


panqueca e waffles
(usadas para receitas salgadas)

panqueca tradicional

Ingredientes:

Modo de Preparo:

1 ovo 

1 colher de sopa de leite de coco

1 colher de chá de bicabornato

2 colheres de sopa da mistura 

de farinhas

Misture tudo até formar uma massa, coloque por último o fermento. Em 

uma maquina de waffle ou frigideira untada com óleo de coco, coloque 

uma porção dessa massa e doure dos dois lados. 

O legal dessa massa é que da para deixar a mistura de farinhas pronta 

em um pote, isso facilita o processo na hora de preparar.  

Ingredientes:

8 Colheres de sopa de farinha 

de linhaça dourada

8 colheres de sopa de farinha 

de amêndoas

6 colheres de sopa de farinha 

de coco 

1 colher de chá de sal rosa

mISTURA DE wAFFLE
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SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN VEGETARIANO LOW CARB SEM LEITE



coxinha de frango low carb
Ingredientes: Para empanar:

Modo de Preparo:

300g de couve-flor ralada

1 ovo

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de moranga cabotia cozida

e amassada

300g de peito de frango desfiado

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de pimenta caiena

1 colher de chá de tomilho

1 colher de chá de ervas finas

3 colheres de sopa de farinha de

amêndoas ou linhaça

4 colheres de farinha de coco

Mistura de 1 xícara de farinha

de linhaça dourada, 2 colheres

de sopa de sementes de 

gergelim, sal e orégano, com 

2 ovos batidos.
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No processador coloque tudo menos a farinha de coco. Processe até ficar 

uma massa homogênea. Se você não tiver processador,basta ralar e cortar 

o frango bem e misturar tudo com as mãos. Em seguida vá acrescentando 

(aos poucos) a farinha de coco e misturando até que a massa fique 

maleável e você consiga moldar coxinhas. Leve ao freezer por uns 15 

minutos para ela firmar. Agora é so empanar, passe no ovo e depois na 

mistura de farinha e gergelim. Leve ao forno até dourar. Esse lanche é legal 

você fazer em maior quantidade e ter congelado no freezer, facilitando o 

seu lanche para durante a semana.

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN LOW CARB SEM LEITE



Ingredientes:

Modo de Preparo:

2 cenouras médias cozidas (pode ser no micro que é mais rápido)

40g de castanha-do-para picadas grosseiramente

4 ovos

½ xicara de farinha de coco

½ xicara de farinha de linhaça dourada

½ xicara de aveia em flocos

2 colheres de sopa de óleo de coco

2 colheres de sopa sementes de chia

1 colher de chá de sal marinho ou rosa

1 colher de sopa de fermento químico em pó

pão lowcarb de cenoura com castanhas
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Bata no liquidificador a cenoura cozida com os ovos até obter uma 

consistência de purê. Despeje em uma vasilha e misture o restante dos 

ingredientes, colocando por último o fermento. Passe para uma forma de 

pão antiaderente e para finalizar coloque por cima pedaços de castanhas. 

Coloque para assar em forno pré-aquecido, (180°) por mais ou menos 40 

minutos.

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN VEGETARIANO LOW CARB SEM LEITE



Ingredientes:

1 xícara de arroz integral

2 xícaras de leite de amêndoas

1 xícara de leite de coco

30g de funghi seco

1 colher de chá de óleo de coco

½ cebola

1 colher de chá de alho

Sal à gosto

1 colher de chá noz moscada

Salsinha e cebolinha à gosto
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Modo de Preparo:

Substituições e Dicas: Este prato é daqueles que basta uma salada verde 

como acompanhamento. Mas também é ótimo como acompanhamento 

para carnes vermelhas, sejam elas no forno ou grelhadas.

Comece hidratando o funghi com água quente por 30 minutos. Em uma 

panela aquecida com óleo de coco, refogue a cebola e o alho. Acrescente 

metade funghi já hidratado e picado. Guarde a água que restou no pote. 

Acrescente o arroz, sal, noz moscada, misture bem e deixe fritar por uns 

minutinhos. Adicione a água onde o funghi hidratou e mexa. Em seguida, 

acrescente as xicaras de leite e cozinhe em fogo baixo. Quando o arroz 

estiver macio e cremoso pode desligar. Pode acrescentar um pouquinho de 

leite de coco no final para dar a cremosidade. Salpique salsinha e cebolinha 

por cima antes de servir.

RISOTO AO FUNGHI

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN VEGETARIANO carbo integral SEM LEITE
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Ingredientes:

2 berinjelas médias cortadas em rodelas

300g de molho de tomate caseiro

300g de tofu cortado em fatias

2 tomates médios cortados em rodelas finas

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica picante

Azeite de oliva

Sal

Orégano

Modo de Preparo:

Substituições e Dicas: Uma boa alternativa ao tofu é o Tempeh, derivado 

da fermentação de grãos. Vocês encontram este produto em loja de

produtos naturais da sua cidade. Outra alternativa de recheio é brócolis 

com requeijão vegano, ou espinafre com nozes e tofu.

Comece grelhando em uma frigideira as rodelas de berinjela, com azeite de 

oliva e sal. Em seguida grelhe o tofu e tempere com sal, cúrcuma e páprica. 

Para montar você precisa de um refratário pequeno. Cubra o fundo com 

molho de tomate, distribua o tofu e por cima as rodelas de tomate. Salpique 

orégano e cubra com as rodelas de berinjela. Repita o processo e termine na 

camada de berinjela. Cubra com molho de tomate, esfarele o tofu e orégano 

por cima. Leve ao forno pré-aquecido em fogo médio, quando o molho 

estiver fervendo deixe mais uns 5 minutos e desligue. Sirva em seguida com 

uma bela salada verde com nuts. 

lasanha de berinjela

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN VEGano SEM LEITELOW CARB
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strogonoff de cogumelos
Ingredientes:

200g de cogumelo paris fresco

200g de cogumelo shitake

200g de cogumelo castanho

1 cebola roxa picada

100 ml de leite de amêndoas

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de farinha de aveia ou farinha de berinjela

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de noz moscada ralada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de Preparo:

Lave e corte os cogumelos. Em uma frigideira grande e alta, doure a cebola

com o azeite de oliva, em seguida coloque os cogumelos e regue com mais

azeite de oliva, e deixe dourar. Acrescente o molho de tomate e misture, em

seguida e em fogo baixo, acrescente os leites vegetais, o sal e a noz 

moscada. Para engrossar o strogonoff, dissolva separadamente a farinha 

com um pouco de água para não empelotar e, aos poucos, acrescente ao 

strogonoff mexendo sempre até ficar mais consistente. Desligue o fogo e 

acrescente a cebolinha e a salsinha e misture. Essa receita é muito versátil 

e serve como base para outras.

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN VEGano SEM LEITELOW CARB

Substituição e dica:
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strogonoff de cogumelos

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN VEGano SEM LEITELOW CARB

Substituição e Dicas: Se você quiser usar outros cogumelos não tem problema, 

o mais importante é que sejam cogumelos firmes e não muito pequenos. A dica 

principal aqui é dos acompanhamentos, gosto dele com uma massa de 

abobrinha ou de palmito pumpunha. Você pode usar como recheio também, 

para pizzas, pastelão, empada, moranguinha recheada e etc. Por você poder 

utilizar esta receita para varias, é legal fazer uma quantidade maior e 

congelar, assim você tem a base pronta para fazer outras. 

Continuação:



creme de moranga com gengibre

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN VEGano SEM LEITELOW CARB

Ingredientes:

200g de cogumelo paris fresco

200g de cogumelo shitake

200g de cogumelo castanho

1 cebola roxa picada

100 ml de leite de amêndoas

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de farinha de aveia ou farinha de berinjela

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de noz moscada ralada

1 colher de sopa de azeite de oliva
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Modo de Preparo:

Bata no mixer a couve-flor, a moranga, o leite e os temperos. Aqueça em 

uma panela e sirva com carne de panela desfiada (olhar no e-book de 

pratos do dia a dia) ou cogumelos grelhados.



salada caesar

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN VEGano SEM LEITELOW CARB

Ingredientes:

1 molho de allface americana picada

1 cenoura ralada ou em fios

1 xícara de grão de bico crocante

Sal à gosto

Pimenta do reino moída à gosto

Vinagre balsâmico à gosto

Requeijão de castanha de caju tradicional (olhar no e-book de

molhos e pastas)
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Modo de Preparo:

Para fazer o grão de bico crocante, cozinhe ele normalmente. Tempere com 

sal, pimenta, páprica e azeite de oliva. Leve ao forno pré-aquecido por 40 

minutos ou até ficar crocante.

Para montar nossa salada, forre um bowl com a alface americana picada 

grosseiramente, espalhe a cenoura ralada ou em fios, espalhe o grão de bico 

e sirva com o requeijão de castanhas.



molho branco

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN VEGano SEM LEITELOW CARB

Ingredientes:

1 colher de sopa de farinha de arroz integral ou aveia

150 ml de leite de amêndoas

½ cebola picada

1 colher de chá de alho picado

Noz moscada e sal à gosto
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Modo de Preparo:

Em uma panela doure a cebola e o alho com um pouquinho de óleo de coco 

ou manteiga ghee. Em fogo baixo, adicione o leite de amêndoas. Dissolva 

separadamente a farinha de arroz com água, para não empelotar quando 

for misturada com o leite.

Aos poucos acrescente a mistura ao leite, mexendo sempre, até ficar na 

consistência de molho. Adicione o sal e a noz moscada.

Dicas: Você pode acrescentar cogumelos paris frescos na hora de dourar a 

cebola, fica uma delícia!



brownie

SEM AÇÚCAR SEM GLÚTEN SEM LEITELOW CARB

Ingredientes:
Cobertura:

1 xícara de óleo de coco

30g de xilitol

30g de açúcar de coco

4 ovos

100g de farinha de amêndoas

50g de farinha de coco branca

4 colheres de sopa de farinha de

amendoim

1 pitada de sal rosa

1 colher de sopa de fermento químico

80g de chocolate 70% derretido no

micro ou em banho maria (prefira os

chocolates de marcas que adoçam

com xilitol e açúcar de coco)

50g de chocolate 70%

picado

1 receita de ganache

Nozes picadas
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Modo de Preparo:

Em um bowl misture todos os ingredientes secos, adicione os ovos e o óleo 

de coco e misture bem, por último acrescente o chocolate derretido. Forre 

uma forma retangular com papel manteiga e unte com óleo de coco e 

farinha de amêndoas. Transfira a massa e cubra com o chocolate picado. 

Leve para assar em forno pré-aquecido à 180 graus por 20 minutos. Espere 

esfriar, retire com cuidado o papel manteiga, cubra com o ganache e nozes. 



SUCO DE ABACAXI COM HORTELÃ E GENGIBRE

Ingredientes:

2 rodelas médias de abacaxi

150 ml de água de coco gelada

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de raspas de limão

3 folhas de hortelã

3 cubos de gelo
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Modo de Preparo:

Bata no liquidificador o abacaxi, a água de coco, o gengibre, 2 folhas de 

hortelã e o gelo. Sirva e decore com as raspas de limão e a folha de hortelã.

detox



Existe uma maneira prática, simples, barata e efetiva de emagrecer, 

ganhar massa muscular e até mesmo esculpir o corpo comendo tudo 

isso e muito mais! 

Pizzas Massas Salgadinhos Pães Doces

Já imaginou poder comer quando quiser a sua comida preferida, sem se 

sentir culpada e ainda assim continuar na jornada para conquistar o corpo 

dos sonhos?

 

Você não é uma atleta, então você pode sim encontrar maneiras diferentes 

para conquistar o corpo dos sonhos.

Com as Receitas da Thay você pode comer sem se sentir culpada, pois os 

alimentos além de deliciosos, pelo fato de simplesmente trocar alguns 

ingredientes, podem ser consumidos sem atrapalhar sua jornada!

Agora você pode ter acesso a um sistema completo com treinos, estratégias 

alimentares e métodos para blindar a mente - Pelo valor de menos de 1 lanche 

por dia, você vai ter acesso à receitas completas + um conteúdo super 

exclusivo com todo o passo a passo para que você conquite o corpo dos 

sonhos! 

MENOS DE 

1 REAL 

POR DIA

https://clkdmg.site/campaign/9053abbe-35ba-4d85-9ec8-1e2ce13f1fa5

