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O que é a Dieta Alcalina?
Antes de apresentar as receitas alcalinas eu vou começar
por explicar, de forma muito simplista, o que é a Dieta
Alcalina e porque ela funciona.
Eu não sou médico ou cientista, e por isso vou explicar de
uma forma que para mim faz todo o sentido, e que
também faz sentido para muitas outras pessoas que já
estão experimentando.
A Dieta Alcalina é mais do que uma simples dieta, é acima
de tudo um Estilo de Vida. Essa abordagem recomenda um
consumo entre 70-80% de alimentos e bebidas promotores
de alcalinidade no organismo humano.
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A Dieta Alcalina é flexível e não persegue a perfeição, e por
isso ainda existe algum espaço para alimentos não
alcalinizantes (20-30%).
A Dieta Alcalina faz todo o sentido porque se você olhar
para os alimentos alcalinos que constam da Tabela de pH
dos Alimentos você vai perceber que todos eles são bons
para a sua saúde: vegetais, saladas, folhas verdes, nozes,
sementes, frutas (preferencialmente as que tem baixo teor
de açúcar), alimentos com alto teor de água – espinafres,
brócolis, alface, pepino, entre outros.
Do lado oposto temos os alimentos e bebidas acidificantes,
e que você certamente já está adivinhando quais são…
Açúcar, pizza, frituras, doces, bolos, gorduras trans, junk
foods, produtos lácteos, álcool, refrigerantes, produtos
refinados, alimentos contendo glúten, etc, etc, etc.
Está fazendo sentido para você? É algo completamente
lógico, não?
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Então se deseja adotar um Estilo de Vida Alcalino você
apenas tem que seguir algumas regras bem simples:
1. Faça com que 70-80% da sua alimentação seja composta
de alimentos alcalinizantes (vegetais, saladas, folhas
verdes, nozes, sementes, frutas, e outros alimentos ricos
em água);
2. Minimize o consumo de alimentos acidificantes (açúcar,
produtos refinados, junk foods, doces, pizzas, frituras,
refrigerantes, produtos lácteos, entre outros);
3. Mantenha o seu corpo hidratado – beba 2 a 3 litros de
água ao longo do dia (preferencialmente fora das
refeições);
4. Faça exercício físico (caminhadas, bicicleta, natação ou
trampolim);
5. Prepare seu ambiente emocional (evite o estresse /
negatividade).

Eu tenho a certeza que nenhum médico ou nutricionista
nesse mundo irá discordar disso que eu escrevi acima.
E por isso eu defendo que a Dieta Alcalina faz sentido, é
fácil de entender e funciona!
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Todas as receitas deste ebook são alcalinas,
estando classificadas em 4 níveis de
alcalinidade, e em que foram considerados os
seguintes fatores:
- Quantidade de alimentos alcalinos VS ácidos (Proporção);
- Variedade de alimentos alcalinos;
- Frescura (alimentos frescos são mais alcalinizantes que
congelados);
- Modo de preparo (p.e. alimentos crus são mais alcalinizantes que
cozinhados).
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Guardião Verde
Ótimo para fortalecer o sistema imunológico.
PREPARAÇÃO:
Coloque todos os ingredientes no
liquidificador e bata até ficar
suave e homogêneo.

INGREDIENTES:
1 xícara de água (ou água
de coco)
2 chávenas de espinafres,
lavados e secos
1 pêra madura, sem
sementes e cortada em
cubos
1 colher de sopa de suco de
limão
1 colher de chá de gengibre
fresco ralado
1 colher de sopa de linhaça
Hortelã para enfeitar,
opcional

NOTA:
Para obter um suco m ais grosso,
deixe as sementes de linhaça
em água durante a noite.
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Suco Super Energizante
Turbina a sua energia logo pela manhã!
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Corte todos os alimentos de modo
a que caibam no seu juicer ou
centrífuga.
Ligue o juicer e comece a colocar
os alimentos ao acaso até que
esteja tudo espremido. No
final, mexa com uma colher,
deite o suco para um copo e
beba de imediato.

1 folha de couve
4 folhas de acelga
2 punhados de folhas de
espinafre
2 talos de aipo
1 pepino
5 floretes de brócolis
1 cm de raíz de
gengibre
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Super Smoothie Verde
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Lave bem os vegetais e a fruta.
Corte em pedaços sem retirar a
casca.
Esprema a lima e o meio limão.
Rale o gengibre.
Bata tudo no liquidificador e
beba de imediato!

2 punhados de folhas de
espinafre
1 pepino
1 talo de aipo
1 pouco de salsa
2 maçãs
1 cm de raíz de gengibre
Suco de 1 lima
Suco de meio limão
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Super Vitaminado
Para um café da manhã repleto de vitaminas e
minerais alcalinizantes.
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Comece por lavar bem todos os
vegetais e a maçã (não retire
a casca da maçã).
Corte tudo em pedaços, coloque
no liquidificador – deixando
bater e misturar bem.
Beba o suco logo de seguida.

1 maçã
2 cenouras
Meio ramo de
coentros
1 punhado de
espinafres
Meio pepino
Algumas folhas de
hortelã
Suco de meia lima
1 colher de linhaça
moída
100 ml de água ( ou
água de coco)
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Nectar de Clorofila
Para um detox saudável.
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 mão cheia de
espinafres
1 maçã
1 cm de raíz de
gengibre
Suco de meio limão
(espremido)
1 colher (de chá) de pó
de clorela
1 xícara de água gelada

Lave bem a maçã e corte-a em
pedaços (removendo as
sementes).
Descasque o gengibre e corte em
bocados (bem pequenos).
Esprema a metade do limão para
uma xícara.
Coloque todos os ingredientes no
liquidificador e bata bem.
Beba o suco imediatamente.

NOTA:
Coe, se preferir, e adicione alguns
cubos de gelo, se necessário
para refrescar o suco .
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Rejuvenescedor de Rins
Limpa e protege os rins
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1/4 de pimentão
vermelho
(pequeno)
1 mão cheia de couves
1 pepino
Meio limão
1 cm de raíz de
gengibre
1 cm de raíz cúrcuma
(se não encontrar
pode usar
cúrcuma em pó)
1 pouco de salsa

Lave e corte todos os alimentos.
De seguida, use um juicer ou
centrífuga para obter o suco
(Em alternativa, você pode
utilizar um liquidificador).
Se usar cúrcuma em pó, no final
deite 1/4 colher de chá por
copo de suco (mexendo bem
para misturar).

NOTA:
Se ficar com um sabor muito
forte para o seu gosto, você
pode adicionar mais pepino e
limão para equilibrar o sabor
do suco.
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Suco Alcalinizante de
Beterraba
PREPARAÇÃO:
Lave bem e corte todos os
alimentos.
De seguida, use um juicer ou
centrífuga para obter o suco.
INGREDIENTES:
2 beterrabas
pequenas
1 punhado pequeno
de agriões
2 pepinos
1 maçã (sem caroço)
1 limão (sem casca)
1 cm de raíz de
gengibre
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Suco Digestivo
Promove a boa saúde do sistema digestivo.
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Lave bem e corte aos
pedaços todos os alimentos.
De seguida, use um juicer ou
centrífuga e vá colocando os
alimentos ao acaso, até
espremer tudo.

1/3 cabeça de repolho
branco, folhas
separadas e limpas
2 punhados de
espinafres
1 pepino
1 cm de raíz de gengibre
½ limão
1 punhado pequeno de
hortelã fresca
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Batido Verde
“Levanta-Mortos”
Uma dose de energia extra!
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
½ pepino
4 folhas de couve
1 punhado de
espinafres
1 punhado de hortelã
1 punhado de salsa
1 cm de gengibre (raíz)
1 abacate
½ pimentão verde
1 cebolinha
1 limão (suco)
1 xícara de água de
coco

Comece por cortar
grosseiramente todos os
alimentos (exceto as folhas),
e rale a raíz de gengibre.
Em seguida, utilizando um
liquidificador, bata o abacate
juntamente com a água de
coco até obter uma pasta.
Depois vá adicionando os outros
ingredientes (rasgue as folhas
de couve antes de as
adicionar), junte os
espinafres, o pepino, a
hortelã, a salsa, o pimentão, a
cebolinha e o gengibre
ralado. Esprema o limão à
mão para dentro do
liquidificador. Deixe bater
bem.
Finalmente, sirva com algumas
pedras de gelo e desfrute da
sua dose de energia extra.
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Suco Acelera Metabolismo
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Lave bem e corte todos os
alimentos, de forma a que
caibam no juicer.
De seguida, use um juicer ou
centrífuga e vá introduzindo
os alimentos ao acaso.
No final, adicione uma pitada de
canela e mexa bem.

2 grandes punhados de
espinafres
1 toranja grande
1 cenoura média
2 talos de aipo
¼ beterraba
1 cm de gengibre (raíz)
1 pitada de canela
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Suco “Queima-Pneu”
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
4 limões
1 beringela crua
2 litros de água
Cubos de gelo

Comece por cortar a beringela
em fatias.
Em uma jarra, coloque os 2 litros
de água e junte as fatias de
beringela. Adicione também
o suco dos quatro limões
(sem as sementes para não
amargar) e os cubos de gelo.
Misture bem.
Mantenha o suco na geladeira e
beba ao longo do dia.
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Suco Anti-Obesidade
PREPARAÇÃO:
Bata tudo no liquidificador.
Coe e beba imediatamente.

INGREDIENTES:
1 maçã
2 fatias de abacaxi
1 cm de raíz de
gengibre
½ xícara de suco de
limão
6 folhas de hortelã
200 ml de água gelada

19

Suco Vermelho
Antioxidante
PREPARAÇÃO:
Bata tudo no liquidificador e
tome em seguida.

INGREDIENTES:
Suco de duas laranjas
½ beterraba, ralada
Um pedaço de
gengibre
1 colher (sobremesa)
de linhaça
Alguns cubos de gelo

20

Batido Matcha-Amêndoa
PREPARAÇÃO:
Bata tudo no liquidificador.
Deite para um copo, adicione
gelo e beba de imediato.

INGREDIENTES:
300 ml de leite de
amêndoas (Ver
receita na pág. 24)
1-2 pitadas de
baunilha
1 pitada de sal
1 colher (de chá) de
matcha
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Batido “Pele Brilhante”
Renova, refresca e repara a sua pele.
PREPARAÇÃO:
Coloque todos os ingredientes
em um liquidificador e bata
até ficar bem homogêneo.
Despeje em um copo e saboreie!
INGREDIENTES:
1 punhado de couve
1 punhado de espinafres
1 pequeno ramo de salsa
2 talos de aipo
½ pepino
1 kiwi
Suco de um limão
1 colher de sopa de
clorela em pó
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Leite de Amêndoas
PREPARAÇÃO:
Primeiro: As amêndoas devem
ficar de molho durante pelo
menos 8 horas.

INGREDIENTES:
1 xícara de amêndoas
4 copos de água
(filtrada, de
preferência)

Depois disso, jogue a água do
molho fora.
Coloque as amêndoas no
liquidificador e adicione a
água. Bata bem, coe com voal
e está pronto!

NOTA:
O método de preparação de
outros leites vegetais é em
tudo semelhante ao que foi
descrito acima. Você pode
preparar leite de avelãs,
amendoim, quinoa, entre
outros.
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Manteiga de Amêndoas
Caseira
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 xícara de amêndoas
(cruas ou torradas)
NOTA:
O método de
preparação de
outras manteigas
caseiras de frutos
secos é em tudo
semelhante ao que
está descrito ao
lado. Você pode
preparar manteiga
de amendoim, caju,
avelãs, castanha do
Brasil, entre outras.

Para torrar as amêndoas, ponha uma
folha de papel vegetal num tabuleiro
de forno, coloque as amêndoas
espalhadas e leve ao forno bem
quente (220ºC) até começar a sentir o
aroma a torrado (nas amêndoas com
pele) ou até começarem a ficar
douradas (em amêndoa descascada).
Vá vigiando as amêndoas, pois podem
queimar facilmente. (Também pode
comprar miolo de amêndoa já
torrado.)
Coloque as amêndoas numa picadora.
Tenha alguma paciência porque este
processo pode demorar cerca de 15
minutos. Comece a triturar as
amêndoas e vá parando a máquina a
cada 5 minutos para recolocar no
fundo a massa de amêndoa que fica
agarrada às paredes da picadora, com
a ajuda de uma espátula.
Quando as amêndoas estiverem com a
textura de manteiga pode adicionar
uma pitada de sal marinho, para dar
corpo ao sabor, e voltar a bater para
incorporar. Está pronta a colocar num
frasco e usar. Guarde no frio. Esta
manteiga pode conservar-se na
geladeira até 2 meses.
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Mingau de Banana e
Linhaça
PREPARAÇÃO:
Primeiro: Deve deixar a linhaça
em água durante 8 horas
aproximadamente, na
geladeira. Use a relação 1:5 |
sementes:água filtrada)
INGREDIENTES:
2-3 colheres de sopa
de sementes de
linhaça
1 banana
Suco fresco de 1 limão
(espremido na
hora)
¼ colher de chá de
canela em pó
Cobertura:
- Banana, uvas (ou
outras frutas a seu
gosto)

Jogue fora a água do molho das
sementes, e de seguida lave
as sementes de linhaça com
ajuda de um coador.
Descasque a banana, e corte em
rodelas.
Esprema 1 limão e deite o suco
no liquidificador. Depois junte
as sementes de linhaça
lavadas, a banana e a canela.
Bata tudo no liquidificador até
obter uma mistura espessa e
homogénea.
Sirva em um prato adicionando
frutas a seu gosto.
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Muesli (Tipo Bircher)
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
½ xícara de aveia orgânica
(sem glúten )
1 xícara de leite de
amêndoas (Ver receita
na pág. 24)
1 colher de sopa de
sementes de chia
1 maçã
½ colher de chá de canela
1 colher de sopa de nozes
(ou outras sementes:
gergelim, girassol,
abóbora)

Numa tigela grande, disponha a
aveia, as sementes de chia e
o leite de amêndoas. Mexa
para misturar bem, depois
cubra a tigela, coloque na
geladeira e deixe de um dia
para o outro.
No dia seguinte, na hora de
comer, rale a maçã,
descartando o miolo.
Junte a maçã na mistura de aveia
e mexa (se necessário
adicione mais leite de
amêndoas).
Por cima, espalhe a canela e as
nozes (ou outras sementes a
seu gosto).
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Batido Verde com Matcha
PREPARAÇÃO:
Coloque todos os ingredientes na
liquidificadora e bata até
obter uma mistura lisa e
cremosa.

INGREDIENTES:
2 bananas pequenas
2 punhados de espinafres
1 colher de chá de
manteiga de
amêndoa (Ver receita
na pág. 25 )
1 colher de chá de
matcha (pó)
1 respingo de leite de
amêndoas (ver
receita na pág. 24)
Cobertura:
- Framboesas, mirtilos,
trigo sarraceno e
sementes a seu gosto

Transfira para uma tigela e por
cima espalhe as framboesas,
os mirtilos, o trigo sarraceno
e as sementes da sua
preferência .
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Abacate, Tomate e Maçã
Poderosa combinação para aumentar a imunidade.
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
½ abacate maduro
½ tomate
½ maçã (com casca)

Lave o tomate e a maçã. Corte
todos os frutos ao meio (pois
somente vai usar metade de
cada, e pode guardar as
outras metades para uma
próxima vez).
Corte o tomate em cubos, e o
abacate e a maçã em fatias.
Sirva em um prato pequeno e
desfrute!
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Panquecas de Aveia
PREPARAÇÃO:
Misture todos os ingredientes
secos em uma tigela de
tamanho médio. Adicione o
leite de amêndoas, a banana,
o óleo de coco e mexa até que
tudo esteja uniformemente
INGREDIENTES:
combinado. Deixe a massa
assentar por alguns minutos
para engrossar.
½ xícara de farinha de aveia
(sem glúten)
Aqueça um pouco de óleo de coco
em uma frigideira em fogo
½ colher de sopa de linhaça em
médio. Coloque a massa na
pó
frigideira, em 5 porções
½ colher de chá de canela
separadas para fazer 5
½ colher de chá de fermento
panquecas. Deixe cozinhar por
em pó
alguns minutos, até que se
Uma pitada de sal marinho
formem bolhas em torno das
½ xícara de leite de amêndoas
bordas, e em seguida, vire as
ou água
panquecas e deixe cozinhar
por mais um minuto ou dois
½ banana madura (esmagada)
até dourar.
1 colher de chá de óleo de coco
Sirva acompanhando com frutas a
Fruta fresca a gosto
seu gosto.
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Super Pão Cru
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 xícara de aveia sem
glúten
2 xícaras de água
1 xícara de sementes de
abóbora
1 xícara de amêndoas
2 colheres de sopa de
sementes de chia
2 colheres de sopa
(mistura de ervas a
seu gosto)
Sal e pimenta a gosto

Coloque as amêndoas em um
processador de alimentos até
obter um mix grosseiro.
Misture as amêndoas com os
restantes ingredientes, em
uma tigela grande, e tempere
com sal e pimenta.
Molde a mistura em forma de um
pão e em seguida, corte em
fatias.
Coloque as fatias de pão no
desidratador, e deixe
desidratar durante 3 horas,
até que as fatias fiquem
consistentes e não se
desfaçam facilmente.
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Taça de Chia c/ Suco de
Laranja e Maçã
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Coloque o suco de laranja numa
taça e junte a chia. Deixe
repousar por cerca de 30
minutos e junte a maçã cortada
em cubos pequenos.

Suco de laranja
2 colheres sopa de
sementes de chia
1 maçã
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Granola
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
3 xícaras de aveia
¼ xícara de sementes de
girassol
1 xícara de amêndoas
1/3 xícara de mel
2 colheres (sopa) óleo de
coco
½ xícara de cacau em pó
1 colher de chá de
extrato de baunilha
½ colher (chá) de sal
marinho

Pré-aqueça o forno na temperatura
de 250°C.
Misture a aveia, amêndoas picadas,
sementes de chia e girassol.
Misture o óleo de coco (derretido),
mel , extrato de baunilha, sal e
cacau em pó.
Coloque os ingredientes líquidos por
cima dos secos e misture bem.
Espalhe a mistura numa bandeja e
pressione firmemente com uma
espátula para garantir que está
compacta. Asse por 15-20 min.
Vire a granola em pedaços
grandes e deixe no forno por
mais 10 minutos, virando a cada
3-4 minutos até ficar torrada.
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Misturada de Ovos com
Espinafres
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
2 ovos
1 punhado de espinafres
1 punhado de cogumelos,
fatiados
¼ xícara de cebola roxa,
cortada em cubos
½ abacate
Sal marinho e pimenta
1 colher de sopa de óleo
de coco

Aqueça o óleo de coco em uma
panela .
Adicione a cebola e os cogumelos
e deixe cozinhar até ficarem
macios (cerca de 3-4
minutos).
Enquanto a cebola está
cozinhando, parta os dois
ovos para uma tigela
pequena e mexa bem.
Adicione os ovos mexidos à
panela.
À medida que o ovo começa a
cozinhar, adicione um
punhado de espinafres.
Continue a mexer todos os
ingredientes até que os ovos
estejam bem cozinhados.
Tempere com sal e pimenta.
Sirva com meio abacate.
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Sopa “Derrete-Gordura”
Alimenta e ajuda a derreter gordura.
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 litro de água
1 batata-doce pequena
3 cenouras
1 talo de aipo
1 cebola
1 dente de alho picado
1 pedaço (4 cm) de gengibre
ralado ou 1 colher (chá)
de gengibre em pó
½ colher de chá de pimentado-reino
1 folha de louro
2 tomates cortados
1 folha de couve
1 pitada de sal marinho
1 colher (sopa) de linhaça

Coloque para cozinhar em fogo
baixo todos os ingredientes,
exceto a linhaça e a couve.
Perto do final, quando os
vegetais já estiverem cozidos,
acrescente a couve e aguarde
alguns minutos antes de
desligar o fogo.
Deixe esfriar e transfira para o
copo do liquidificador.
Adicione a linhaça e bata bem.
Leve ao lume para aquecer e
sirva.
Pode decorar com folhas de salsa
ou regar com um pouco de
azeite.
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Gaspacho com Proteína
de Chia
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
½ kg de tomate maduro
2 colheres (sopa) de
proteína de chia
½ pimento vermelho
½ pimento verde
1 cebola
1 pepino
Vinagre de vinho qb
Sal Marinho
Oregãos qb
Piri-piri qb
Pimenta Preta qb
Água Fresca
Rosmaninho qb

Coloque todos os ingredientes no
liquidificador, exceto o
rosmaninho, e bata bem.
Depois guarde a sopa na
geladeira.
No momento de servir
acompanha com alguns
legumes cortados em cubos:
pimento vermelho, pimento
verde e pepino, e decore a
sopa com o rosmaninho.
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Sopa Detox de Brócolis
PREPARAÇÃO:
Comece por cortar em pedaços
pequenos o aipo, a cebola e a
cenoura.
Em uma panela grande, aqueça o
óleo de coco. Adicione a cebola,
o alho, a cenoura, o aipo e o
INGREDIENTES:
brócolis. Cozinhe em fogo baixo
2 xícaras de brócolis
por 5 minutos, mexendo o
2 talos de aipo
tempo todo.
1 cebola descascada
Acrescente a água. Quando ferver,
2 dentes de alho socados
tampe a panela e deixe cozinhar
em fogo baixo por 5 a 7 minutos
1 xícara de hortaliças verdes
ou até os legumes ficarem
(couve, espinafre, etc.)
macios. Não deixe que os
1 cenoura descascada
legumes fiquem murchos, por
2 xícaras de água filtrada
cozinharem demais!
Um pouco de sal marinho
Acrescente as hortaliças.
½ limão espremido (suco)
Transfira tudo para um
1 colher de chá de óleo de
liquidificador, acrescente as
coco
sementes de chia e o suco de
1 colher de sopa de sementes
limão e, bata até obter uma
de chia
consistência bem cremosa.
Um mix de sementes e
Enfeite com as sementes e
castanhas tostadas
castanhas tostadas e, sirva bem
38
quentinha.

Sopa de Quiabo e
Espinafres
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 colher (sopa) óleo de coco
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
½ pimenta fresca, picada
2-3 ramos de tomilho fresco,
somente as folhas
250g de quiabo, cortado em
rodelas, cabinhos
descartados
2 xícaras de folhas frescas de
espinafre, apertadas na
xícara para medir
1 xicara de leite de coco
1 xicara de água
Sal e pimenta-do-reino
Um punhado de cebolinha
picada

Aqueça o óleo de coco em uma
panela, em fogo médio e junte
o alho, a cebola, a pimenta e o
tomilho. Misture bem e polvilhe
com uma pitada de sal.
Refogue, mexendo de vez em
quando até a cebola murchar
um pouco.
Junte o quiabo em rodelas e
misture bem por 1 ou 2
minutos, até que o quiabo
esteja bem encoberto de
tempero.
Junte os espinafres, mexa, e junte o
leite de coco e a água.
Misture, deixe levantar fervura,
abaixe o fogo e tampe. Cozinhe
por cerca de 15-20 minutos, até
que o quiabo esteja bem macio
e a sopa mais encorpada.
Junte metade da cebolinha e bata
no liquidificador até que fique
homogêneo. Volte à panela,
acerte o tempero de sal e
pimenta, aqueça novamente e
sirva quente, polvilhada com 39
cebolinha.

Minestrone Super Alcalino
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
½ xícara de beringela
½ xícara de batata-doce
½ xícara de abobrinha
½ xícara de cenoura
¼ cebola vermelha
2 dentes de alho
½ xícara de feijão
1 colher de sopa de óleo
de coco
1 punhado de manjericão
1 xícara de suco de
tomate (fresco)
Sal marinho e pimenta
preta

Lave e corte em cubos a
beringela, a batata-doce, a
abobrinha e a cenoura, e
pique a cebola e o alho.
Em uma panela grande, refogue
levemente esses legumes no
óleo de coco por cerca de 2
minutos.
Agora adicione o feijão (pode ser
qualquer feijão que você
gosta) e adicione o suco de
tomate e um pouco de água.
Deixe levantar fervura, e em
seguida abaixe um pouco o
fogo para cozinhar por 8-10
minutos.
Acrescente o manjericão e
tempere a gosto com sal e
pimenta.
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Sopa Super Alcalina de
Tomate e Aspargos
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Processe todos os ingredientes
em um processador de
alimentos ou liquidificadora,
até obter um puré fino. Em
seguida, aqueça ligeiramente
em uma panela grande. Sirva
de imediato e desfrute!

10 aspargos verdes
5 tomates
2 abacates maduros
1 ramo de salsa fresca
¼ xícara de cebola
3 dentes de alho
1 pimentão (vermelha ou
verde)
Sal marinho
Pimenta preta
Opcional: ervas frescas
(tomilho, alecrim,
etc.)
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Sopa de Repolho com
Feijão Branco
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
4 batatas
1 cenoura
1 repolho pequeno
250g de feijão branco,
previamente cozido
Azeite
Sal marinho
Água

Descasque e corte as batatas e a
cenoura e leve a cozer em
uma panela com água, um
bom fio de azeite e sal a
gosto.
Depois de cozido passe a varinha
mágica ou bata na
liquidificadora.
Coloque novamente ao lume e
quando levantar fervura
adicione o repolho, cortado
em juliana, e deixe cozer.
Quando estiver tudo cozido,
junte o feijão e deixe aquecer
um pouco.
Sirva de imediato.
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Sopa à moda da
Dona Fátima
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
2 xícaras de feijão
manteiga,
previamente cozido
3 cenouras
1 cebola, picada
½ couve lombarda
3 dentes de alho
1 folha de louro
4 colheres de sopa de
azeite
Sal marinho

Em uma panela, coloque uma
xícara de feijão, duas
cenouras cortadas
grosseiramente e a cebola, e
leve ao lume.
Quando as cenouras e a cebola
estiverem cozidas reduza
tudo a puré (usando a
varinha mágica).
Acrescente a cenoura restante,
cortada em rodelas, a couve,
o alho picado e a folha de
louro. Tempere com azeite e
sal e deixe cozer.
Quando estiver quase cozido
adicione a outra xícara de
feijão.
Deixe apurar e sirva.
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Creme de Abóbora e
Cenoura
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
Abóbora qb
Cenoura qb
1 Cebola
Água
1 Fio de azeite
Sal marinho
Ramo de hortelã

Em uma panela com água e sal,
coloque a abóbora, a cenoura
e a cebola e deixe cozer.
Quando cozido, passe com a
varinha magica e reduza a
puré.
Adicione um fio de azeite.
Sirva com uma folha de hortelã.
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Sopa de Cenoura com
Coentros
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
10 cenouras
2 batatas
2 cebolas
2 dentes de alho
Coentros
2 colheres de sopa de
azeite
1 litro de água

Descasque e corte os alhos, as
cenouras, as batatas, as
cebolas, e coloque tudo em
uma panela juntamente com
1 litro de água.
Deixe cozer durante 20 minutos
aproximadamente. Quando
tudo estiver cozido passe
com a varinha mágica até
obter um creme macio.
No final adicione o azeite e mexa
com uma colher de pau.
No momento de servir, polvilhe a
sopa com os coentros,
finamente picados.
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Sopa Simples de Tomate
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
½ cebola grande, picada
Azeite
1kg de tomates bem
maduros, cortados ao
meio
500ml de água
4 folhas pequenas de
manjericão
1 folha de louro
2 colheres (chá) de sal
marinho

Em fogo médio, refogue a cebola
no azeite até murchar e ficar
mais transparente.
Acrescente os tomates cortados,
a água, as folhas de
manjericão, o louro e o sal.
Ainda em fogo médio, deixe
cozinhar por 20 minutos após
levantar fervura.
Desligue o fogo, deixe esfriar, tire
o louro e bata no
liquidificador.
Passe a sopa por uma peneira
fina e volte à panela em fogo
médio.
Acerte o sal ,mexa até levantar
fervura e está pronta!
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Sopa de Mandioca
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
½ kg de mandioca
2 colheres de sopa de
manteiga de amêndoas
(Ver receita na pág. 25)
2 colheres(sopa) de cebola
picadinha
2 tomates grandes, sem
pele, picados
8 xícaras de água
4 cubinhos de caldo de
galinha
Sal e pimenta do reino
1 colher(sopa) de salsinha e
cebolinha verde picada

Descasque a mandioca e corte
em pedaços.
Coloque 1 colher (sopa) de
manteiga de amêndoas em
uma panela e leve ao fogo
médio. Adicione a cebola, o
tomate e a cebolinha verde e
cozinhe durante 10 minutos
Acrescente a água e os cubinhos
de caldo de galinha, tampe e
cozinhe em fogo baixo até
que a mandioca fique macia.
Bata tudo no liquidificador.
Tempere com sal e pimenta do
reino.
Cozinhe em fogo baixo, sem
tampa, até engrossar.
Adicione a colher(sopa) de
manteiga restante, a salsinha
e sirva.
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Salada Mexicana de
Pepino
PREPARAÇÃO:
Misture todos os ingredientes e
coloque na geladeira até a
hora de servir.
Sirva a salada fria.
INGREDIENTES:
1 pepino (cortado em
cubos)
1 pimenta verde
1 pimentão vermelho
médio (cortado em
cubos)
½ cebola média (cortada
em cubos)
1 pequeno punhado de
coentros (picados)
1 colher (de chá) de
cominho em pó
1 abacate maduro (sem
caroço e cortado em
cubos).
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Salada de Abacate e
Abacaxi
PREPARAÇÃO:
Misture todos os ingredientes em
uma saladeira.
Por fim, tempere a seu gosto com
suco de limão fresco e sal.
INGREDIENTES:
½ abacaxi descascado e
cortado em cubos
2 abacates sem caroço e
cortados em pedaços
½ pimenta jalapeno picada
⅓ xícara de salsa picada
3 colheres de sopa de coco
fresco ralado
1 laranja (gomos)
1 limão (suco espremido)
Sal marinho
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Salada Sagrada de
Couve
PREPARAÇÃO:
Para a salada, combine a couve,
rúcula, tangerina, tomate,
couve-flor, cebolinha e o
abacate em uma tigela
grande.
INGREDIENTES:
Para o tempero (molho), misture
todos os ingredientes
2 punhados grandes de couves
indicados.
1 punhado de rúcula
Por fim, tempere a salada usando
1 tangerina (gomos)
o molho preparado e enfeite
1 tomate, cortado em bocados
com alecrim ou manjericão.
1 xícara de couve-flor, em cubos
⅓ xícara de cebolinha picada
½ abacate, cortado em cubos
Molho / tempero:
2 colheres (sopa) de mostarda
caseira (de preferência)
1-2 colheres de sopa de azeite
½ limão (suco)
Sal marinho e pimenta do reino
• Alecrim ou manjericão,
picado para guarnecer
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Salada Morna de Brócolis
Salada reconfortante para os dias mais frios!
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
400g de brócolis frescos,
picados
1 cebola, cortada em
pedaços pequenos
100g de tomate cereja,
picados
Suco fresco de um limão
2 colheres (sopa) de salsa
fresca, picada
2 colheres (chá) de orégãos
e tomilho, secos
1 colher (sopa) de azeite
Pimenta moída

Coloque os floretes de brócolis
em uma frigideira e leve ao
lume por breves instantes, até
que eles adquiram uma cor
verde muito agradável.
Certifique-se que os floretes
ficam crocantes.
De seguida, coloque todos os
legumes em uma saladeira.
Deite o suco de limão e o azeite
por cima dos legumes.
Polvilhe com as ervas secas e
tempere com sal e pimenta.
Misture tudo e adicione um
pouco mais de temperos, se
necessário.
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Salada de Quinoa e
Abacate
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Para cozer a quinoa:
Leve a água ao fogo até ferver.
Junte a quinoa e um pouco de
azeite. Quando levantar
fervura, abaixe o fogo e deixe
cozinhar por cerca de 20
minutos.

1/3 xícara de quinoa
(cozida)
Para preparar a salada:
½ abacate
Misture todos os ingredientes em
uma saladeira e sirva.
1 tomate
Alho-poró, salsinha,
cebolinha, noz-moscada
e sal marinho a gosto
¼ de limão espremido
Azeite
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Salada do Mediterrâneo
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
Tomate
Pepino
Pimentão amarelo e /ou
vermelho
Talos de salsão
Cebola, de preferência roxa
Azeitonas pretas
Sal marinho
Azeite
Ervas variadas (manjericão,
orégão, tomilho)

Lave e corte todos os
ingredientes.
Em uma saladeira, misture bem
todos os legumes previamente
cortados.
Tempere com o sal, o azeite e as
ervas.
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Salada Simples de
Tomate
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
4 tomates vermelhos
maduros
1 cebola média
2 colheres (sopa) de azeite
virgem extra
1 pitada de pimento
esmagado
½ xícara de manjericão,
picado
Sal marinho
Algumas folhas de
manjericão para
guarnecer

Lave e corte os tomates em forma
de cunha para dentro de uma
saladeira de vidro.
Descasque e corte a cebola da
mesma forma.
Tempere com azeite, sal, pimento
e manjericão e envolva bem.
Decore com alguns ramos de
manjericão.
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Salada Asiática de Arroz
Selvagem
PREPARAÇÃO:
Esmague o abacate com um garfo.
Em uma tigela grande misture
todos os ingredientes.
INGREDIENTES:
100 g arroz selvagem brotado
(pôr o arroz selvagem de
molho em água durante 34 dias, mudar a água 2 a 3
vezes por dia)
2 tomates , cortados em cubos
2 colheres de sopa de azeite
3 colheres de sopa de suco de
limão
½ abacate
Suco de meia laranja
2 colheres de sopa de arandos
Um pouco de gengibre ralado
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Salada de Repolho Roxo
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
2 xícaras de repolho roxo
1 laranja
¼ de xícara de pistaches
picados (opcional)
2 colheres de sopa de
cebolinha verde picada
2 colheres de sopa de azeite
Sal marinho e pimenta
Suco de meio limão

Corte o repolho em tirinhas finas,
lave bem e coloque em um
escorredor para escorrer bem a
água.
Corte a laranja em pequenos
cubinhos, pique os pistaches se
for utilizar e corte a cebolinha.
Em uma saladeira coloque todos os
ingredientes e misture bem
temperando com sal, pimenta
do reino se desejar, azeite e
limão.
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Salada de Beterraba
PREPARAÇÃO:
Comece por cozer a beterraba.
Depois descasque-a e corte em
cubos.
Combine a beterraba, a cebola, o
INGREDIENTES:
tomate, o abacate e a salsa em
uma saladeira.
Mix de verduras
Em uma tigela pequena, misture os
1 beterraba
ingredientes do molho,
¼ de cebola roxa, cortada em
temperando a seu gosto com
cubos
sal e pimenta.
Um pouco de salsa,
Regue a salada com o molho e sirva
finamente picada
sobre o mix de verduras.
1 tomate maduro, cortado
em cubos
½ abacate, cortado em cubos
Molho (tempero):
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher de sopa de vinagre
balsâmico
Sal marinho e pimenta
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Salada de Couve e
Couve-Flor
PREPARAÇÃO:
Lave a couve e separe as folhas do
caule. Massaje a couve,
esfregando as folhas
juntamente com um pouco de
INGREDIENTES:
suco de limão ou azeite e
coloque em uma saladeira.
4 grandes folhas de couve Adicione os tomates, a cebola, a
½ xícara de tomates cereja,
salsinha e a couve-flor, e
cortados ao meio
misture tudo.
¼ cabeça de couve-flor,
Por fim, misture todos os
ralada ou cortada em
ingredientes do molho, e regue
pedaços pequenos
a salada com ele.
2 cebolas, picadas
Um pouco de salsinha, bem
picadinha
Molho (tempero):
Suco de 1 limão
1 dente de alho, picado
2 colheres (sopa) de azeite
Sal marinho e pimenta
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Salada Alcalina de Acelga,
Frutos Secos e Laranja
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 mão cheia de acelgas,
cozidas ao vapor
1 laranja
1 cebola
5 nozes
8 amêndoas picadas
Azeite
Sal marinho e pimenta

Pique as acelgas previamente
cozidas, para uma saladeira.
Descasque a laranja e disponha os
gomos por cima das acelgas.
Corte a cebola em juliana e
adicione na salada.
Descasque as nozes, parta-as aos
bocados e junte na salada.
Por fim, tempere com azeite, sal e
pimenta.
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Salada de Frango
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
Peito de frango,
previamente assado
Alface
Cebola
1 maçã, cortada aos cubos
1 laranja , cortada aos cubos
Mistura de ervas para
saladas
1 colher (sopa) de azeite
Vinagre balsâmico
Sal marinho

Desfie o peito de frango para uma
saladeira.
Junte a alface, a cebola, a maçã e a
laranja, e misture tudo.
Tempere com a mistura de ervas
para saladas, azeite, vinagre e
sal.
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Ensopado de
Grão-de-Bico e Abóbora
PREPARAÇÃO:
Cozinhe o grão de bico com as
algas em uma panela de
pressão por
aproximadamente 30
minutos.
INGREDIENTES:
Corte as cebolas em meias luas e
frite com um pouco de azeite.
1 xícara de grão de bico
Quando o grão-de-bico já estiver
(deixados de molho
cozido, adicione a abóbora
durante a noite)
cortada em cubos e a cebola
Algas kombu (uma porção
frita.
do tamanho de um selo
Deixe cozinhar até a abóbora
postal)
ficar macia. Tempere com sal.
100g de abóbora
3 cebolas
Água mineral
Sal marinho
Azeite virgem
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Lentilhas com Pimentão
Vermelho
PREPARAÇÃO:
Para preparar esta receita você tem
que deixar as lentilhas de molho
de um dia para o outro (ou pelo
menos durante 8 horas).

INGREDIENTES:
2 cebolas
2 dentes de alho
1 pimentão vermelho (ou
amarelo se você preferir)
2 colheres de sopa de azeite
250g de lentilhas castanhas
Um punhado de espinafres
Sal marinho
1 pitada de pimenta moída
1 colher de sopa de suco de
limão fresco
Água

Comece por descascar e cortar as
cebolas e os alhos em bocados
pequenos.
Lave bem o pimentão, corte-o ao
meio, retire as sementes e corte
em lascas finas.
Aqueça o azeite em uma panela, junte
a cebola e o alho e deixe alourar
um pouco. Adicione as lentilhas e
o pimentão e deixe refogar um
pouco (mexendo). Junte água (até
cobrir as lentilhas) e um pouco de
sal marinho. Coloque a tampa e
deixe cozinhar em fogo baixo por
cerca de 10 minutos, ou até ficar
bem cozinhado.
Por fim, tempere com pimenta moída
e suco de limão e sirva com
espinafres crus.
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Ratatouille Simplificado
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
Beringela
Abobrinha
Tomates
Cebola branca
Pimentões vermelhos e
amarelos
Um ramo de salsa,
finamente picado
Azeite
Sal e pimenta

Pré-aqueça o forno a 180 graus.
Corte todos os legumes em
cubos e coloque em uma
tigela grande. Adicione sal,
pimenta, azeite e salsa
picada. Misture tudo muito
bem.
Disponha os legumes em uma
assadeira e leve ao forno por
aproximadamente 30
minutos.
Após 30 minutos, mexa os
legumes, virando-os para
assar do lado oposto. Abaixe
a temperatura para 160 graus
e deixe assar por mais 1
hora.
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Beringela grelhada com
Pasta de Abacate
PREPARAÇÃO:
Aqueça o grelhador, e coloque as
beringelas fatiadas para grelhar
(esfregue um pouco de azeite em
ambos os lados primeiro). Vá
INGREDIENTES:
virando até ficarem bem
1 beringela fatiada no sentido
grelhadas de ambos os lados.
do comprimento, 4 fatias
Enquanto faz isso, junte o vinagre
Azeite para esfregar
balsâmico e o mel em uma panela
Tomates
e leve ao lume. Deixe no lume até
o molho engrossar e reserve.
Para fazer o molho de manjericão,
Molho de manjericão:
pique o alho e o manjericão. De
Suco de meio limão
seguida, junte os restantes
1 dente de alho
ingredientes e misture bem.
Sal e pimenta
De seguida, esmague o abacate em
1 punhado de manjericão
uma tigela com sal, pimenta e
suco de limão a gosto.
Molho balsâmico:
Finalmente disponha as fatias de
beringela, espalhando por cima a
¼ xícara vinagre balsâmico
pasta de abacate, depois coloque
1 colher de sopa de mel
uma rodela de tomate, e regue
com o molho de manjericão e o
Pasta de abacate
molho balsâmico.
1 abacate
Polvilhe com sementes de romã.
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Sal, pimenta e suco de limão

Salada de Feijão (Carioca
e Cannellini)
PREPARAÇÃO:
Coza previamente os feijões e o
grão-de-bico.
Na hora de preparar a salada,
misture o feijão e os legumes
picados, em uma tigela grande.
Em outro recipiente misture os
demais ingredientes para fazer
o molho.
Verta o molho sobre os legumes e
misture suavemente sem
esmagar o feijão.
Sirva sobre uma “cama” de
verduras frescas.
Polvilhe a seu gosto com pimentacaiena.

INGREDIENTES:
½ kg de feijão carioca
½ kg de feijão cannellini
½ kg de grão-de-bico
1 pimentão vermelho (cortado
aos cubos)
2 cenouras (descascadas e
cortadas aos cubos)
2 talos de aipo (picados)
2 cebolinhas (picadas)
½ xícara de azeite
NOTA:
2 colheres de suco de lima
Pode usar outros tipos de feijão
2 colheres de suco de limão
½ colher (de sopa) sal marinho a seu gosto.
2 dentes de alho (picados )
½ colher (sopa) cominhos pó
1 colher (chá) de pimenta preta
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Pimenta caiena (para polvilhar)

Salmão Grelhado com
Brócolis
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
400g de brócolis
400g de salmão (bifes)
450g de cogumelos
inteiros
1 dente de alho
Suco de 1 limão
Salsa
Sal marinho
Pimenta

Tempere os bifes de salmão com
sal, pimenta e suco de limão
e deixe marinar.
Leve o salmão a grelhar.
Salteie os cogumelos com alho.
Coza os brócolis em água
temperada com sal.
Num prato de servir, disponha
os bifes de salmão grelhados,
os brócolis e os cogumelos.
Polvilhe com salsa picada e está
pronto!
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Hambúrguers de Tofu
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 xícara de flocos de
aveia
1 cenoura , ralada
2 cebolas, picadas
400g de tofu
3 colheres de sopa de
azeite
Sal
Salsa

Esmague o tofu com um garfo ou
com a mão.
Junte todos os ingredientes em
uma tigela. Sove por 3
minutos, ou o suficiente para
ligar os ingredientes da
massa.
Deixe a massa repousar por 10
minutos.
Molde os hamburgers e leve ao
forno durante 15 minutos.
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“Esparguete” de
Abobrinha
PREPARAÇÃO:

Misture tudo em uma tigela
grande.
INGREDIENTES:
1 abobrinha (cortada tipo
esparguete)
1 dente de alho, finamente picado
½ pimentão vermelho, cortado em
cubos pequenos
1 abacate, cortado em cubos
pequenos
1-2 colheres de sopa de sementes
de gergelim
½ colher de chá de
sementes de cominho
1 colher de sopa de óleo de
gergelim
½ colher de chá de suco de
limão
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Quinoa com Legumes
PREPARAÇÃO:
Cozinhe a vagem e a couve-flor
al dente (um pouco
durinhas) e reserve.
Ferva 1 xícara de água.
INGREDIENTES:
Coloque a quinoa para
cozinhar na água fervendo
por 10 minutos, mexa e
1 xícara (chá) de quinoa
reserve (a água vai
½ xícara (chá) de cenoura ralada
evaporar quase toda).
½ xícara (chá) de vagem
Refogue a cebola com azeite e
cortadinha
alho-poró, até a cebola
½ xícara (chá) de couve-flor
ficar transparente.
cortada em buquês pequenos
Adicione a vagem, a couve-flor,
½ cebola (pequena ) picada
a cenoura ralada, a quinoa,
1 colher (sopa ) de azeite
a salsa, o tomilho, a
pimenta-do-reino, o sal , e
2 colheres (sopa ) de alho-poró em
misture bem por 2
rodelas finas
minutos. E está pronta!
½ colher (chá) de sal
Salsa picada
Tomilho
Pimenta-do-reino
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Legumes Grelhados
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 beringela pequena
1 abobrinha pequena
1 tomate grande
1 pimento grande (de
qualquer cor)
1 cabeça de alho
Para o Molho:
10 folhas de manjericão, 10
folhas de menta, 3 pés
de tomilho (somente as
folhas), 2 pés de alecrim
(somente as folhas), 2
dentes de alho, 1/3
xícara de azeite, sal
marinho e pimenta.

Molho:
Pique finamente todos os
ingredientes do molho, regue
com azeite e deixe repousar.
Legumes:
Lave bem os legumes e corte-os
em fatias. (Se não forem
biológicos deve descascá-los).
Leve as fatias a grelhar, virando
uma a duas vezes. A cabeça
de alho deve grelhar durante
todo o tempo que se demora
a grelhar os legumes.
Coloque as fatias de legumes
grelhadas dentro de um
recipiente, alternando os
tipos de legumes.
No final, junte os dentes de alho
separados, com a casca,
regue tudo com o molho, e
deixe marinar pelo menos 2 a
3 horas.
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Salada de Frango com
Morangos
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Em uma saladeira junte todos os
ingredientes.
Tempere com vinagre, sal e azeite e
sirva em seguida.

15 morangos, cortados em
pedaços
2 filés de peito de frango
grelhados e picados
Meia alface
10 amêndoas picadas
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Filé de Peixe Assado
PREPARAÇÃO:
Tempere o filé de peixe com sal e
alho e reserve.
Misture o tomate, cebola, pimentão
INGREDIENTES:
e alcaparras e tempere com um
pouco de sal e junte o cheiro
verde e coentros. Reserve.
500g de filé de peixe (gênero
Unte um tabuleiro de forno com
tilápia ou outro)
azeite, e forre com as batatas
4 batatas grandes,
cruas.
descascadas e cortadas
em rodelas de 0,5cm de Cubra as batatas com o peixe e por
cima distribua a mistura de
espessura
tomate. Regue com bastante
2 tomates picadinhos
azeite e leve ao forno por 30 a
½ pimentão
40 minutos.
1 cebola média, picada em
Quando secar o líquido que se
cubos
acumula no fundo da forma
1 colher (sopa) cheia de
quando está assando e ficar
alcaparras
dourado está pronto.
Cheiro verde a gosto
Coentros a gosto
½ colher (sopa) de sal
1 dente de alho bem
espremido
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Arroz Selvagem Salteado
PREPARAÇÃO:
Comece por cozinhar o arroz de
acordo com as instruções da
embalagem.
Corte a cebola e o alho, em cubos
INGREDIENTES:
pequenos e leve ao lume junto
com o azeite, em uma frigideira.
1 xícara de arroz selvagem
Vá mexendo até alourar a cebola.
ou arroz integral
De seguida, junte os pimentões e os
3 pimentões (vermelho,
tomates cortados aos bocados e
verde, amarelo)
deixe cozinhar durante cerca de 4
4 dentes de alho
minutos em fogo baixo.
1 cebola média
Quando o arroz estiver pronto
adicione-o aos legumes na
2 tomates frescos
frigideira, junto com o coco
2 colheres de sopa de
ralado.
azeite
Deixe cozinhar por mais 5 minutos,
60g de coco ralado
em fogo baixo, mexendo de vez
Suco de limão
em quando e tempere com o
Sal marinho e pimenta
suco de limão, o sal e a pimenta.
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Molho de
Pimenta-Malagueta
PREPARAÇÃO:
Coloque no liquidificador a
pimenta-malagueta, o alho e
o suco de limão, e bata.
Tempere com sal e pimenta
moída a seu gosto.
INGREDIENTES:
1 pimenta-malagueta
pequena
1 dente de alho, cortado
em pedaços finos
3 colheres de chá de suco
de limão espremido
na hora
Sal marinho
Pimenta moída
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Homus de Grão-de-Bico
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Bater tudo junto no liquidificador,
com um pouco de água (vá
adicionando água aos poucos
para a mistura não ficar líquida
demais).

1 xícara de grão-de-bico
germinado
½ xícara de gergelim
(deixado de molho)
ou ½ xícara de
abacate
Cebolinha (a gosto)
Suco de um ou dois
limões
Algumas folhas de
hortelã ou coentros,
ou salsinha, ou
manjericão
Sal marinho
1 cebola média
1 dente de alho
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Molho de Manga (para
Saladas)
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Triture bem a manga com os
coentros e o sal, usando uma
pequena picadora ou o
liquidificador.
Por fim, retifique os temperos.

1 manga madura
1 ramo de coentros
Sal marinho
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Poderoso Tempero
Anti-Câncer
PREPARAÇÃO:
Misture os ingredientes em uma
tigela pequena.

INGREDIENTES:
¼ colher de chá de
açafrão-da-Indía em
pó
½ colher de chá de azeite
Uma boa pitada de
pimenta preta

NOTA:
Pode adicionar este molho a
vegetais, sopas e molhos para
salada.
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Pimenta em Conserva
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
½ kg de pimenta dedo de
moça (ou outra de sua
escolha), limpas e
secas, sem o talinho
Vinagre branco
Sal marinho
Frasco de vidro
5 gotas de limão

Para esterilizar o frasco de vidro, lave
bem, depois escalde em água
fervente, por uns 15 minutos, e
deixe escorrer virado de boca
para baixo até secar.
Depois de seco, coloque as pimentas
no vidro até quase o nível da
tampa.
Pingue as gotas de limão.
Adicione o sal.
Encha o frasco com o vinagre e
tampe bem.
Agite para que haja a mistura dos
ingredientes.
Guarde fora da luz por volta de uns
15 dias, e depois é só degustar.
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Molho Alcalino para
Saladas
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Processe todos os ingredientes
utilizando um processador de
alimentos / liquidificador.
Transfira o molho para uma tigela e
adicione algumas folhas picadas
de hortelã e salsa.

1 dente de alho
¼ colher de chá de sal
½ xícara de folhas de
salsa picada
1/3 xícara de folhas de
hortelã picada
1 colher de chá de
pimenta preta
Suco de 1 limão
1/3 xícara de azeite
virgem
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Patê Alcalino de
Cenoura e Amêndoas
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
4 cenouras descascadas e
cortadas em fatias
finas
1 cebola picada
Azeite
Sal marinho
1 folha de louro
2 colheres de sopa de
amêndoas trituradas
(em um pó fino)

Refogue a cebola com um pouco de
azeite e uma pitada de sal
durante 10 minutos.
Adicione as cenouras, a folha de
louro e um pouco de água,
somente o necessário para
cozinhar as cenouras. Tampe e
cozinhe em fogo baixo durante 20
minutos.
Retire a folha de louro, adicione a
amêndoa em pó e reduza a purê.
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Palitos de Vegetais com
Molho de Pimenta-Malagueta
PREPARAÇÃO:
Corte todos os vegetais em
palitos e sirva com molho de
pimenta-malagueta.
INGREDIENTES:
1 cenoura
1 pimentão vermelho
½ talo de aipo
½ raíz de aipo (meia bola)
½ beterraba

NOTA:
Ver receita do molho de pimentamalagueta na pág. 77
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Guacamole
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 abacate
½ dente de alho
¼ cebola pequena
½ tomate pequeno
1 pimento serrano ou
pimento jalapeño ou
pimentão vermelho
Coentros
Um pouco de suco de
limão (espremido)
Uma pitada de sal
marinho

Comece por cortar o abacate ao
meio. Remova o caroço, e com a
ajuda de uma colher retire a
polpa para uma tigela. De
seguida, com a ajuda de um garfo
esmague bem o abacate.
Corte o tomate em cubos de mais ou
menos 0,5 cm de lado.
Agora pique muito finamente o alho,
a cebola, o pimento e os
coentros.
Lave a cebola picada e seque em
uma folha de papel de cozinha
absorvente (para impedir que
sobressaia no guacamole).
Por último adicione todos os
ingredientes ao abacate
(incluindo algumas gotas de suco
de limão e sal) e misture tudo
com um garfo.
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Creme para Barrar
(Alcachofra, Feijão e Alecrim)
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 xícara de corações de
alcachofra
1 xícara de feijão branco
½ xícara de cebola, picada
¼ xícara de azeite virgem
2 dentes de alho, picados
1 colher (chá) de alecrim,
picado
¼ xícara de tomates secos,
picados
1 colher (chá) de raspa de
limão
2 colheres (sopa) de suco
de limão espremido
Sal marinho e pimentacaiena a gosto

Misture bem todos os ingredientes
usando um processador de
alimentos ou liquidificadora.
Tempere com sal e pimentacaiena.

Dica:
Sirva sobre tiras de aipo.
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Creme Siciliano para
Barrar
PREPARAÇÃO:
Misture bem todos os
ingredientes.
INGREDIENTES:
450g de tomates secos,
grosseiramente picados
1 filete de anchova
(conserva), desfeito
½ xícara de azeitonas,
grosseiramente picadas
4 dentes de alho, finamente
picados
½ xícara de alcaparras,
grosseiramente picadas
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Barritas Crocantes
PREPARAÇÃO:
Em um processador de alimentos,
misture todos os ingredientes da
“mistura seca” até ficar tudo bem
picado. Coloque a mistura em uma
tigela grande. Adicione uma colher
extra de flocos de aveia,
sementes de abóbora e sementes
INGREDIENTES para a
de girassol para as barras ficarem
“mistura seca”:
crocantes.
1 xícara de amêndoas
Agora misture todos os ingredientes do
1 xícara de flocos de aveia
“caramelo” em um processador de
(sem glúten)
alimentos até ficar bem
½ xícara de coco ralado
homogêneo. Adicione essa mistura
½ xícara de sementes de
do “caramelo” na tigela onde
abóbora
colocou a mistura seca, usando as
½ xícara de sementes de
mãos para misturar tudo muito
girassol
bem.
½ xícara de goji
Forre uma bandeja com papel à prova
de gordura. Coloque a mistura na
¼ xícara de pepitas de cacau
bandeja e pressione usando as
palmas das mãos, até que a mistura
INGREDIENTES para o
fique com mais ou menos 2cm de
“caramelo”:
espessura.
1 colher de tahine
Coloque na geladeira por cerca de uma
½ xícara de tâmaras
hora para ligar bem. Por fim, divida
¼ xícara de óleo de coco
em barritas com 8cm de
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Couves de Bruxelas
Assadas
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 saco de couves de
Bruxelas
2 a 3 colheres (de sopa)
de óleo de coco
1 colher (de sopa) de
vinagre balsâmico
Sal marinho e pimenta a
gosto

Primeiramente retire as folhas
externas das couves de Bruxelas.
Depois, corte as couves de
Bruxelas ao meio e coloque em
um saco plástico grande ou
recipiente com tampa,
juntamente com todos os outros
ingredientes e agite bem.
Pré-aqueça o forno a 375 graus.
Agora coloque as couves em uma
assadeira, com a parte plana
virada para cima e leve ao forno
por 15 minutos. Depois vire as
couves (parte plana para baixo) e
deixe assar por mais 10 a 15
minutos.
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Amêndoas Ensopadas
Um delicioso snack repleto de ômega-3
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Cubra as amêndoas com água ,
num recipiente hermético, e
deixe de molho de um dia
para o outro, na geladeira.
No dia seguinte, as amêndoas
estarão macias e deliciosas e
os nutrientes estarão mais
biodisponíveis.

Amêndoas cruas
Água filtrada
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Queijo de Girassol
Receita do “The Alkaline Man”.
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
250g de sementes de
girassol (cruas e sem
casca) hidratadas em
água por 8 horas
100ml de suco de limão
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de
cúrcuma
½ pimentão vermelho
Azeite a gosto

Escorra as sementes de girassol e
coloque no liquidificador com
os demais ingredientes. Bata
até ficar bem homogênea.
Coloque em um aro e pressione
para dar forma ao queijo.
Leve ao refrigerador para
endurecer.
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Delícia de Abobrinha
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
½ punhado de cebolinha,
picada
1 dente de alho,
esmagado
2 abobrinhas, fatiadas
1 colher de sopa de
amêndoas, fatiadas
Azeite
Sal marinho e pimenta

Comece por aquecer o alho e a
cebola juntamente com o
azeite em uma panela, em
fogo muito baixo.
Corte as abobrinhas em fatias e
adicione na panela.
Assim que a abobrinha estiver
ficando macia adicione as
amêndoas e retire a panela
do fogo. Tempere a gosto e
sirva num prato.
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Barritas de Gergelim e
Frutos Secos
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 xícara de sementes de
gergelim
1 xícara pequena de
avelãs
1 xícara pequena de
nozes
1 xícara pequena de
pinhões
4 colheres de mel
Farinha de milho

Misture as nozes , as avelãs, os
pinhões e as sementes de
gergelim com o mel, e leve ao
lume por 2-3 minutos.
Adicione 1 ou 2 colheres de sopa
de farinha de milho.
Prepare uma assadeira com
papel vegetal
Pré-aqueça o forno a 180 graus.
Espalhe a massa na assadeira em
uma camada muito fina,
polvilhe com um pouco de
farinha de milho e leve ao
forno por 15 minutos.
Retire do forno e corte em
barritas enquanto ainda está
quente.
Nota:
Você pode fazer vários sabores
adicionando raspas de
laranja, canela ou gengibre.
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Sanduíche Aberta
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
2 fatias de pão (sem glúten)
½ abacate
1 punhado de manjericão
1 punhado de salsa fresca
1 punhado de folhas de
rúcula
½ pepino
1 tomate pequeno
2 colheres de sopa de brotos
de alfafa
Fiozinho de azeite
Sal marinho e pimenta
preta

Comece por lavar e cortar as
ervas, misturando-as em
seguida.
Descasque e corte o abacate em
fatias e disponha-as sobre as
duas fatias de pão (para fazer
duas sanduíches).
Depois descasque e fatie o
pepino e disponha as fatias
por cima do abacate. Faça o
mesmo para o tomate.
Cubra com as ervas, a rúcula e os
brotos de alfafa.
Por fim, regue com azeite e
tempere com sal e pimenta
preta.
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Charutinhos de Couve
PREPARAÇÃO:
Para preparar a pasta crua, bata
todos os ingredientes na
liquidificadora, e reserve.

INGREDIENTES:
4 folhas grandes de couve
1 cenoura
2 talos de aipo
1 abobrinha
1 xícara de repolho roxo
Pasta Crua:
1 xícara de nozes
1 xícara cenouras, cortadas
1 xícara de aipo picado
4 tomates desidratados
Pitada de sal marinho
Pitada de cominhos
Pitada de caril

Corte em tiras finas, a cenoura, o
aipo, a abobrinha e o repolho
roxo.
Lave bem as folhas de couve, e
corte as extremidades dos
talos.
Estique as folhas sobre a mesa e
espalhe 2 colheres de pasta
crua no centro das folhas.
Distribua as tiras de vegetais
sobre as folhas.
Depois enrole e dobre as
extremidades.
Corte os charutinhos ao meio e
está pronto!
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Picolé Caseiro de Fruta
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
2 xícaras de kiwi
2 xícaras de manga
2 xícaras de morango

Comece por colocar o kiwi (cortado
em pedaços) na liquidificadora,
adicione um pouco de água e bata
até obter uma “pasta de kiwi” .
(Comece por adicionar pouca água,
e se achar que precisa mais água
coloque depois. Lembre-se que
não quer uma pasta muito fluida.
Deverá obter uma pasta
consistente).
Em seguida, retire a pasta da
liquidificadora e reserve. Faça o
mesmo para a manga e os
morangos.
Agora é o momento de colocar cada
uma das “pastas” obtidas no
molde para picolé. Se tiver apenas
moldes simples verticais, comece
por colocar o morango, depois a
manga e por fim o kiwi (para obter
picolés iguais aos da imagem
acima) – ou pode fazer outras
combinações a seu gosto.
Coloque os picolés no congelador por
2 horas (ou mais se achar
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necessário) e sirva!

Bolo Cremoso de Banana
PREPARAÇÃO:
Bata todos os ingredientes no
liquidificador, e de seguida leve
ao forno por 20 minutos (a 210
graus).
INGREDIENTES:
4 bananas
2 ovos
1 xícara de aveia (sem
glúten)
1 colher (de sopa) de
canela em pó
1 colher (de sopa) de
fermento em pó
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Brownies de Nozes Pecan
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
275g (cerca de 2 xícaras)
de nozes pecan
30g (⅓ xícara) de coco
ralado, e mais um
pouco para polvilhar
½ colher de chá de
canela
½ colher de chá de
gengibre em pó
½ colher de chá de
baunilha em pó
¼ colher de chá de sal
marinho
½ xícara de cacau em pó
10 tâmaras

Coloque as nozes em um
processador e triture bem.
Adicione o coco e misture bem.
Adicione as especiarias e o sal.
Pulse para combinar tudo.
Adicione o pó de cacau e bata até
misturar bem.
Adicione as tâmaras uma de cada vez
através do tubo enquanto o
processador de alimentos está
em andamento. A mistura deve
se converter de quebradiça para
um pouco grudenta. Quando
pressionada, a mistura deve
manter-se unida. Se necessário,
adicione mais tâmaras, uma de
cada vez.
Pressione a mistura em um prato e
alise com uma espátula ou com
as mãos. Polvilhe com coco
ralado e coloque na geladeira até
à hora de servir (eles são mais
fáceis de cortar quando estão
frios). No momento próprio,
corte em quadrados e sirva.
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Pudim de Chia e Bagas
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
1 xícara de gel de chia
(sementes de chia
demolhadas em água
durante 2-3 horas ou
durante a noite)
1 xícara de framboesas
frescas
1 xícara de amoras frescas
1 banana média muito
madura

Para a camada de cima, a cor-derosa, bater em uma
liquidificadora 1/3 do gel de chia
com os 3/4 das framboesas,
reservando algumas para a
camada do meio. Reserve.
Para a camada do meio, mais
avermelhada, bater numa
liquidificadora outro 1/3 do gel
de chia com as restantes
framboesas, 1/4 das amoras e
metade da banana. Reserve.
Para a camada purpura de baixo,
processar numa liquidificadora as
restantes amoras com o restante
gel e a outra metade da banana.
Dispor as camadas em copos ou
taças, começando pela camada
mais escura e mais doce e
acabando com a camada de
framboesas.
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Torta de Maçã e Pessêgo
PREPARAÇÃO:
Primeiro demolhe as tâmaras e as
sementes de girassol por 20
minutos.
Despeje a água.
Coloque no liquidificador o coco
ralado, as nozes, as tâmaras e as
INGREDIENTES:
sementes de girassol, e bata até
formar uma massa.
½ kg de maçãs raladas
Retire a massa do liquidificador,
230g de pêssegos,
amasse com as mãos e espalhe
descascados e cortados
em um tabuleiro. Reserve.
100g de tâmaras
Descasque e rale as maçãs,
100g de nozes
colocando-as em uma tigela
70g de sementes de girassol
grande. Adicione a canela, o suco
de limão, os pêssegos e as passas
Uma colher e meia (chá) de
e misture tudo muito bem.
canela
Agora, espalhe esta mistura de maçã
40g de coco ralado
sobre a massa que já tinha
40g de uvas passas
espalhado anteriormente no
1 colher (sopa) de suco de
tabuleiro. Finalize polvilhando
limão
com um pouco de coco ralado.
Coloque na geladeira durante pelo
menos 1 hora, antes de servir.
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Chá de Gengibre com
Limão
Super Alcalinizante e Emagrecedor
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
200 ml de água
1cm de raíz de gengibre

Coloque cerca de 200ml de água
para aquecer até começar a fazer
bolhas pequenas (37 ºC
sensivelmente). Não deve deixar
a água ferver, dado que as altas
temperaturas alteram as
propriedades do gengibre
diminuindo seus benefícios.
Pegue em 1cm de raíz de gengibre.
Descasque, corte em rodelas
finas e adicione na água quente.
Tampe e deixe repousar durante
5 minutos (aproximadamente).
Coe para uma caneca ou xícara e
adicione um pouco de suco de
limão espremido.

O gengibre tem contra-indicações!
Informe-se AQUI
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Chá Verde
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
Folhas secas de chá
verde (ou saquetas)
200ml de água

Coloque cerca de 200ml de água
para aquecer até começar a fazer
bolhas pequenas (37 ºC
sensivelmente).
Desligue o fogo e adicione as folhas
secas de chá verde. Tampe e
deixe repousar durante 5 minutos
(aproximadamente).
Por fim, coe para uma xícara.
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Chá de Cavalinha
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
2 colheres (sopa) de
erva cavalinha
500ml de água

Junte duas colheres de sopa de chá
de cavalinha (que pode adquirir
em ervanárias) a meio litro de
água a ferver e deixe ao lume
durante cinco minutos, tapando o
preparado.
Depois, é só coar o chá e está pronto
a beber.
Contra-indicações:
Evite beber este chá se tiver tensão
baixa ou se estiver grávida.

106

Chá de Camomila
Um poderoso relaxante para um sono tranquilo!

PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Utilize duas colheres de sopa de
flores de camomila secas e
adicione a meio litro de água a
ferver. Desligue o fogo e tampe
durante 10 minutos. Coe e
consuma o chá a seu gosto.

2 colheres de sopa de
flores de camomila
secas
500ml de água
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Chá de Cascas de Nozes
Ótimo para eliminar toxinas do organismo.

PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
3-4 cascas de nozes
(bem lavadas)
2 litros de água

Coloque 2 litros de água para ferver,
e logo que começar a aparecer
bolinhas na água adicione 3 ou 4
cascas de nozes e deixe fervendo
por mais 5 minutos. Depois
desligue o fogo e deixe repousar
por aproximadamente 20
minutos.
Por fim, apenas tem que coar e pode
ir bebendo ao longo do dia como
se fosse água.
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Chá de Folhas de Amora
Um bom aliado para quem quer emagrecer.

PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Coloque um litro de água para ferver
e adicione três a cinco folhas,
logo depois de desligar o lume.
Abafe o preparado e depois coe.
Pode beber este chá três vezes ao
dia, entre as refeições.

3 a 5 folhas de amora
secas
1 litro de água
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Chá de Boldo
Ajuda a eliminar a gordura do fígado.

PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Leve ao lume 200ml de água com
duas folhas de boldo e deixe
ferver.
Desligue o fogo, deixe arrefecer e coe
o preparado.
Deve beber este chá 3 a 4 vezes por
dia, até se sentir melhor.

2 folhas de boldo
200ml de água
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Chá de Canela
PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:
2 paus de canela
200ml de água

Ferva 200 ml de água e assim que
levantar fervura, adicione dois
paus de canela e deixe ferver
durante mais cinco minutos.
Depois de desligar o fogo, retire os
paus de canela e saboreie o chá,
que deve ficar bem escuro.
Contra-indicações:
- Evite este chá caso esteja grávida.
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Chá de Hibisco
Uma xícara repleta de antioxidantes.

PREPARAÇÃO:

INGREDIENTES:

Coloque a água para aquecer até
começar a fazer bolhas pequenas
(37 ºC sensivelmente).
Adicione as flores de hibisco secas e
apague o fogo.
Deixe repousar um pouco e depois
coe.

1 colher de chá de
flores de hibisco
secas
200ml de água
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Shot de Grama de Trigo
PREPARAÇÃO:
Encha um copo de shot (de 3 cl) com
água
Adicione 1 colher de chá de grama
de trigo em pó e mexa bem.
Beba de imediato.

INGREDIENTES:
1 colher de chá de
grama de trigo em
pó
3 cl de água

NOTA:
Você pode cultivar sua
própria grama de
trigo para preparar
um suco ainda +
poderoso

Contra-indicações da erva trigo:
– Se você tem alergia ou
sensibilidade à erva trigo deve
evitar consumi-la.
– Pessoas que estão tomando
anticoagulantes para prevenir
ataques cardíacos, derrames e
coágulos sanguíneos, NÃO devem
consumir erva de trigo de
nenhuma forma.
– Grávidas e lactantes não devem
tomar erva de trigo, dado que
não existem estudos suficientes
para esses casos.
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Shot de Clorela
PREPARAÇÃO:
Encha um copo de shot (de 3 cl) com
água.
Adicione 1 colher de chá de clorela
em pó e mexa bem.
Beba de imediato.

INGREDIENTES:
1 colher de chá de
clorela em pó
3 cl de água

NOTA:
Você pode adicionar a clorela em
seus sucos e batidos verdes.
Contra-indicações da clorela:
– A clorela não deve ser usada por
pessoas que fazem hemodiálise e
que têm problemas renais.
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Para finalizar eu convido você
a seguir as novidades e as
novas receitas no blog:
http://artigos.dietaalcalina.biz/category/receitas-alcalinas/

Facebook:
http://www.facebook.com/DietaAlcalinaBlog
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