo 3

Substituindo o Trigo

As estatísticas mostram que o 
consumo de trigo aumenta em até 
63% a perda óssea levando a 
osteoporose.



 O s m é d i c o s , o s n u t r i c i o n i s t a s , o s 
fisioterapeutas e tantos outros profissionais da 
área da saúde vem estudando e divulgando os 
resultados das pesquisas sobre o trigo e este 
consumo exagerado que se faz no mundo todo. 
Hoje se você parar para analisar, parece que tudo 
é feito de trigo, por tanto, tudo contém glúten.

Um dos grandes problemas vem da 
manipulação deste cereal. Diversos processos de 
hibridação tornaram este grão muito diferente do 
original que nossos antepassados consumiam.

As estatísticas mostram que o consumo de 
trigo aumenta em até 63% a perda óssea levando 
a osteoporose.

Mas não é somente no corpo que sofremos os 
efeitos indesejáveis do consumo do glúten, ele vai 
muito mais além...

Dr David Perlmutter, médico neurologista, 
destaca já na capa de seu livro “Cérebro de 
Farinha” os efeitos que os cereais tem em nosso 
cérebro. O trigo atual, em particular, destrói mais 
cérebros do que todos os acidentes vasculares 

cerebrais, acidentes de carro e traumatismos 
cranianos somados.

Para muito além da barriga inchada, gases e 
aumento de peso que são problemas gerados pelo 
consumo do trigo já bem divulgados a demência e 
muitas outras doenças do cérebro não são nem 
genéticas nem inevitáveis como nos pareceu até o 
momento.

Os estudos recentes mostram através da 
epigenética e do nutrigenoma que o destino do 
seu cérebro é mais definido pelos seus genes. Que  
sofrer com dores de cabeça crônica, depressão, 
epilepsia, oscilações de humor, não é mais culpa 
do seu DNA.

Farinhas sem glúten podem ser 
encontradas em supermercados

	  

  Hoje já estão disponíveis diversas 
farinhas sem glúten. Algumas são um mix 
de farinhas adequadas para fazer bolos  e 
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pães. Outras são farinhas puras como a de 
arroz branco e integral, farinha de milho, 
farinha de grão de bico, de amêndoas, de 
linhaça, de quinoa, enfim, muitos tipos 
diferentes em que se pode desenvolver 
diversas receitas deliciosas.

  Fazer a substituição da farinha de 
trigo por outras, é uma troca inteligente, 
no entanto, lembre-se que a maioria delas 
é carboidrato também e deve ser 
consumida com cautela pois se transforma 
em glicose depois de metabolizada em 
nosso organismo trazendo inúmeros 
prejuízos a nossa saúde.

  Isso acontece com as farinhas “mix”, 
de arroz branco e integral, de milho, fécula 
de batata, amido de milho, fécula de 
mandioca, tapioca.
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 Para fazer um bolo simples sem glúten a 
receita é muito simples e muito parecida com a 
do bolo com farinha de trigo. 

Você vai precisar de:

3 ovos (orgânicos ou caipiras)

3/4 de xícara de leite (vegetal é mais 
indicado)

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 e 1/2 xícaras de açúcar mascavo

2 xícaras de farinha sem glúten (mix pronto)

uma pitada de sal rosa

2 colheres de chá de fermento em pó (preste 
atenção que aqui é o pulo do gato. O fermento é 
dobrado)

Modo de preparo:

Bata as claras em neve e reserve.
35

Seção 1

Bolo Sem Glúten



Bata as gemas com o óleo de coco e o açúcar 
mascavo.

Acrescente a farinha e o leite e a pitada de sal.

Acrescente o fermento e as claras em neve.

*Neste bolo da foto, eu acrescentei uma 
colher de sopa de sementes de chia.

Coloque a mistura em uma forma com furo 
previamente untada com óleo de coco e 
polvilhada com farinha sem glúten.

Leve ao forno pré-aquecido  a 180 graus por 
aproximadamente 30 minutos. Faça o teste do 
palito para se certi f icar de que esteja 
completamente assado. 

*Teste do palito: pegue um palito de 
churrasco ou o próprio garfo e espete o bolo 
ainda no forno, se sair seco, ele esta pronto.
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Para esta receita você vai precisar de:

  3 xícaras (chá) de leite vegetal

  1 xícara (chá) de óleo de coco

  2 e 1/2 xícaras de farinha sem glúten 
(mix pronto)

  3 ovos caipiras ou orgânicos

  2 colheres de chá de fermento em pó

  3 colheres (sopa) de queijo ralado 
(opcional)

  sal  rosa a gosto

Modo de preparo:

 Bata no liquidificador o leite, os ovos e o óleo 
de coco.

 Junte a farinha sem glúten, o fermento e o 
queijo e misture bem.
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Seção 2

Empadão de Liquidificador 



 Em uma assadeira untada com farinha sem 
glúten, despeje um pouco da massa.

 Recheie com o molho de sua preferência e 
cubra com o restante da massa.

 Asse por aproximadamente 40 minutos.
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Para esta receita vai precisar de:

3 ovos caipiras ou orgânicos

2 colheres de sopa de farinha sem glúten (mix 
pronto)

3 xícaras de folhas de espinafre

1 colher de café de sal rosa ou a gosto

5 a 8 fatias de queijo em rodelas de 
preferência (pode usar mozarela, flamenco, reino, 
prato ou qualquer outro flexível).

Modo de preparo:

Refogue o espinafre com um pouco de azeite, 
sal e alho e reserve.

Bata com um mix  ou no liquidificador os 
ovos, a farinha, o sal e por fim, o espinafre 
refogado.

Deixe a massa descansar por 20 minutos.
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Seção 3

Rolinhos de Espinafre Sem Glúten



Aqueça uma frigideira antiaderente com um 
fio de azeite. 

Ainda quente, enrole a fatia de queijo com a 
panqueca e sirva.

Faça as panquecas em fogo baixo.

Rende de 5 a 8 panquecas dependendo do 
tamanho da frigideira utilizada.
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Capítulo 4

Alternativas de Farinhas

Trabalhar no dia-a-dia com 
substituições inteligentes trará 
mais saúde e qualidade de vida para 
você e sua família. 



 Vou falar basicamente de duas farinhas que 
são consideradas top 10, a farinha de grão de bico 
e a farinha de linhaça.

Trabalhar no dia-a-dia com substituições 
inteligentes trará mais saúde e qualidade de vida 
para você e sua família. 

Hoje existem muitas receitas contemplando o 
uso dessas farinhas que também são facilmente 
encontradas em lojas especializadas e na maioria 
dos supermercados. Claro que, apesar de 
encontrarmos essas farinhas prontas, produzi-las 
em casa não é nenhum bicho-de-sete-cabeças, 
inclusive, é uma forma de controle de qualidade, 
pois você terá certeza de que a farinha é pura e 
não está misturada com qualquer outro elemento.
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 A farinha de grão-de-bico é extremamente 
rica em nutrientes e é simples de se obter. Como 
não contém glúten, pode ser consumida sem 
problema nenhum por pessoas com doença 
celíaca e por aquelas pessoas com sensibilidade 
ao glúten.

 Rica em vitaminas do complexo B (B1 ou 
tiamina, B2 ou riboflavina, B3 ou niacina, B6, B9 
ou ácido fólico). Vitamina A, C e E. Contém 
ácidos graxos ômega-6, ferro em quantidade 
maior que a encontrada na carne (quase o dobro 
do valor).

Ajuda a combater a prisão de ventre pela 
quantidade de fibras que contém, além de 
aumentar a saciedade.

Para uma melhor compreensão seguem 
informações nutricionais da farinha de grão de 
bico por 100 gramas.

Calorias —————– 368 kcal.
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Seção 1

Farinha de Grão-de-Bico



Proteínas —————- 22,9 g.

Carboidratos ————- 57,9 g.

Gordura total ———— 6,69 g.

Vitaminas

Vitamina A ————— 41 UI.

Vitamina B1 ————– 0,48 mg.

Vitamina B2 ————– 0,10 mg.

Vitamina B3 ————– 1,7 mg.

Vitamina B6 ————– 0,5 mg.

Vitamina B9 ————– 437 mcg

Vitamina E ————— 0,23 mg.

Minerais

Sódio ——————– -64 mg.

Fósforo —————— 318 mg.

Cálcio ——————- 105 mg.

Potássio —————–845 mg.

Magnésio —————166 mg.

Ferro ——————– -4,6 mg.

A farinha de grão-de-bico pode ser usada em 
diversas receitas doces ou salgadas como massas, 
doces, pães, tortas, bolinhos tornando a sua 
receita rica em nutrientes.

Pode ser usada para dar liga inclusive 
substituindo até o ovo caso deseje.

Além das fibras que ajudam a regularizar seu 
intestino também dão saciedade ajudando no 
controle do peso, além de contribuir para 
eliminar gorduras que não são úteis ao nosso 
corpo por conter lecitina. Ajuda reduzir o 
colesterol ruim e possui baixo índice glicêmico

Rico em triptofano (160 mg/100g) um 
aminoácido essencial utilizado pelo cérebro, 
juntamente com a vitamina B3 e o magnésio, 
para produzir a serotonina, um neurotransmissor 
importante para regular o  sono e o humor. Por 
ser um aminoácido essencial, nosso corpo não é 
capaz de produzir o triptofano e é preciso 
ingeri-lo por meio da alimentação.
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Para fazer a farinha de grão-de-bico você vai 
precisar de:

grão-de-bico

liquidificador

Modo de preparo:

Lave o grão-de-bico e coloque de molho em 
água filtrada por 12 horas para eliminar alguns 
fitatos contidos no grão que funcionam como 
antinutrientes, ou seja, atrapalham na absorção 
dos minerais.

Após o período do molho, escorra bem a 
água, lave novamente e deixe ficar enxuto (bem 
escorrido).

Pré-aqueça o forno a 180 graus

Distribua o grão-de-bico em um tabuleiro 
(ATENÇÃO: não pode sobrepor camadas pois a 
ideia é assar por igual).
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Seção 2

Como Fazer Farinha de Grão-de-Bico



Leve ao forno por 40 minutos ou o suficiente 
para que os grãos fiquem crocantes.

Retire do forno, deixe esfriar e triture no 
liquidificador lembrando de colocar pequenas 
porções para que fiquem bem triturados.

Passe por uma peneira e terá uma farinha 
rica bem fina.

46



Para esta receita você vai precisar de:

1 ovo

1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de farinha sem glúten (mix 
pronto)

1 colher de sopa de sementes de chia

2 colheres de chá de fermento em pó

sal rosa a gosto

Modo de Preparo:

Bata o ovo com ajuda de um fuê ou garfo, 
adicione as farinhas a chia o sal e o fermento.

Bata bem

Aqueça uma frigideira pequena (daquelas 
utilizadas para fritar apenas um ovo) 
antiaderente com um fio de azeite.
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Seção 3

Pãozinho de frigideira com Farinha de Grão-de-Bico 



Coloque um pouco da massa e tape a 
frigideira para que asse em fogo baixo para não 
queimar.

Com ajuda de uma escumadeira vire o 
pãozinho e termine de assar.

Rende de 2 a 3 pãezinhos.

Pode servir cortando ao meio e dividindo em 
bandas. Acrescente queijo, alface, tomates ou 
qualquer outro recheio a gosto.
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 Novidade para alguns, antigo para outros. 
Utilizada na culinária há mais de 5 mil anos e é de 
origem mediterrânea.

Rica em ômega 3, ajuda a combater processos 
inflamatórios, problemas cardíacos, importante 
para as mulheres no período da menopausa por 
estimular o estrogênio, protege contra a diabetes 
e câncer de mama.

Pode ser encontrada faci lmente em 
s u p e r m e r c a d o s e c a s a s d e p r o d u t o s 
especializados. Tem a linhaça dourada e a 
marrom ou castanha como chamam em Portugal 
e não há uma diferença nutricional entre elas 
significativa apenas que a marrom ou castanha, 
tem mais ômega 3 e o sabor é um pouquinho 
diferente.

O importante é que você compre a semente 
(inteira) e triture em casa, pois você terá a certeza 
que é pura e que não está oxidada. Lembre-se de 
que ômega 3 oxidado tem efeito contrário.
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Seção 4

Farinha de Linhaça



Você pode substituir a clara de ovo por 
linhaça da seguinte forma; misture uma colher de 
sopa de farinha de linhaça com 4 colheres de sopa 
de água e espere um pouco, isso substitui um ovo 
na receita. Ela irá “gelificar” (parecido com a 
clara do ovo).

Pode usar para fazer bolos, tortas e pães.
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 Torre a semente na frigideira em fogo baixo 
(brando) mexendo sempre.

Deixe esfriar (arrefecer) e leve ao 
liquidificador em velocidade máxima até que 
fique totalmente triturada.

Acondicione em um vidro limpo com tampa.

Está pronto para consumo. Você pode utilizar 
em sucos, vitaminas ou em diversas outras 
receitas.
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Seção 5

Como Fazer Farinha de Linhaça



 Você pode substituir os morangos por outra 
fruta de sua preferência, banana, mamão, goiaba, 
manga ou kiwi.

Para isso vai precisar de:

  4 colheres de sopa de farinha de linhaça 
dourada ou marrom (castanha);

  450 g de morangos frescos, limpos e 
fatiados;

  ½ copo de leite vegetal a escolha (com 
leite de coco fica ótimo);

  1 a 2 copos de gelo.

Modo de preparo: 

Coloque os morangos no liquidificador, em 
seguida, adicione a farinha de linhaça e o leite. 
Bata de 10 a 15 segundos. Adicione gelo e bata 
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Seção 6

Batida de Morango com Farinha de Linhaça



novamente. Está pronto! Fácil assim e rico em 
nutrientes e fibras.
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Capítulo 5

Lanches Nutritivos

A proposta aqui, é te mostrar que 
existem outras fontes muito mais 
saudáveis e com grau de dificuldade 
muito pequeno na hora do preparo.



 Geralmente quando pensamos em lanche, 
logo nos ocorre comidas prontas como aqueles 
produtos industrializados que prometem sempre 
praticidade e economia de tempo.

A proposta aqui, é te mostrar que existem 
outras fontes muito mais saudáveis e com grau de 
dificuldade muito pequeno na hora do preparo.

Seguem algumas sugestões:

Pasta de grão de bico (homus)
Pasta de gergelim ou sésamo (tahine)

Pasta de abacate ou avocado (guacamole)
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 Como já mencionado anteriormente, o 
grão-de-bico oferece muitos benef íc ios 
nutricionais e além disso, é um coringa na 
cozinha. Você já aprendeu como fazer farinha e o 
que pode fazer com esta farinha. Agora você vai 
aprender como preparar um deliciosa pasta 
muito conhecida como “homus”.

Para isso você vai precisar de:

250g de grão-de-bico cozido

1 xícara de caldo do cozimento

suco de 1 e 1/2  limões

1 colher de sopa de tahine (veja próxima 
receita)

1 colher de chá de açafrão

2 dentes de alho

sal e pimenta a gosto

liquidificador
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Seção 1

Homus



Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no 
liquidificador e triture.

Consistência a gosto (se preferir mais 
cremoso, acrescente mais água do cozimento do 
grão-de-bico).

Pode consumir com legumes cortados em 
palito.

Durabilidade: 1 semana na geladeira bem 
fechado.
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Pasta de tahine

Você vai precisar de:

Uma xícara de gergelim branco

1/4 de xícara de azeite de oliva extra virgem 
prensado a frio (recomendado)

Modo de preparo:

Torre o gergelim (quanto mais dourado mais 
defumado).

Processar com ¼ de xícara de azeite.

Consistência cremosa.

Durabilidade: em geladeira até 2 meses.
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Seção 2

Tahine



Para isso você vai precisar de:

250g de grão-de-bico cozidos 

1 xícara do caldo do cozimento

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de tahine

1 colher de chá de açafrão

2 dentes de alho

Sal e pimenta (a gosto)

Modo de preparar:

Coloque tudo no processador e triture 
(consistência à gosto).

Pode servir com legumes palito.

Durabilidade: 1 semana na geladeira bem 
fechado.
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Seção 3

Homus Tahine



Para isso você vai precisar de:

  1 abacate ou 2 avocados (abacate 
pequeno) maduros (não precisa ser muito)

  2 tomates sem pele e sem semente 
(opcional)

  1 dente de alho

  1 cebola média

  Pimenta sem semente (pode ser 
malagueta para os mais corajosos, dedo de moça 
ou de cheiro para os mais tímidos) a gosto.

  Suco de 1 ou 2 limões (a gosto).

  1 colher (sopa) de coentro (opcional).

  Sal a gosto.

  

Modo de preparo:

Retire a polpa do abacate. 
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Seção 4

Guacamole



Pique o tomate e a cebola e triture tudo no 
processador com os demais ingredientes. Pode 
triturar a pimenta junto ou se preferir, adicionar 
bem picadinha.

Também pode acrescentar um fio de azeite de 
oliva.

Sirva gelado com salada ou com os 
tradicionais nachos.
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Mais Saúde receitas. Rabanadas sem óleo. Fritas 
na FRITADEIRA AIRFRYER.

Receita:

1 Pão para rabanada ou o proporcional em 
pão sem glúten (mais indicado)

3 xícaras de leite de vegetal (coco ou 
amêndoas) 

2 colheres de sopa açúcar demerara ou 
mascavo

2 ovos caipiras ou orgânicos de preferência

canela em pó e açúcar demerara para 
finalizar

uma colher de chá de óleo de coco 
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Seção 5

Rabanada sem Óleo



Modo de preparo:

Corte o pão em rodelas médias e separe

Em um refratário coloque o leite com as duas 
colheres de açúcar e misture bem. Acrescente 
uma pitada de sal rosa.

Mergulhe as fatias de pão uma a uma o 
suficiente para que fiquem molhadas sem se 
desmancharem e reserve.

Em outro refratário adicione os ovos e 
tempere com um pouco de sal e de açúcar (a 
gosto),  bata o suficiente para misturar bem as 
claras com as gemas. Não bata em neve pois isso 
irá dificultar a finalização na fritadeira.

Passe cada fatia de pão no ovo batido sem 
precisar encharcá-las e reserve.

Pré-aqueça a fritadeira a 200ºc e 
cautelosamente, coloque as fatias sem 
sobrepô-las.

Retirando da fritadeira, besunte cada 
rabanada com óleo de coco (passe o óleo nas 
mãos e delicadamente suje cada uma delas), isso 
facilitará a fixação da canela e açúcar, pois por 

não ser frita em óleo, elas ficam sequinhas e a 
nossa finalização com açúcar e canela acabam 
caindo das rabanadas.
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 Bem, fazer estas trocas inteligentes não é lá 
tão fácil, pois a polêmica em torno do que 
devemos e não devemos comer é muito grande e 
a falta de consenso ainda reina entre os próprios 
profissionais da saúde.

O que seguir então? É preciso realmente estar 
antenado com os mais recentes estudos e ainda 
assim, usar o bom senso.

Muita coisa ainda é novidade e as 
informações vão chegando aos poucos, mas 
outras já estão “massificadas” nos meios de 
comunicação. Como o que é dito sobre os 
refrigerantes por exemplo, esses devem ser 
eliminados da sua vida. 

Os óleos vegetais (canola, milho, soja, 
girassol) que são oxidantes devem ser 
substituídos por óleo de coco, azeite de oliva, 
manteiga. As margarinas que devem ser trocadas 
por manteiga ou ghee ou clarificada.

Os benefícios do ovo, do coco, da quinoa, do 
grão de bico, das frutas em vez de sucos de frutas.

O mais importante é que você sempre prefira 
comer comida de verdade em vez de produtos 
alimentícios.

Lembre-se que nosso corpo precisa de 
vitaminas e minerais além de proteínas e uma 
pequena quantidade de carboidratos.

Evite produtos refinados (farinha de trigo e 
açúcar).

Coma bem, faça o bem. 

Ame e sorria. 

Viva a vida com Mais Saúde.

Drª  Luciene Marques
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Concluindo


