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Este cardápio é para quem deseja um resultado 
rápido, saudável e sem passar fome e que 
deseja dar um próximo passo e investir em 
suplementação.

Características do cardápio:

• SEM GLÚTEN
• SEM LACTOSE
• LOWCARB – Baixo em carboidrato
• QUANTIDADE ADEQUADA DE PROTEÍNAS
• Suplementação OPCIONAL: Proteína 

ÔMEGA 3/ Fito 7 Gold / Vitamina D3/ 
Espirulina

Esse cardápio foi elaborado pensando em cada 
detalhe com todo carinho e preocupação para 
que seja: Prático, Saboroso, Barato.

Ganhar músculos e eliminar gordura é 
consequência de o organismo ter um 
funcionamento excelente. Para isso é necessário 
ativar o metabolismo para que elimine toxinas de 
forma eficaz e turbine seu funcionamento com 
os alimentos certos, na hora certa.

PARA QUEM SERVE ESTE CARDÁPIO:



“NÃO CONSIGO ELIMINAR GORDURA E FLACIDEZ. QUERO 
GANHAR MASSA MUSCULAR”

Com frequência ouço essa frase.

Este cardápio pode ser utilizado tanto para quem quer reduzir peso, 
quanto para quem quer manter peso e ganhar massa muscular, a 
diferença maior será que quem quer reduzir peso, deverá seguir mais à 
risca as quantidades sugeridas e perceber como o corpo se comporta. 
Quem nao quer reduzir peso e quer ganhar massa muscular e continuar 
perdendo gordura, pode liberar um pouco mais as quantidades.

Lembre que se o corpo tão sonhado ainda não foi atingido como 
gostaria é porque provavelmente o organismo ainda não está 
recebendo tudo que necessita.

O organismo desnutrido, inflamado e intoxicado é consequência de 
alimentação ruim, estresse e falta de exercício. Se constantemente o 
organismo precisa focar em sobreviver a uma intoxicação e inflamação, 
não sobra energia, nutrientes e nem tempo para trabalhar em ótimo 
estado. Isso gera:

• Retenção líquida  
• Falta de disposição
• Rugas
• Dificuldades em eliminar gordura
• Dificuldade em ganhar músculos
• Alergias e doenças
• Mal funcionamento intestinal

PARA QUEM SERVE ESTE CARDÁPIO:



Não sou nutricionista e meu intuito aqui não é 
indicar nenhum tipo de dieta ou suplementação. 
Eu sou educadora física mas também sou 
extremamente interessada em alimentação e estou 
compartilhando o que utilizo.
Minha posição, assim como dos meus médicos 
e nutricionistas, é de que nosso dever como 
cuidadores da saúde é transmitir o conhecimento 
de forma simples e de fácil compreensão. 
Acredito que uma alimentação saudável é de 
extrema importância, e por isso me dedico a fazer 
muitos estudos relacionados a este assunto.
Na verdade, a nutrição e alimentação não deveria 
ser apenas preocupação de nutricionistas, mas 
também de médicos em geral e poderia ser até 
uma disciplina obrigatória nas escolas!
O fato de muitas pessoas serem obesas ou 
estarem acima do peso pode ser fruto de falta de 
conhecimento e da desinformação. 
Informação essa, sobre a importância de uma 
alimentação saudável, que deveria ser de acesso 
para todas as pessoas. Assim, baseado nas 
informações adquiridas, cada um poderia fazer as 
escolhas conscientes mais adequadas para a sua 
vida.
O principal erro que muitas pessoas cometem é 
não saber escolher os suplemento.

USAR OU NÃO SUPLEMENTAÇÃO?

AFINAL, DEVO USAR SUPLEMENTOS OU NÃO?
A suplementação não é essencial para viver. Porém, se 
você não conseguir ingerir nutrientes necessários da 
alimentação ou ainda não consumir uma quantidade ótima 
(e não apenas mínima) para o corpo funcionar de forma 
excelente, você não terá excelente saúde e excelentes 
resultados. Nesse caso, é de bom senso considerar o uso 
de suplementação. 



O ideal é sempre buscar a ajuda de um profissional 
qualificado e manter uma alimentação balanceada e 
saudável, pois o suplemento sozinho, não consegue 
fazer milagres
Individualizar exercícios em um nível avançado é 
para atletas de alto nível ou para pessoas que tem 
disfunções, patologias muito específicas e lesões em 
um momento agudo que requerem o cuidado direto 
de um educador físico
Individualizar a nutrição e uso de suplementação mais 
avançada são para pessoas que já fazem o básico, 
desejam avançar ou tem condições específicas de 
saúde que requerem cuidado direto do profissional. E 
também tem condições financeiras de fazer exames 
frequentes e acompanhamento com médicos e 
nutricionistas. Pois infelizmente não é para o bolso de 
qualquer pessoa.
A utilização de suplementos básicos são baseado 
nas deficiências nutricionais que 99% dos brasileiros 
possuem em função da alimentação (o percentual é 
uma forma de dizer que é MUITA gente!).
Deficiência de proteínas, deficiências de vitaminas e 
minerais de forma geral (em especial vitamina D3), 
deficiência de ômega 3, são extremamente comuns!!! 
Casos assim não são exceção, são a regra!
Usar suplementação de proteína (de origem vegetal 
e animal como proteínas veganas ou Whey protein), 
Ômega 3, Vitamina D3 e outras, fitoterápicos podem 

ser utilizados com segurança quando respeitadas as 
doses recomendadas.
Portanto, minha posição é:
A suplementação não é essencial para viver. Porém, se 
você quer ótima saúde e ótimos resultados de ganho de 
massa muscular e redução de gordura, não consegue 
retirar nutrientes da alimentação em nível ótimo (ou até 
mínimo) e pode investir dinheiro nisso, é super válido! A 
decisão é sua ;-)

USAR OU NÃO SUPLEMENTAÇÃO?



1. Detoxificante (elimina toxinas) e anti-inflamatório:  
ao priorizar alimentos frescos e combinação de 
nutrientes, o organismo retira substâncias tóxicas que 
causam inflamação. Seu corpo passa a não apenas a 
sobreviver, mas estar em seu potencial máximo.

2. É termogênico (acelera o metabolismo):  
desintoxicando o corpo e priorizando alimentos que 
controlam a liberação insulina o corpo libera uma  
queima natural de gordura e ainda acelera o processo.

3. Ganho de massa muscular:  
Com a quantidade de proteínas necessárias por dia,  
o organismo pode utilizá-los para construção de  
massa muscular.

4. Fortalece o sistema imunológico,

5. Previne envelhecimento,

6. Aumenta disposição

7. Otimiza ação hormonal

8. Auxilia no funcionamento intestinal:  
por ser rico em fibras e retirar alimentos que causam 
prisão de ventre ou irritam o intestino, você nota uma 
melhora fantástica no funcionamento intestinal

OBJETIVOS DO CARDÁPIO:



CARDÁPIO RESUMIDO

SUCO DE LIMÃO
OU
SUCO DETOX

SUPLEMENTAÇÃO  
OPCIONAL
+
OMELETE  
TERMOGÊNICO
+
AVOCADO

MIX  
ANTIOXIDANTE

SUPLEMENTAÇÃO 
OPCIONAL
+
SALADA PROTEICA
OU
MONTE SEU PRATO

PROTEÍNA
+
CAFÉ
OU
AVOCADO
OU
MIX

PIZZA 
BERINJELA
OU
SOPA ALHO PORÓ
OU
HAMBURGUER 
BERINJELA
OU
PEIXE ESPECIAL
OU
MACARRÃO 
ABOBRINHA

PRÉ-TREINO
PÓS TREINO

DESJEJUM CAFÉ DA MANHÃ LANCHE JANTA SUPLEMENTAÇÃO

DETOX
TERMOGÊNICO E  
REGULADOR DO INTESTNO ANTIOXIDANTE

ALMOÇO LANCHE

QUEIMA GORDURA ENERGIZANTE



DESJEJUM DETOX

100 ml água natural ou gelada  
+ Suco de um limão

ou

SUCO DETOX

Ingredientes:
• 1 copo de água (300 ml)
• Suco de um limão tahiti ou limão siciliano (40ml)
• 1 pedaço pequeno de gengibre (2g)
• 3 fatias Abacaxi sem casca maduro – (+ou- 200g)
• 2 folhas médias de couve pré cozida (35g)
• 4 ramos médios de menta (só folhas)
• 1 talo de salsão - 35g
• ½ pepino (120g)
• Opcional: uma colher chá de espirulina + uma colher 

de chá de chlorella

Modo de preparo:
Coloque todos ingredientes no liquidificador e bata até 
ficar homogêneo. Se desejar, pode coar.



Suplementação Opcional: 1g de ômega 3 + 1 dose Vitamina D3

+
OMELETE TERMOGÊNICO

Ingredientes:
• ½  cebola picada
• 1 tomate picado
• 2 ovos inteiros
• ½ colher chá pimenta dedo de moça ou pimenta do Reino
• 2 colher sopa óleo de coco ou azeite de oliva extra virgem 

ou manteiga Ghee
• Orégano à gosto (preferir fresco)
• Sal rosa himalaia à gosto
• Polvilhar com um pouco de amêndoas laminadas

Modo de preparo: 
Refogue a cebola, pimenta e o tomate no óleo, acrescente os ovos já mexidos.  
Espere dourar e vire o lado. Finalize  com Sal, orégano e as amêndoas.

+
 ½ AVOCADO OU ¼ DE ABACATE
fatiado com 1 colher sopa de açúcar de coco ou néctar de coco

CAFÉ MANHÃ  (TERMOGÊNICO E REGULADOR DO INTESTINO)



LANCHE DA MANHÃ
(Se sentir fome)

MIX ANTIOXIDANTES

Ingredientes:

• 4 colheres sopa de amêndoas ou pistache  
(pode ser laminada)

• 1 colher chá semente girassol
• 1 colher chá semente abóbora
• 1 colher chá semente de gergelim
• 1 colher chá cranberry
• 1 colher chá goji

Preparo: 
 
Misture os ingredientes e guarde num pote 
fechado.  
Você pode aumentar a quantidade e ter 
pronto pra quando quiser.  
Se não achar todos os ingredientes você 
pode substituir por outros de sua preferência.
 



ALMOÇO “QUEIMA GORDURA”

Suplementação Opcional: Fito 7 Gold 2 cápsulas 30 minutos antes

OPÇÃO 1: SALADA PROTEICA

Ingredientes:
• 1 a 2 folhas Alface crespa roxa
• 1 a 2 folhas alface americana
• 3 a 4 folhas de rúcula
• 2 colheres sopa de Grão de bico
• 4 colheres sopa de amêndoas (pode ser laminada)
• 1 colher chá nozes trituradas
• 1 colher de sopa de milho (preferir retirar da espiga. 

Mas por praticidade pode escolher em conserva)
• 1 colher chá chia
• 1 colher chá de gergelim
• 1 Tomate cortado à gosto ou 6 tomates tipo 

cereja ou uva
• 1 punhado de Broto que mais gosta (feijão, 

alfafa, de girassol...)
• 1 lata de atum (preferir ao natural)
• ½ avocado ou ¼ de abacate picado

Preparo:
Misturar todos os ingredientes e colocar molho 
de sua preferência conforme opções.

Opção 1 Molho: 2 
colheres sopa de 
mel + uma colher 
de mostarda

Opção 2 Molho: Sal 
rosa à gosto + Vinagre 
de maça à gosto + 
Azeite de oliva virgem 

DICA: lave toda a salada num dia mais folgado de 
tempo e seque bem com pano. Coloque em potes e 
deixe na geladeira. Isso facilita o preparo no dia a dia e 
aumenta a durabilidade.
 



ALMOÇO “QUEIMA GORDURA”

OPÇÃO 2:  
MONTE SEU PRATO CONFORME 
RECOMENDAÇÃO

É importante que você siga a ordem dos alimentos. 
Pois assim geram saciedade e os nutrientes 
necessários para ganhar músculos e perder 
gordura.

Coma por 1°: 

um prato cheio de salada à gosto. Se quiser comer 
alguma fruta, o momento é agora.

Coma 2°: 

Uma proteína de sua escolha (peixe, carne, frango, 
porco, frutos do mar, ovos)

Coma 3°:  

escolha uma porção de carboidrato que ocupe 
no máximo ¼ do seu prato. (arroz, inhame, 
mandioca, batata doce, batata baroa, quinua). Se 
quiser, pode acrescentar uma colher de sopa de 
lentilha ou feijão.

DICA:

• Prepare marmitas de proteína + um 
carboidrato pra semana toda.

• Escolha um ou dois tipos de proteína 
grelhada e prepare purês de inhame, 
mandioca, batata doce, batata baroa, 
quinua ou até o mix de todos eles 
refogados com alho e cebola pra 
semana toda.

• Faça isso em um dia que esteja mais 
folgado de tempo. Coloque em potes 
e deixe na geladeira e congelador. 
Isso facilita o preparo no dia a dia.



LANCHE DA TARDE

1 PORÇÃO DE PROTEÍNA

(1 ou 2 ovo cozidos ou uma dose de proteína)

Se sentir Fome pode ainda pode escolher:

+
Uma xícara de café com óleo de coco

ou

½ avocado com açúcar de coco  
ou  
néctar de coco

ou

Mix Antioxidante
 



JANTA
OPÇÃO 1: PIZZA DE BERINJELA
(Tempo de Preparo: 60 Minutos)

Ingredientes:

Massa:
• 2 colheres de sopa de linhaça dourada
• ¼ de colher de chá de pimenta do reino moída
• 4 colheres de sopa de farinha de amêndoa
• 3 colheres de sopa de água filtrada
• 1 berinjela média
• 5 colheres de sopa de molho de tomate
• 1 colher de sopa de azeite de oliva
• ½ colher chá de sal (preferir sal rosa)

Recheio:
• 1 abobrinha grande
• 1/3 de berinjela média
• ½ pimentão vermelho
• 3 colheres de sopa de alho poró (cortado em 

rodelas)
• 2 a 3 tomates (picados ou em rodelas)
• 10 ovos de codorna ou de 2 de galinha cozidos 

fatiados
• Orégano, sal e azeite à gosto

Preparo:
1. Deixe a linhaça de molho por 15 minutos e após retire a 

água.
2. Corte berinjela em cubos. Coloque no processador com 

pimenta e bata. Retire o excesso de líquido espremendo 
com um pano.

3. Coloque em uma vasilha juntando a linhaça e os demais 
ingredientes. Amasse bastante.

4. Em uma assadeira com papel manteia, abra a massa 
comas mãos e forme um disco. Leve ao forno 
preaquecido e asse por 20 minutos.

5. Retire do forno, estenda em uma bancada outra folha 
de papel manteiga e vire a massa sobre ela.

6. Coloque o molho de tomate, corte os legumes 
para o recheio em fatias bem fininhas ou picadas e 
arrume sobre a massa. Leve ao forno por mais 20 a 30 
minutos. Finalize colocando os ovos fatiados. Sirva em 
seguida.



JANTA

OPÇÃO 2: SOPA DE ALHO PORÓ
(Tempo de preparo: 30 minutos)

Ingredientes:
• 6 alhos-porós médios
• 1 inhames médios ou batata doce
• 3 colheres sopa quinoa
• 5 cubos de frango ou  

salmão do tamanho de um dado
• 4 xícaras de água filtrada
• 1 colher sopa de azeite de oliva
• Gergelim a gosto
• Sal Rosa a gosto

Modo de Preparo:
1. Descasque o inhame e lave o alho poró. Coloque na 

panela de pressão. Cozinhe por 15 minutos contados 
a partir do momento que a panela chiar. Lembre de 
tirar todo o vapor antes de abrir a panela.

2. Transfira para o liquidificador e bata tudo até virar um 
creme homogêneo. Pode levar de novo a panela e 
cozinhar mais uns minutos até engrossar um pouco

3. Refogue os cubos com azeite de oliva e coloque na 
sopa.

4. Tempere com sal à gosto e salpique gergelim.
 

DICA: 
Prepare a sopa pra semana toda em 
um dia que esteja mais folgado de 
tempo. Coloque em potes e deixe na 
geladeira e congelador. Isso facilita 
o preparo no dia a dia e aumenta a 
durabilidade.
 



JANTA
OPÇÃO 3: HAMBURGUER DE BERINJELA
(tempo de preparo: 90 Minutos)

Ingredientes:
• 2 berinjelas grandes
• 1 inhame médio
• ¼ xícara de arroz integral 7 cereais cozido
• 2 colheres sopa sementes de girassol
• 2 colheres sopa de sementes de abóbora
• 1 colher sopa de gergelim
• 1 colher sopa de azeite
• Sal à gosto

Modo de preparo:
1. Descasque o inhame, corte em cubos e cubra com 

água e cozinhe por 20 minutos
2. Corte a berinjela ao meio e leve ao forno a 220 °C por 

35 minutos
3. Retire a berinjela do forno e transfiram pra uma tigela. 

Junte o arroz, o inhame e o restante dos ingredientes. 
Misture bem com as mãos até dar liga.

4. Divide em 4 partes e modele 4 hambúrgueres. Coloque 
em uma assadeira untada com óleo leve ao forno por 
25 minutos. Na metade do tempo, vire-os com cuidado 
para que dourem por igual.

DICA: 
Prepare o hamburguer pra semana 
toda em um dia que esteja mais 
folgado de tempo. Coloque em potes 
e deixe na geladeira e congelador. 
Isso facilita o preparo no dia a dia e 
aumenta a durabilidade.



JANTA
OPÇÃO 4:   
PEIXE GRELHADO + ABOBRINHA E BERINJELA 
REFOGADA NA MANTEIGA GHEE COM ALHO PORÓ
(Tempo de Preparo: 15 minutos)
 
Ingredientes:
• 1 abobrinha média
• 1 berinjela média
• 2 colheres de sopa cheia de alho poró em rodelas
• Sal Rosa à gosto

Modo de Preparo:
1. Corte a abobrinha e berinjela em fatias com até 

2cm de espessura.
2. Corte o Alho poró em fatias bem fininhas
3. Refogue o alho poró na manteiga e reserve
4. Refogue a berinjela e a abobrinha na manteiga e 

pode deixar dar uma dourada. Vire do outro lado 
para dourar por igual.

5. Em um prato tempere-os com sal à gosto e 
coloque o alho poró por cima.

6. Refogue o peixe de sua escolha na manteiga e 
tempere a gosto



JANTA
OPÇÃO 5: CUBOS DE FRANGO + MACARRÃO DE 
ABOBRINHA COM PESTO
(Tempo de Preparo: 25 Minutos)

Para o espaguete
Ingredientes:
• Uma abobrinha grande ou 2 abobrinhas médias

Modo de preparo:
1. Fatie a abobrinha em lâminas finas. Sugiro que você 

utilize um espiralizador de legumes para fatiar a 
abobrinha como um espaguete. Se você buscar na 
internet, encontrará por preços muito acessíveis.

2. Doure o alho ralado em um fio de azeite. Desligue o fogo.
3. Acrescente a abobrinha na panela.
4. Observação: A abobrinha não vai ao fogo! O calor da 

panela já basta.

Para o Molho Pesto: 
Ingredientes:
• 3 castanhas do Pará, 3 nozes, 3 amêndoas
• 1 dente de alho
• 1 colher sopa cheia de gergelim
• 2 punhados bem cheio de folhas de manjericão 

(120g)
• 10 colheres (sopa) de azeite de oliva
• opcional: ½  colher (chá) de suco de limão 
• Sal e pimenta do reino à gosto

Modo de preparo:
1. No liquidificador despeje o azeite de oliva, as 

castanhas e um pouquinho de suco de limão, as 
folhas de manjericão, o alho, o sal e bata bem.

2. Se necessário adicione um pouco mais de azeite 
aos poucos até chegar ao ponto desejado.

Para a proteína:
Ingredientes:
• 5 cubos de frango ou salmão do tamanho de 

um dado
• 1 colher sopa azeite de oliva
Modo de preparo:
Refogar os cubos no azeite e colocar dentro da 
sopa

 

DICA: Prepare o pesto pra semana toda em um dia 
que esteja mais folgado de tempo. Coloque em em 
um pote e deixe na geladeira. Isso facilita o preparo 
no dia a dia.



SUPLEMENTAÇÃO OPCIONAL PRÉ E PÓS TREINO

Pré Treino
1 dose de Proteína de  
10 a 20 minutos antes.

Pós Treino
1 dose de Proteína
até 3 horas depois.



LISTA DE COMPRAS

Lista de ALIMENTOS
• Limão – 1 kilo
• Gengibre – 100g
• Abacaxi – 2 unidades
• Couve orgânica – 2 molhos
• Salsão – 1 molho
• Pepino – 4 unidades
• Cebola – 5 unidades
• Ovos – 2 dúzias
• Abacate ou avocado – 4 unidades
• Grão de bico – 300g
• Milho – 1 lata ou 2 espigas
• Tomate(normal ou cereja) – 2 bandejas
• Brotos(feijão , alfafa) – 1 caixinha
• Atum Sólido ( em água) – 5 latas
• Berinjela – 10 unidades
• Abobrinha – 6 unidades
• Pimentão(verde, vermelho, amarelo) – 3 unidades
• Arroz integral 7 cereais – 1 pacote
• Peixe (cação, salmão, anjo, atum) – 4 postas

Lista de TEMPEROS
• Hortelã(menta)
• Mostarda
• Sal rosa
• Azeite de Oliva
• Vinagre de Maça

Lista de SEMENTES e oleaginosas
• Amêndoas 200 gramas
• Girassol 200 gramas
• Abóbora 150 gramas
• Gergelim 100 gramas
• Cranberry 150 gramas
• Goji Berry 150 gramas
• Nozes 200 gramas
• Chia 100 gramas
• Linhaça 100 gramas
• Castanha do Pará 200 gramas
 

• Cúrcuma
• Pimenta do Reino
• Óleo de Coco
• Majericão
• Mel

OBS: Se não há na sua cidade algum desses ingredientes, é 
possível pesquisar na internet e comprá-los online.



LISTA DE SUPLEMENTOS

Whey Protein (concentrado, isolado ou 
hidrolisado) ou proteínas veganas

OBS: Eu, Raquel, costumo escolher o que 
não possui conservantes, colorantes e nem 
adoçantes artificiais. As proteínas veganas são tão 
boas quanto Whey Protein. Como sou intolerante 
a lactose e tenho alergia a caseína, não utilizo 
whey protein. Aqui estão sites que realizo minhas 
compras e você pode encontrar ambos.
essentialnutrition.com.br 
fastnutri.com.br 

Ômega3 
Dica: Nesse caso preço geralmente é sinônimo 
de qualidade. 
https://essentialnutrition.com.br/ ou escolha o 
que for melhor 

Fito7gold
fito7gold.com.br

Vitamina D3
basta comprar na 
farmácia ou pesquisar na 
internet doses de 5000 a 
10.000 Ui

Espirulina em pó ou 
cápsula
basta comprar na 
farmácia ou pesquisar na 
internet 

Chorella em pó ou 
cápsula
basta comprar na 
farmácia ou pesquisar na 
internet 

 

http://essentialnutrition.com.br
http://essentialnutrition.com.br
http://fito7gold.com.br
http://fastnutri.com.br

