
Receitas nutricionais – Academia

Bolo proteico

Ingredientes:

1 xícara de farinha de aveia
4 claras em neve
Aroma de baunilha
1 edidor de dextrose
4 scoop de whey sabor baunilha
8 castanhas-do-Pará picadas
150ml de leite desnatado ou semidesnatado

Modo de preparo:

Misturar tudo, e 20 minutos no forno. Cobertura: banana picada, 30 segundos no micro-
ondas.

Cloud bread low carb - pão sem carboidrato

Ingredientes:
3 ovos inteiros
2 colheres (sopa) mussarela de búfala ou queijo cottage 
½ colher (café)bicarbonato de sódio
Modo de preparo:

Bata as claras junto com o bicarbonato até ficar em ponto de neve bem firme. Retire a 
pele das gemas e misture-as em uma tigela com o mussarela ou queijo cottage até ficar 
um creme liso. Incorpore a mistura de gemas às claras, mexendo delicadamente com 
uma colher ou espátula. Unte uma forma antiaderente com azeite de oliva ou outro óleo
e coloque a massa em forma de discos. Leve ao forno por 15 minutos ou até dourar, na 
temperatura de 170º. Ao ficar pronto, retire da forma com a ajuda de uma espátula.

Coxinha Fit

Ingredientes:

Massa:

100g de aipim ou batata doce cozidos
100g de frango cozido desfiado
80g (8 colheres de sopa rasa) de farinha de aveia
1 ovo
Farinha de rosca para empanar

Recheio:

100g de frango cozido desfiado
½ xícara de molho de tomate natural
1/3 de cebola picada
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de azeite
Pimenta e sal rosa a gosto



Modo de preparo:

Para fazer a massa bata no liquidificador o aipim (ou a batata doce), o ovo e o frango. 
Despeje em um recipiente e adicione a farinha de aveia. Vá misturando até que fique 
homogênea. Reserve. Para o recheio, coloque a cebola e o alho na panela e refogue no 
azeite. Adicione o frango desfiado, o molho de tomate, sal e pimenta, e deixe ferver até
que o molho seque um pouco. Pegue a massa reservada, forme bolinhas, faça um buraco 
no meio e recheie. Depois é só fechar em formato de coxinha. Empane na farinha de 
rosca e leve ao forno já pré-aquecido a 180º por cerca de 30 minutos ou até que fiquem 
douradas.

Empadão de Grão de Bico

Ingredientes para a massa:

3 xícaras de chá de grão-de-bico
2 colheres de sopa de azeite extra virgem
3 dentes de alho
1 col. (café) de sal (de preferência, marinho ou sal rosa do Himalaia)

Ingredientes para o recheio:

2 e 1/2 xíc. (chá) de atum ou frango
2 col. (sopa) de azeite extra virgem
3 dentes de alho
1 cebola inteira picada
1 copo (200 ml) de molho de tomate caseiro
1/2 xíc. (chá) de cheiro verde picado
1/4 xíc. (chá) de manjericão picado
Sal à gosto

Modo de preparo:

Coloque o grão-de-bico de molho por 2 horas. Em seguida, cozinhe-o por 45 minutos. 
Escorra a água e coloque o grão-de-bico em liquidificador com o azeite, os dentes de 
alho e o sal, até obter uma massa homogênea. Forre uma fôrma refratária média com 
metade da massa e reserve a outra metade. Prepare o recheio, refogando o atum ou o 
frango com o azeite, o alho e a cebola. Adicione o molho de tomate, o cheiro verde e o 
manjericão. Em seguida cubra com o restante da massa. Asse em forno pré-aquecido até
dourar.

Flan proteico

Ingredientes:

400ml de leite (desnatado ou semi ou soja ou sem lactose)
1 pacote de gelatina incolor sem sabor (em pó)
2 scoop whey de sua preferência

Modo de preparo:

Amornar o leite até 60 graus (sem ferver). Dissolva a gelatina de acordo com a 
embalagem, junte ao leite e bata no liquidificador junto com o whey. Bata por 1 minuto 
e sirva em forminhas ou como preferir. Leve a geladeira até endurecer (por umas 5 
horas).



Granola termogênica

Ingredientes:
2 xícaras de aveia em flocos
4 col de sopa de linhaça
3 colheres de sopa de óleo de coco
¼ xícara de nozes
¼ xícara de açúcar de coco
2 col de sopa de canela em pó
1 colher de chá de gengibre em pó

Modo de preparo:

Derreta o óleo de coco, misture os ingredientes restantes e coloque na forma com papel
manteiga. Leve ao forno aquecido 180º por 10 a 15 minutos , mexa com espátula para
não grudar e leve mais um pouco ao forno.

Misto quente light

Ingredientes:

2ft de pão integral
2ft de queijo minas light
1ft de blanquet de peru ou 1 ft de peito de peru ou 1ft de cheester
Tomate e orégano

Modo de preparo:

Espalhe uma pequena quantidade de azeite de oliva sobre o pão integral, coloque as 
fatias de queijo e blanquet de peru, adicione tomate picado e orégano. Coloque em uma
chapa ou misteira.

Panqueca de Banana e Pasta de Amendoim

Ingredientes:

1 ovo
½ banana média amassada
1 colher de chá de chia
1 colher de chá de farinha linhaça
1 colher de chá de maca peruana
1 colher de chá de cacau em pó
1 colher de chá de açúcar de coco
1 colher de sopa rasa de farelo de aveia (sem glúten) ou quinoa em flocos

Modo de preparo:

Misture os ingredientes e faça na frigideira, se necessário unte com óleo de coco. 
Sugestão de recheio: 1 colher de sopa de pasta de amendoim morangos e polvilhe com 
cacau em pó ou lascas de coco ou a outra metade da banana com a pasta e canela em pó
sem açúcar . Se quiser o recheio doce, misture açúcar de coco com a pasta de 
amendoim.



Panqueca proteica

Ingredientes:

1 ovo inteiro
1 clara de ovo
2 colheres de sopa de farelo de aveia
1 colher de sopa de linhaça
1 scoop de whey sabor chocolate

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque na frigideira antiaderente. Você 
pode rechear com banana e canela em pó ou queijo branco. Essa panqueca é rica em 
proteínas, ideal para você consumir após o treino ou até mesmo no café da manhã.

Salgado da Saciedade

Ingredientes:

1 litro de água temperada (limão, sal, louro, orégano)
1 Kg de peito de frango inteiro ou em filés
½ inhame grande ou 1 pequeno descascado, picado e cozido
1 xícara de biomassa de banana verde
2 colheres de sopa cheias de farinha de quinoa, farelo de aveia, amaranto em flocos ou 
farinha de linhaça dourada
Temperos a vontade, como gersal (mistura de sal liquidificada com semente de 
gergelim), mostarda em pó ou lemon pepper
1 gema para pincelar
Opções de recheio:

palmito, tomate seco, frango ou cottage

Modo de preparo:

Cozinhe o frango na água temperada com limão, sal, louro e orégano. Bata uma parte do
peito de frango cozido, cortado em pedaços grandes, em um processador ou no 
liquidificador, até virar uma pasta. Adicione aos poucos o inhame cozido e a biomassa. 
Deve adquirir uma consistência de pasta – caso ache necessário, acrescente um 
pouquinho de água do cozimento. Adicione a farinha e os temperos, e misture com as 
mãos. Prove a massa e vá temperando até achar que o sabor está bom. Molde os 
salgados em forma de croquete ou bolinhas. Para não grudar nas mãos, passe um 
pouquinho de óleo nas mãos, ou as molhe com água. Depois de enrolados, pincele com a 
gema. Leve ao forno alto para dourar. Rende 17 unidades. Caso queira congelar os 
bolinhos, coloque-os lado a lado em um pote ou uma bandeja e leve ao freezer. Assim 
que estiverem congelados, retire-os e guarde-os em um saco plástico. Depois é só levar 
em forno médio. Para verificar se está pronto, espete uma faca no meio do bolinho para 
ver se está quente

Sardinha na panela de pressão

Ingredientes:
500 g de sardinha fresca ou congelada limpa
2 cebolas médias picadas em rodelas larga
4 tomates grandes grosseiramente picados



1 xícara de óleo (boa qualidade) ou azeite de oliva
1 xícara de vinagre
Sal a gosto
1 limão
Orégano a gosto (pode ser substituído por manjericão ou outra erva da preferência).

Modo de preparo:

Tempere a sardinha com sal e limão. Picar a cebola e o tomate. Na panela de pressão 
montar da seguinte forma uma camada de tomate, cebola e a sardinha. (pode ser 
acrescentado outros
legumes). Após colocar vinagre e o azeite ou óleo. Tampar a panela e levar ao fogo, 
quando começar
ferver marcar uma hora de pressão. Desligar do fogo e de preferência se fizer a noite só 
abrir a panela de pressão no dia seguinte. Pode ser servido frio ou quente.

Shake pré-treino

Ingredientes:

10 g de proteína de arroz (manipular em farmácia de manipulação ou casa de produtos 
naturais)
1 colher se sopa de farinha de banana verde (comprar em casa de produtos naturais)
1 colher de sopa de semente de linhaça ou chia
200 ml de água-de-coco suco de uva integral

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira ou se preferir bater no liquidificador.

Shake pós-treino

Ingredientes:

10 g de proteína de arroz (manipular em farmácia de manipulação ou casa de produtos 
naturais)
5 g de colágeno hidrolisado com Vitamina C (comprar em casa de produtos naturais)
1 colher se sopa de farinha de banana verde (comprar em casa de produtos naturais)
1 polpa de frutas vermelhas ou açaí
200 ml água-de-coco
Cubos de couve* ou clorofila

Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata.

*Cubo de couve: em um copo de liquidificador bata couve picada (mantenha o talo) e 
água. Bastante
folhas e pouca água, para ficar bem concentrado (polpa). Coloque este suco (sem 
peneirar) em copinhos de cafezinho (50ml) ou em forma de gelo e leve para congelar. 
Utilize 1 ou 2 copinhos/cubos de polpa nos suco indicado.

Tortinha de brócolis low carb

Ingredientes:



1 brócolis inteiro
1 xícara (chá) cenoura picada e cozida
3 xícaras (chá) frango desfiado
½ xícara (chá) salsinha picada
½ cebola pequena
1 ovo
2 colheres (sopa) creme de ricota
1 pitada sal Rosa
Pitada de pimenta do reino
Óleo de coco para untar

Modo de preparo:
Corte o brócolis em pedaços grandes e cozinhe na água até ficar macio. Escorra bem e 
seque com papel toalha. Bata com um mixer ou liquidificador, acrescente metade do 
frango desfiado e a cebola e bata mais. Junte o ovo, o sal e a pimenta do reino e 
misture. Unte normalmente a travessa e coloque a massa no fundo e nas laterais. Monte 
camadas colocando o restante do frango, o creme de ricota e a cenoura picada. Cubra 
com a outra metade do recheio. O restante da massa fechará a torta. Leve ao forno por 
cerca de 30 minutos. 

Dicas: cozinhando o brócolis no vapor ele ficará mais sequinho e não será preciso secar. 
Pode trocar a cenoura por outro legume de sua preferência. Para variar, também da pra 
moldar em forma de croquetes. Sugestão: almoço, jantar e pós-treino.

Vitamina de abacate ou mamão ou abacaxi

Ingredientes:

Água ou água-de-coco
3 colheres de sopa de abacate
AÇÚCAR MASCAVO ou MELADO
½ limão
2 colheres de sopa de quinoa em flocos ou amaranto em flocos ou linhaça

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador.

Vitamina de banana com linhaça

Ingredientes:

2 colheres de sopa Linhaça Dourada ou 2 colheres de sopa de quinoa em flocos
1 colher de cafezinho Canela
1 lasca fina Gengibre
1 unidade média de banana caturra
200ml de Água de Coco

Modo de Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador.
Este shake é uma ótima opção de bebida para o desjejum ou para os lanches. Por ser 
uma receita de fácil preparo, além de ser rica em vitaminas, minerais, fibras e 
fitoquímicos, é uma ótima opção para aumentar o aporte destes nutrientes.



Vitamina frutas com fibras

Ingredientes:

1 ft de mamão
1 banana média picada
1 xícara de 200ml de água
2 colheres (de sopa) de extrato de soja
1 colher (de sopa) de aveia em flocos ou 2 colheres de sopa de quinoa em flocos
1 colher (de chá) de semente de linhaça

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata.
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