
Receitas nutricionais - Bebidas saudáveis

Água Aromatizada

Ingredientes:
2 litros de água
2 limões sicilianos
½ gengibre médio cortado em rodelas
½ xícara de folhas de hortelã

Modo de preparo:

Ferver de véspera em um litro de água o gengibre em rodelas. Deixar na geladeira 
descansando até o dia seguinte. No dia seguinte espremer 1 limão siciliano e misturar ao
restante da água. Cortar em rodelas o outro limão que restou. Coar o litro de água com 
gengibre que estava na geladeira e em seguida misturar com a água com o limão. Por 
fim, acrescentar as rodelas de limão e as folhas de hortelã e adicionar bastante cubos de
gelo. Servir em seguida.

Bebida de Amêndoas, Castanhas ou Nozes

Ingredientes:

02 xícaras de amêndoas, castanhas ou nozes

02 xícaras de água morna

Modo de Preparo:

Deixe as oleaginosas (amêndoas, castanhas ou nozes) de molho por 10 horas. Lave-as em
água corrente. Bata as oleaginosas junto com a água, coe em um pano novo e limpo.

Cubos de Couve para preparar o suco verde

Ingredientes:

1 maço de couve manteiga
1 pedaço de gengibre (aproximadamente de 3cm)
Folhas de hortelã

Modo de preparo:
Em um copo de liquidificador bata a couve COM ÁGUA (SEM O TALO), hortelã e gengibre .
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. PODE ACRESCENTAR em sucos 2 cubos deste gelo 
verde.

Leite de Amêndoas

Ingredientes:

01 xícara de amêndoas cruas

07 xícaras de chá de água filtrada



01 colher de sopa de essência de baunilha (opcional)

Modo de Preparo:

Deixar de molho as amêndoas em 3 xícaras de água por 12 horas; Desprezar a água do
molho. Coloque as amêndoas no liquidificador e adicione as 4 xícaras de água restantes,
bater  bem.  Após  o  processo  coe  em  um pano  fino,  retirando  bem o  líquido;  Pode
adicionar a essência e armazenar na geladeira em recipiente fechado por 3 dias.

Indicação: A amêndoa pode ser substituída por castanha, nozes ou avelã. A essência de
baunilha não deve ser usada se o preparo for para receita salgada.

Leite de Arroz

Ingredientes:

01 litro de água

01 xícara de chá de arroz cru (qualquer tipo)

01 pitada de sol rosa (Himalaia)

Modo de Preparo:

Cozinhar por 10 minutos e bater logo após no liquidificador; Coe em peneira e deixe na
geladeira por 4 ou 5 dias.

Leite de Aveia

Ingredientes:

04 xícaras de chá de água

02 xícaras de chá de aveia em flocos

01 colher de sopa de essência de baunilha (opcional)

Modo de Preparo:

Deixar a aveia de molho por aproximadamente 1 hora; Bater a mistura no liquidificador.
Coe em uma peneira fina ou pano de algodão. Coloque em um recipiente de vidro na
geladeira por 3 dias.

Leite de Quinoa

Ingredientes:

04 colheres de sopa de grãos de quinoa

01 litro de água

Modo de Preparo:

Em uma  panela,  adicione  os  grãos  de  quinoa  com água.  Depois  de  ferver  a  água,
descarte-a mantendo apenas os grãos (ferver é necessário para retirar a resina de sabor
amargo  presente  na  quinoa);  Após  adicione  mais  um litro  de  água  filtrada  e  deixe
cozinhar por aproximadamente 25 min.

Bater no liquidificador; coar é opcional. Conserve na geladeira por 5 dias.



Shake Anti Gordura

Ingredientes:

1/2 colher de sopa de farelo de trigo

03 ameixas pretas sem caroço

1/2 colher de sopa de aveia

200ml de iogurte natural desnatado

Modo de Preparo:

Bata tudo no liquidificador e beba gelado

Shake anti-inflamatório

Ingredientes:

1 polpa congelada de frutas vermelhas
½ maçã pequena com casca
1 ou 2 cubos de couve congelada ou 1 folha de couve
1 colher de sopa de sementes de linhaça
ou
½ manga pequena
1/3 de cenoura pequena
1 ou 2 cubos de couve congelada ou 1 folha de couve
1 colher de sopa de sementes de linhaça
ou
2 colheres de sopa de abacate
½ limão espremido
1 ou 2 cubos de couve congelada ou 1 folha de couve
1 colher de sopa de sementes de linhaça
ou
1 pêra
½ limão espremido
1 ou 2 cubos de couve congelada ou 1 folha de couve
1 colher de sopa de sementes de linhaça
ou
2 fatias de abacaxi
folhas de hortelã
1 ou 2 cubos de couve congelada ou 1 folha de couve
1 colher de sopa de sementes de linhaça

Modo de preparo:
Bater todos os ingredientes no liquidificador. Não adoçar e não coar.



Shake Energético

Ingredientes:

200ml de água de coco

01 banana prata

01 colher de sopa de cacau

01 colher de sopa de maçã peruana

01 colher de chá de canela

01 colher de sobremesa de agave ou mel ou açúcar de coco ou açúcar mascavo orgânico

Modo de Preparo:

Bata tudo no liquidificador e beba gelado.

Smoothie de Mamão

Ingredientes:

01 copo (200ml) de bebida de oleaginosas

1/2 mamão papaia

02 colheres de sopa de aveia

03 pedras de gelo

Modo de Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador e beber em seguida.

Suchá Verde

Ingredientes:
1 xícara de infusão de chá verde
1 folha de couve
3 folhas de hortelã
1 pedacinho de gengibre
1 pera

Modo de preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador.

Suco Anticelulite

Ingredientes:

01 colher de germe de trigo

1/2 pepino sem casca

1/2 maçã pequena sem casca

1/2 mamão papaia



1 morango

1/2 cenoura

Modo de Preparo:

Corte todos os ingredientes em pedaços bem pequenos e bata no liquidificador até que
fique bem homogêneo.

Suco Calmante

Ingredientes:

05 morangos

1/4 de pera

1/2 banana

01 colher de sobremesa de semente de linhaça

1/2 copo de chá de folha de maracujá

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e tome durante a ceia.

Suco de clorofila

Ingredientes:

2 folhas de couve
½ xícara de chá de folhas de agrião
1 pedaço de erva-doce
1 copo de suco de laranja
1/2 cenoura ralada
1 colher de sobremesa de açúcar de coco

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coloque em copos altos e enfeite com folhas
de agrião e rodelas de laranja. Se desejar, sirva com gelo.

Suco Pink

Ingredientes:

1/2 maçã

02 colheres de sopa de beterraba

1/2 cacho de uvas vermelhas

200ml de água de coco

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.



Suco Verde

Ingredientes:

02 fatias de abacaxi

01 folha de couve

01 colher de sopa de hortelã

01 colhe de sopa de salsinha

Suco de 01 limão

1/2 pepino

200ml de água de coco

Modo de Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador e beber em seguida.

Suco Verde Básico

Ingredientes:
01 folha de couve
1/2 maçã
Suco de 01 limão
200ml de água de coco ou água filtrada ou água mineral gelada
2 lascas de gengibre (opcional)

Modo de preparo:
Bater primeiro a couve com água ou água de coco, acrescentar os outros ingredientes no
liquidificador e tomar sem coar em seguida. 

Suco verde com biomassa de banana verde

Ingredientes:
1 folha media de couve manteiga
1 colher de sopa de biomassa de banana verde
3 folhas pequenas de hortelã (OPCIONAL)
1 pedaço de gengibre (+/- 3 cm)
1 copo de 200 ml de água ou água de coco
½ maçã + 1 fatia fina de abacaxi
Ou
Obs.: pode substituir o abacaxi por: suco de 1 laranja ou suco de 1 limão

Modo de preparo:

No liquidificador bata couve manteiga, folhas de hortelã, 1 pedaço de gengibre, água ou 
água de coco, maçã com casca picada ou abacaxi; Por último acrescente o suco de 
laranja ou de limão. NÃO COAR E NÃO ADOÇAR.



Suco Verde com Matchá

Ingredientes:

01 folha de couve

01 maçã

01 punhado de hortelã

01 colhe de café de matchá

01 copo de água de coco

03 damascos

Modo de Preparo:

Bata todos  os  ingredientes em uma centrífuga ou no liquidificador  e depois  coe,  se
necessário.

Para finalizar, coloque alguns damascos cortados e amêndoas laminadas.

Suco Verde Desintoxicante

Ingredientes:

01 folga de couve

01 copo de água de coco gelada ou suco de limão gelado

1/2 maçã ou 01 fatia de abacaxi

01 colher de linhaça ou outras sementes

Opcional: gengibre e hortelã.

Modo de Preparo:

Bater tudo no liquidificador. Indicação: tomar em jejum ou nos lanches, auxilia também
no funcionamento do intestino.

Suco Verde Detox Anti- inchaço

Ingredientes:

01 pepino pequeno

03 talos de aipo

02 folhas de couve mineira orgânica

01 maçã orgânica ou lima da pérsia

200ml de água

Modo de Preparo:

Lave as frutas e verduras e leve ao liquidificador ou centrífuga com água. Bater todos os
ingredientes no liquidificador e beber em seguida. Indicação: 01 copo ao dia, longe das
refeições.
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