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Ingredientes

• Abacate - 1 unidade

• Limão - 0,5 unidade

• Sal - a gosto

• Pimenta do reino - a gosto

• Tomate cereja - 150 g

      (150g = aprox. 1 xic.)

• Mussarela de bufala -

      50 g (em bolinhas)

• Manjericão fresco - 25 g

     (25 g = aprox. 1/2 maço)

• Azeite - a gosto

Modo de Preparo

1. Abra o abacate cortando no meio com uma faca e 

retire a polpa com uma colher. Reserve e amasse em 

um bowl com um garfo.

2. Misture o abacate com o limão, tempere com sal e 

pimenta.

3. Corte a bolinhas de mussarela de búfala ao meio.

4. Corte os tomatinhos ao meio.

5. Monte o tartar com um aro: faça uma camada com 

o abacate, uma com os tomatinhos, mais uma com o 

creme de abacate e por último a mussarela.

6. Finalize com azeite de oliva, sal e pimenta do rei-

no moídos na hora a gosto. Decore com as folhas de 

manjericão e aproveite!

4. Tartar Caprese

Entradas e Saladas

SERVE
4 pessoas

TEMPO ESTIMADO
20 minutos ativo

CUSTO ESTIMADO
R$ 9,21





Ingredientes
Massa

• Quinoa - 170g (170 g = 1 xic.)

• Água - 2 xic.

     (para cozinhar a quinoa)

• Aveia - 75 g

     (75 g = ¾ xic. pode ser substituído 

     por farinha de arroz integral)

• Água – ¼ xíc. (para a massa)

• Azeite - 30 ml ( 30 ml = 2 col. Sopa)

• Gergelim preto - 9 g

     (9 g = 1 col. Sopa)

• Sal - a gosto

• Pimenta do reino - a gosto

Recheio

• Cebola - 0,5 unid.

• Alho-poró - 1 unid.

     (1 unid. = 100 g. = 1 xic.)

• Abobrinha - 125 g (125 g = 1 xic.)

• Cogumelo shitake - 100 g

     (100 g = aprox. 1 xic.)

• Ovo - 2 unid.

• Leite de amêndoas - 200 ml

• Queijo de cabra - 30g

     (30 g = 1 col. sopa)

• Salsinha  - a gosto

Modo de Preparo
1. Em uma peneira f ina, lavar bem a quinoa em água 

corrente até estar totalmente limpa (importante para 

tirar uma camada amarga). Coloque água em uma 

chaleira para ferver (o dobro da medida de quinoa).

2. Cozinhe a quinoa com a água fervente em uma 

panela média em fogo baixo por cerca de 15 minutos. 

Se sobrar água retire e drene com a peneira. Misture, 

usando um garfo para soltar os grãos.

3. Higienize os cogumelos e corte em fatias. Obs: não 

lave os cogumelos em água corrente, pois ele

absorve a água mudando a consistência e gosto. 

Sugerimos usar um pano úmido ou papel toalha

úmido. Se estiver muito sujo, passe-o rapidamente na 

água para tirar os excessos de terra. E passe o pano ou 

papel toalha para f inalizar.

4. Lave e corte o alho poró em rodelas f inas. Reserve.

5. Descasque a cebola e corte em cubinhos. Reserve.

9. Torta de quinoa com cogumelos
e queijo de cabra

Pratos Principais

SERVE
4 pessoas

TEMPO ESTIMADO
15 min. ativo + 40 min. forno

CUSTO ESTIMADO
R$ 16,37



6. Lave a abobrinha e rale.

7. Pré aqueça o forno a 180 graus.

8. Em um bowl misture a quinoa já cozida com a aveia. Adicione o azeite e misture com a água aos

poucos até f icar homogêneo e dar liga (se necessário, adicione um pouco mais de água). 

9. Tempere a massa a gosto com o gergelim, sal e pimenta do reino moídos na hora. Em uma forma de 

torta com fundo removível, coloque a massa, cubra com plástico f ilme e vá apertando com as mãos e 

subindo um pouco para as bordas.

10. Leve a massa ao forno pré-aquecido a 180 C asse por 15 minutos ou até f icar dourada. Retire e reserve.

FINALIZE

11. Esquente a frigideira no fogo alto com um fio de azeite, refogue a cebola com o alho poró até f icar 

transparente. Junte a abobrinha, tempere com sal e pimenta do reino a gosto e refogue por mais 1

minuto. Desligue o fogo e reserve.

12. Misture em um bowl os ovos com leite de coco. Junte a mistura da abobrinha com os temperos.

13. Coloque o recheio sobre a massa. Finalize com os cogumelos, queijo de cabra e salsinha a gosto. Asse 

no forno pré aquecido por cerca de 30 minutos.

Rende: 8 fatias.

9. Torta de quinoa com cogumelos
e queijo de cabra

Pratos Principais

SERVE
4 pessoas

TEMPO ESTIMADO
15 min. ativo + 40 min. forno

CUSTO ESTIMADO
R$ 16,37





Ingredientes
•  Abóbora japonesa - 300g

• Manjericão fresco - 50g

 (50g = aprox. 1 maço)

• Dente de alho - 3g

 (3g = 1 unid.)

• Azeite - 30 ml 

 (2 col. Sopa)

• Limão tahiti - 0,5 unid. 

 (0.5unid. = aprox. 1 col. Sopa)

• Queijo de cabra - 100g

• Semente de abóbora – 65g

 (65 g = ½ xic., crua e sem casca)

• Sal - a gosto

• Pimenta do reino - a gosto

Modo de Preparo
1. Pré aqueça o forno a 180 graus.

2. Lave bem a casca da abóbora e coloque inteira no 

microondas (para facilitar o corte) por 5 minutos.

3. Corte a abóbora no meio, retire as sementes com 

uma colher e reserve.

4. Coloque em uma assadeira untada com azeite, 

com a parte cortada virada para baixo e leve ao forno 

180 graus por 40 minutos ou até f icar bem macia.

5. Lave bem o manjericão e solte a folhas. Separe.

6. Descasque o alho e amasse.

7.  Separe o queijo e amasse metade.

10. Abóbora recheada com pesto de
queijo de cabra

Pratos Principais

SERVE
4 pessoas

TEMPO ESTIMADO
15 min. ativo + 40 min. forno

CUSTO ESTIMADO
R$ 11,83



8. Quando a abóbora estiver quase pronta, junte as sementes de abóbora, o alho, limão, sal e metade do 

queijo (que não foi amassada) no liquidif icador e triture bem.

9. Acrescente o azeite aos poucos até virar uma pasta e por último as folhas de manjericão (coloque 

uma pedra de gelo junto para f icar bem verdinho ou faça em um pilão a moda tradicional). Coloque o 

molho em um bowl e termine de misturar.

10.  Quando abóbora estiver bem macia e pronta, retire do forno e corte em fatias para servir. Finalize 

com o molho pesto e restante do queijo de cabra.

DICA:  Enquanto assa a abóbora, lave bem as sementes em uma peneira para tirar o máximo da polpa. 

Seque com papel toalha e coloque em outra assadeira pequena com um fio de azeite. Leve ao forno por 

15 minutos para secar. Deixe esfriar por 10 minutos e sirva como aperitivo!

10. Abóbora recheada com pesto de
queijo de cabra

Pratos Principais

SERVE
4 pessoas

TEMPO ESTIMADO
15 min. ativo + 40 min. forno

CUSTO ESTIMADO
R$ 11,83





Ingredientes
• Maple - 15 ml

     (15 ml = 1 col. Sopa, pode ser

     substituido por mel) 

• Azeite - 30 ml ( 30 ml = 2 col. Sopa) 

• Tomilho fresco - 2,7 g

     ( 2,7 g = 1 col. Sopa)

• Sal - a gosto

• Pimenta do reino - a gosto

• Abóbora - 200 g

• Couve de Bruxelas - 200 g

• Dente de alho - 24 g

     (24 g = 8 unid.)

• Peito de frango sem pele - 300 g

• Cranberry - 16 g

     (16 g = 2 col. sopa, pode ser outro 

     tipo de fruta seca da sua

     preferência)

• Nozes - 40 g ( 40 g = 2 col. Sopa) 

Modo de Preparo
1. Em um bowl misture o maple com metade do 

azeite, tomilho e tempere com sal e pimenta do reino 

moídos na hora. Tempere o frango com esta marinada 

e de preferência deixe na geladeira na noite anterior 

para pegar gosto.

2. Lave a couve de Bruxelas, apare, remova todas as 

folhas externas enrugadas e corte ao meio.

3. Lave abóbora e corte em cubos médios.

4. Pré aqueça o forno a 200 graus. 

5. Em outro bowl misture a abóbora, dentes de alho 

com casca e couve de Bruxelas com o restante do 

azeite. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. 

Misture bem. 

12. Frango com maple, abóbora e
couve de Bruxelas 

Pratos Principais

SERVE
2 pessoas

TEMPO ESTIMADO
15 min. ativo + 30 min. forno

CUSTO ESTIMADO
R$ 12,00



6. Forre uma assadeira com papel alumínio. Leve a assadeira ao forno por 5 minutos, retire e regue com 

azeite. 

7. Coloque o frango com a parte alta virada para baixo (reserve o caldo do frango) no meio da assadeira 

e os legumes ao redor. Asse por 15 minutos.

8. Retire, vire o frango e legumes. Passe a marinada sobre o frango e legumes e retorne ao forno por 

mais 15 minutos ou até f icar assado e a abóbora macia. Finalize com as nozes e cranberries e sirva.

12. Frango com maple, abóbora e
couve de Bruxelas 

Pratos Principais

SERVE
2 pessoas

TEMPO ESTIMADO
15 min. ativo + 30 min. forno

CUSTO ESTIMADO
R$ 12,00





Ingredientes
• Manteiga ghee - 55g

 (55 g = 1/4 xic., pode usar óleo

 de coco) 

• Chocolate meio amargo - 75g

 (75 g = ½ xic. Picada)

• Ovo – 1 unid.

• Baunilha - 5ml

 (5ml = 1 col. de chá)

• Açúcar de coco - 70g

 (70g = 1/2 xic. Pode ser o adoçante

 da sua preferência, sugerimos de

 coco, mascavo ou demerara e

 entre os adoçantes naturais

 eritritol ou xylitol) 

• Far. de amêndoas - 50g

 (50 g = 1/2 xic. pode ser

 substituído por outro tipo de 

 castanhas ou farinha de coco,

 ou aveia)

• Cacau em pó - 6g(6 g = 1 col. sopa)

• Sal - a gosto (1 pitada)

• Fermento em pó - 1,65g (1,65g = 1 col. 

de café)

Modo de Preparo
1. Pré aqueça o forno a 180 graus.

2. Coloque a manteiga e os pedaços de chocolate em um 

bowl e derreta no microondas aos poucos (em levas de 30 

segundos, misturando bem nos intervalos) até f icar uma 

mistura uniforme. Deixe esfriar (aprox. 5 minutos)

enquanto separa os outros ingredientes.

3. Em uma tigela, misture os ovos com a baunilha e

adicione o açúcar. Adicione a mistura do chocolate

derretido e por último junte os ingredientes secos,

colocando por último o fermento e misturando

delicadamente.

4. Coloque a massa em uma assadeira retangular pequena 

(deve f icar com aprox. 1 dedo de altura) polvilhada com

cacau. Leve ao forno por 20 minutos.

5. Desenforme e deixe esfriar. Corte em quadrados e sirva.

DICA: Para que o brownie f ique macio depois de frio,

retire-o do forno quando o centro ainda estiver

ligeiramente úmido. A receita rende cerca de 4 pedaços.

17. Brownie chocolate low carb

Sobremesas

SERVE
4 pessoas

TEMPO ESTIMADO
10 min. ativo + 20 min. forno

CUSTO ESTIMADO
R$ 10,51





Ingredientes
•  Pistache - 50g

 (50 g = 1/2 xic, cru, sem casca e 

 sem sal)

•  Castanha de caju - 70g

 (70 g = 1/2 xic., crua)

•  Leite em pó - 100g

 (100g = 1 xic., pode ser o leite da  

 sua preferência, pode ser vegetal 

 de coco ou arroz)

•  Água - 1/4 xíc.

•  Eritritol - 70g

 (70g = 1/2 xic. Pode ser o adoçante 

 da sua preferência, sugerimos de 

 coco, mascavo ou demerara e

 entre os adoçantes naturais

 eritritol ou xylitol)

•  Sal - a gosto

Modo de Preparo
1. No dia anterior coloque a castanha de caju de

molho na água (pelo menos 6 horas).

2. Bata o pistache no liquidif icador ou processador até 

virar farinha e reserve um pouquinho para f inalizar os 

brigadeiros.

3. Coloque metade do leite em pó com a água e 

adoçante da sua preferência no liquidif icador.

4. Acrescente a outra metade do leite em pó e bata 

até f icar bem uniforme para fazer o leite condensado. 

Junte a castanha de caju e metade da farinha de

pistache. Bata até f icar uma massa uniforme.

5. Coloque a massa em uma panela no fogo baixo, até 

desgrudar e f icar com consistência mais grudenta de 

brigadeiro.

6. Faça as bolinhas e enrole na farinha pistache

separada. Aproveite!

21. Brigadeiro de Pistache

Sobremesas

SERVE
4 pessoas

TEMPO ESTIMADO
10 minutos

CUSTO ESTIMADO
R$ 11,84 por pessoa





Personalize a sua melhor versão

O que nos diferencia

MAIS SAÚDE

Ingredientes
da Estação

Chega de
Desperdício

Adiante o
Preparo

Aplicativo
Exclusivo

Compras
Simplificadas

Altamente
Personalizável

MAIS TEMPO MAIS PRAZER MAIS ECONOMIA

Confira os 5 cardápios e customize tudo de acordo com suas preferências!

Cardápio Inteligente: com menos de R$ 1,00 por dia,
você facilita a sua vida de uma forma saudável

SIMPLIFIQUE SUAS REFEIÇÕES E VIVA COM MAIS SAÚDE!

Acesse www.smartliv.com.br e experimente 15 DIAS GRÁTIS para começar 
agora!

+ original + low carb + família + econômico + vegetariano



Veja a seleção festiva completa:
       ENTRADAS E SALADAS
1.      Palitinho de vegetais com requeijão de castanhas

2.      Pãozinho de batata doce

3.      Rolinho de Presunto Cru com Melão

4.      Tartar Caprese

5.      Granola Salgada

6.      Tomate Confit

7.       Salada de vegetais assada

8.      Rolinho de berinjela georgiano

                

                  PRATOS PRINCIPAIS
9.      Torta de quinoa com cogumelos e queijo de cabra

10.     Abóbora recheada com pesto de queijo de cabra

11.      Arroz Marroquino

12.      Frango com maple, abóbora e couve de Bruxelas

13.     Papilote de salmão com gengibre e laranja 

14.     Gratin de batata doce com castanhas

15.     Guirlanda de Lombo

       

                   SOBREMESAS
16.    Torta Pecan

17.    Brownie chocolate low carb

18.    Brownie chocolate branco low carb

19.    Brigadeiro Fit

20.    Beijinho Fit

21.   Brigadeiro de Pistache

exclusivo para assinantes
exclusivo para assinantes

exclusivo para assinantes

exclusivo para assinantes
exclusivo para assinantes

exclusivo para assinantes
exclusivo para assinantes

exclusivo para assinantes

exclusivo para assinantes
exclusivo para assinantes

exclusivo para assinantes

exclusivo para assinantes

exclusivo para assinantes

exclusivo para assinantes
exclusivo para assinantes




