LOW CARB NA PRÁTICA
RECEITAS DESCOMPLICADAS PARA O DIA A DIA

SOBRE MIM
Sou nutricionista, formada pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Desde a minha graduação,
despertei o interesse por estudar e trabalhar com
diabetes, a partir da leitura de estudos que apontavam
uma alimentação saudável tendo o mesmo OU superior
resultado na melhora glicêmica do que medicação.

O resultado? Após a graduação, fui fazer o meu
mestrado e doutorado, também pela UFRGS, com foco
em Epidemiologia do Diabetes. Durante o período de
pós-graduação, participei da capacitação do Diabetes
Prevention Programm - Pittsburgh, Pensilvânia (EUA), e
me tornei uma incentivadora de hábitos saudáveis
como estratégia de prevenção e tratamento do
diabetes.

Atuo na área de nutrição clínica, com foco principal em
diabetes, contagem de carboidratos e dieta low carb
para tratamento do diabetes e perda de peso.

@nutribariboldi

www.barbarariboldi.com.br

LOW CARB DESCOMPLICADO
Quando falamos de Low Carb, o que vem à cabeça?

Evidências apontam que uma alimentação com <26%

A maioria das pessoas responde: ovos, salsicha, bacon,

das calorias vindas de carboidratos auxilia no controle

não comer frutas nem pães.

glicêmico, na perda de peso e na melhora do perfil de
colesterol e da pressão.

Mas Low Carb, por definição, é o consumo inferior a
40% de todas as calorias do dia, advindas do

E qual a principal dificuldade que as pessoas

carboidrato. Logo, se em todas as nossas refeições

encontram? Ao aderir a uma alimentação low carb,

buscarmos um equilíbrio com boas fontes de proteínas,

faltam ideias do que comer nas refeições em que, por

gorduras e carboidratos, podemos ter uma refeição

hábito, consumimos carboidratos, como é o caso do

low carb sem necessariamente deixar de comer

pão no café da manhã e dos biscoitos ou do bolo no

alimentos que são da nossa cultura e rotina (exemplos:

lanche da tarde.

arroz, feijão, frutas).
Além disso, temos muitas receitas na internet que
Quer um exemplo? Se no almoço consumirmos saladas

utilizam ingredientes pouco comuns, que muitas vezes

cruas à vontade com 1 col. chá de azeite de oliva + 2 col.

não encontramos no supermercado.

sopa de arroz integral + 1 concha pequena de feijão + 1
bife médio de frango (120g), consumimos ao todo 300

E é preciso fazer uso desses ingredientes? Não! A

kcal, das quais 56% proteínas, 17% gorduras e 26%

alimentação low carb pode ser feita de forma

carboidratos!

descomplicada, com alimentos que já são parte da
nossa rotina!

"O QUÊ?! Comendo arroz e feijão e fazendo
Low Carb?" É isso mesmo!
Como? É tudo uma questão de como combinar os
alimentos para permitir uma refeição equilibrada, e
organizar as quantidades!

Então, a ideia desse ebook é trazer receitas práticas
para inserir nas suas refeições!

Experimentem, partilhem, e
bom apetite! :)

PANQUECA
DE BANANA
INGREDIENTES
1 ovo
1/2 banana (30 gr)
1 col. chá de linhaça

PREPARO
1. Amassar bem a banana com
um garfo.
2. Bater o ovo e misturar a
banana, a linhaça.

Canela em pó a gosto
3. Assar numa frigideira
antiaderente em fogo baixo,
até dourar os dois lados.
4. Polvilhar a canela na hora de
servir.

Calorias: 124 kcal
Carboidratos: 9,3 g
Proteínas: 7,7 g
Gorduras: 6,5 g

Rendimento:
1 panqueca

PÃO DE
QUEIJO DE
FRIGIDEIRA
INGREDIENTES

PREPARO

1 ovo

1. Bater bem o ovo.

1 col sopa de requeijão

2. Misturar o ovo batido com o
requeijão e o queijo parmesão
ralado.

1 col sopa de queijo
parmesão ralado

3. Assar numa frigideira
antiaderente em fogo baixo,
até dourar os dois lados, como
uma panqueca.

Calorias: 133 kcal
Carboidratos: 3,1 g
Proteínas: 12,9 g
Gorduras: 12,8 g

Rendimento:
1 panqueca

PÃO DE
QUEIJO
INGREDIENTES
5 ovos
130g de queijo
Queijo parmesão ralado

PREPARO
1. Bater todos os ingredientes,
menos o fermento, no
liquidificador.
2. Misturar o fermento.

a gosto para polvilhar
1 colher de chá de
fermento

Calorias: 190 kcal
Carboidratos: 1,5 g
Proteínas: 17 g
Gorduras: 12,9 g

3. Distribuir em seis forminhas
e assar no forno a 180 graus
por 15 minutos.

Rendimento:
6 unidades

BARRINHA DE
AMENDOIM E
CHOCOLATE
INGREDIENTES
100 gr de chocolate com
mais de 70% de cacau
200 gr de pasta de

PREPARO
1. Misturar a pasta de
amendoim, o sal e o adoçante.
2. Derreter o chocolate em
banho-maria.

amendoim
1 pitada de sal
Adoçante a gosto

3. Colocar um pouco de
chocolate em forminhas,
espalhando pelas laterais das
forminhas.
4. Rechear com a manteiga de
amendoim e cobrir com o
restante do chocolate.
3. Levar ao freezer por 30 min.
Pode armazenar no freezer ou
gelareira.

Calorias: 250 kcal
Carboidratos: 7,1 g
Proteínas: 9,8 g
Gorduras: 20,3 g

Rendimento:
6 porções

BOLO
FELPUDO
DE COCO
INGREDIENTES
2 ovos + 1 clara
1/2 xícara de xylitol (ou
outro adoçante)
2 bananas nanicas
1 col sopa de óleo de
coco
200 ml de leite de coco
1 x de farinha de
amêndoas ou
amendoim

PREPARO
1. Bater bem os ovos, a clara e o
xylitol até formar um creme
claro.
2. Adicionar o óleo e o leite de
coco.
3. Após amassar as bananas
misturar com a massa.
4. Adicionar a farinha, o coco
ralado e o fermento.
5. Assar em forno pré-aquecido
por 30 minutos.

1 xícara de coco ralado
1 col sopa de fermento

Calorias: 115 kcal
Carboidratos: 6,1 g
Proteínas: 3,4 g
Gorduras: 9,6 g

Rendimento:
12 fatias

COOKIES
DE CACAU
E COCO
INGREDIENTES
100 g de farinha de
amendoim
60 g de farinha de coco
20 g de cacau em pó
1 banana pequena (60 g)
6 col sopa de manteiga
derretida
150 ml de leite
2 col chá de fermento

PREPARO
1. Amassar bem a banana com
um garfo e acrescentar os
ingredientes líquidos.
2. Misturar os ingredientes
secos.
3. Adicionar aos poucos a
mistura de secos à mistura de
líquidos e mexer bem.
4. Com uma colher de chá,
molde bolinhas e aperte com
um garfo para dar o formato e
ficar mais crocante.
5. Assar por 20-30 minutos, em
forno médio pré-aquecido.

Calorias: 110 kcal
Carboidratos: 3 g
Proteínas: 2 g
Gorduras: 10 g

Rendimento:
20 biscoitos

