
7 DAYS
VEGAN

DETOX PLAN DESAFIO
7 DIAS
DETOX



"Que o alimento seja o
teu remédio e que o teu
remédio seja o teu
medicamento"

HIPÓCRATES

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA



OLÁ SEJA BEM VINDA AO
DESAFIO 7 DIAS DETOX 

O MEU NOME É NICOLA VICENTE

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

 O meu nome é Nicola Vicente, sou nutricionista há mais de 16 anos, naturopata há quase
9 anos e, nos últimos 4 anos, fui chefe decozinha no meu próprio restaurante

vegetariano. 

Como pode perceber, esta é uma área em que tenho muita prática e experiência, e agora
quero compartilhar parte desse conhecimento consigo e ajudá-la atornar-se, mais
saudável, mais feliz, mais equilibrada e em maior simbiose com os seus próprios
processos naturais e com a natureza.

Este plano tem como objetivo ajudá-la a limpar, purificar e desintoxicar o seu corpo de
forma moderada durante a próxima semana.

Esteja ciente de que os primeiros 2 a 3 dias serão os mais desafiantes, no entanto, com
força, determinação e poder de foco, sei que superará este desafio facilmente e que, no
final da semana, irá sentir-se mais saudável, mais leve e mais enérgica!

Vamos então verificar a sua lista de compras para esta próxima semana!



LISTA DE
COMPRAS

PARA AJUDAR A
PLANIFICAR E

ORGANIZAR

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

     Vegetais         Frutas          Cereais          Frutos Secos        Especiarias           Outros
                             Frescas       Integrais         & Sementes          & Temperos

Couve-flor
Espinafres

Pepino
Cebola roxa

Gengibre (raiz)
Alho francês

Beringela
Aipo

Ervilhas 
Alho

Cogumelos 
Shitake
Alface

Tomate
Courgette

Rúcula
Pimentos 
Brócolos
Espargos

Couve bruxelas
Beterraba

Couve Kale
Abóbora
Funcho 

Cenouras
Batata doce 
Canónigos 
Couve roxa

Cebola branca

Abacate
Kiwi 

Tâmaras
Frutos 

vermelhos 
Banana congelada

Banana fresca
Maçã
Limão

Frutos vermelhos
congelados 

Laranja
Frutos 

vermelhos 
frescos
Lima 

Amoras 
Romã
Açaí

Ananás/Abacaxi

Quinoa
Millet

Trigo Sarraceno
Arroz basmati ou

integral
 

Pimenta cayenne
Canela
Azeite

Vinagre de cidra ou
maçã

Creme de coco
Sal marinho

Pimenta preta 
Óleo de coco 

Paprika (normal ou
fumada)

Caril 
Essência de 

baunilha 
Salsa 

Manjericão
Menta fresca

Hortelã 
Sal

Mostarda dijon
Bicarbonato sódio

Coentros
Noz moscada

Cúrcuma

Bebida Vegetal
Farinha de coco  

Farinha de linhaça
Levedura 

Nutricional
Flocos de milho
Flocos de aveia 

Pão Escuro
Matcha 

Granola bio sem glúten
Água de coco

Chás (Oolong, verde,
menta e funcho)

Clorela ou 
Spirulina

Azeitonas verdes
Tofu simples
Tofu fumado
Tomate seco

Malagueta
Pasta de Miso
Xarope de ácer

Agáve
Açúcar Integral

Coco ralado 
Fermento em pó

Erva-trigo

Amêndoas
Nozes de 

macadâmia 
Nozes

Sementes de 
abóbora

Sementes de 
girassol

Sementes de coentros
Sementes chia 

Cajus 
Sementes de 

cânhamo 
Avelãs

 



RECOMENDAÇÕES 
DIA A DIA

FLOR DA VIDA -  SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

  Ao acordar: 100ml água + 2 colheres de sopa de sumo de limão + 0.5cm de
gengibre 
Deixar passar 30 minutos antes de tomar o pequeno almoço
Preparar o pequeno almoço de acordo com a ementa semanal apresentada
abaixo.
Se por algum motivo não tiver todos os ingredientes necessários para preparar o
pequeno almoço do respetivo dia, poderá trocar com outro dia.
Ao preparar o almoço, cozinhe sempre um pouco a mais para o caso de ser
necessário complementar a sopa do jantar.
Ao jantar pode consumir a quantidade de sopa que sentir necessidade, e ainda
complementar com o resto do almoço , mas apenas caso seja necessário. 
Evite comer entre as refeições indicadas, mas caso sinta muita fome, pode optar
por uma maçã mais 4 amêndoas.
Após o jantar não deve voltar a comer até ao pequeno almoço do dia seguinte
para que o corpo possa descansar pelo menos 12 a 14 horas entre as refeições.
Beba pelo menos 1,5 litros de água por dia à qual pode juntar sumo de ½ limão e
gengibre ralado, ou opte por fazer um dos sumos detox que estão apresentados
já de seguida.   



SUMOS DETOX
   FRESCURA DE PEPINO        SENSAÇÃO TROPICAL        DETOX EXPRESS 

1 pepino descascado
e sem sementes
1 maçã grande

descascada
1 talo de aipo

1 mão cheia de
menta fresca

1cm de raiz de
gengibre descascado

Sumode ½ limão
1 litro de água

alcalina (ph acima de
7)

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

250ml de água de
coco

1 mão cheia de
espinafres

100g papaia 
100g ananás

Sumo de 1 lima
1 mão cheia de

hortelã
750ml de água

alcalina 
 

250ml de água de
coco

2 mãos cheias de
espinafres 

100g ananás 
1 talo de aipo

¼ bulbo de funcho
1 mão cheia de

hortelã
2 cm de gengibre 
Sumo de ½  limão 
1 colher de chá de
clorela ou spirulina

750ml
de água alcalina



EMENTA SEMANAL

     DIAS                1               2               3               4               5               6               7
                                       SEGUNDA           TERÇA              QUARTA            QUINTA              SEXTA            SÁBADO           DOMINGO

PEQUENO-
ALMOÇO

ALMOÇO

JANTAR

Smoothie bowl
verde

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Smoothie bowl 
de açaí

Tostas c/creme
de abacate e
matcha latte

Bebida vegetal
 c/ cereais 

Pão de banana
c/ frutos

vermelhos 

Papas de 
aveia detox

Pudim 
de chia

Salada de trigo
sarraceno,

funcho e laranja

Millet c/ legumes
grelhados e
maionese de
caju caseira

Salada 
super verde

Arroz de couve-
flor c/ legumes

salteados e
romã

Tofu mexido c/
cúrcuma, puré
de couve-flor e

salada

Shitakes
salteados c/

arroz e salada

Sopa 
Detox 

Sopa
Detox 

Miso de alho
francês e

cogumelos

Sopa de
espinafres 

Creme de couve-
flor e manjericão

Salada de
quinoa, abacate

e rúcula

Creme de couve-
flor e manjericão

Sopa de
espinafres 



RECEITAS



DIA 1 
Pequeno-almoço: Smoothie bowl verde

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e triture bem 1.

    2. Quando estiver cremoso coloque numa taça de servir

    3. Para guarnecer use fruta fresca (ex: kiwi, framboesas, mirtilos) 

    4. Guarneça com frutos secos ou sementes (girassol, sésamo,
linhaça, chia, canhâmo, etc...)

1/2 Abacate
 1 Kiwi 
1 mão cheia de espinafres 
1/2 banana normal ou congelada
1 colher de chá de Clorela ou
spirulina 
1 colher de café de Matcha
1 colher de sopa de linhaça
moida
1 mão cheia de frutos vermelhos
frescos
150 ml de bebida vegetal não
açucarada

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 1 
Almoço: Shitakes salteados c/arroz de sementes e salada

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

1. Descasque e lamine os dentes de alho

2. Corte a malagueta s/ sementes em pequenos pedaços

3. Corte o limão, de uma metade faça sumo, da outra rodelas

4. Coloque o óleo de coco na frigideira, junte os cogumelos o
alho, a malagueta e os coentros

5. Quando começar a secar regue com um pouco limão

7. Sirva acompanhado de salada e um arroz com sementes
Pode optar por girassol, abóbora ou uma mistura! 

200g cogumelos shitake

1 c. de sopa óleo de coco

4 Dentes de alho

1/2 Malagueta vermelha 

1 mão cheia de coentros 

1/2 limão em rodelas 

1 c. sopa sumo de limão

Sal qb

Pimenta qb

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 1 
Jantar:  Sopa Detox

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Lave e descasque todos os vegetais 1.

   2. Coloque todos na panela (exceto a salsa e os espinafres) 

   3. Cubra com água e leve ao lume

   4. Deixe ferver até que todos os legumes estejam cozidos 

   5. Junte os espinafres, a salsa, o azeite, sal e pimenta

   6. Triture até fazer um creme homogéneo e rectifique os temperos 
   
   Nota: Assegure-se de preparar sopa suficiente para 2 dias

1 Batata doce

2 Courgettes

2 Dentes de alho 

1 Cabeça de brócolos 

1/2 Bulbo de Funcho

3 Talos de aipo

1 Mão cheia de espinafres 

50g Salsa 

4 c. sopa Azeite 

Sal, pimenta cayene a gosto

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 2
Pequeno-Almoço: Bebida vegetal  com cereais 

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

1. Coloque a bebida vegetal numa taça 

2. Poderá aquecer se preferir

3. Junte os flocos de milho ou a granola

4. Guarneça com os frutos vermelhos frescos

5. Polvilhe com a canela e com o coco ralado

200 ml de Bebida vegetal não

açucarada (de preferência de

aveia ou de amêndoa)

40g Flocos de milho (não

açucarados) 

50g Granola s/ glúten

Frutos vermelhos frescos

(mirtilos, amoras ou framboesas)

Canela em pó a gosto

1 c. de chá de coco ralado 

                    Ou

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 2 
Almoço: Salada de quinoa,  abacate e rúcula

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

1. Coza a quinoa com o dobro da quantidade de água

2. Quando a água secar, retire do forno e deixe arrefecer

3. Coloque os restantes ingredientes numa taça grande

4. Junte a quinoa morna e tempere com o molho vinagrete

Vinagrete:
Azeite, vinagre de cidra, xarope de acér, paprika fumada,
coentros picados, pimenta preta e pimenta cayene. Misture
tudo ou se preferir um molho mais fino bata no liquidificador.
Pode guardar no frigorífico até 5 dias.

1 Copo de quinoa
2 Copos de água 
60g de tâmaras
1 Abacate
8 Amêndoas tostadas
1/2 Cebola roxa
1 Tomate seco 
1 Mão cheia de rúcula
Salsa e hortelã a gosto
Vinagrete a gosto 

(o molho vinagrete está explicado na
caixa ao lado)

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 2 
Jantar:  Sopa Detox

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Lave e descasque todos os vegetais 1.

   2. Coloque todos na panela (exceto a salsa e os espinafres) 

   3. Cubra com água e leve ao lume

   4. Deixe ferver até que todos os legumes estejam cozidos 

   5. Junte os espinafres, a salsa, o azeite, sal e pimenta

   6. Triture até fazer um creme homogéneo e rectifique os temperos 
   
   Nota: Assegure-se de preparar sopa suficiente para 2 dias

1 Batata doce

2 Courgettes

2 Dentes de alho 

1 Cabeça de brócolos 

1/2 Bulbo de Funcho

3 Talos de aipo

1 Mão cheia de espinafres 

50g Salsa 

4 c. sopa Azeite 

Sal, pimenta cayene a gosto

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 3
Pequeno-Almoço: Pudim de Chia 

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

1. Num recipiente grande e com tampa coloque a chia

2. Acrescente a bebida vegetal, casca de limão e a canela

3. Misture bem, e leve ao frio durante a noite ou mínimo 1h

4. Depois de estar pronto coloque 6 a 8 colheres de sopa numa taça

5. Guarneça com os frutos vermelhos o coco e as sementes de
cânhamo

1 Cháv. de sementes de chia

5 Cháv. de bebida vegetal

Canela a gosto

3 Pedaços de casca de limão

1/2 Cháv. frutos vermelhos

1 c. chá de coco ralado

1 c. chá de sementes de cânhamo 

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 3
Almoço: Mil let  c/  legumes grelhados e maionese de caju

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

1 cháv de cajus crus
½ cháv. água
Sumo de 1 limão pequeno
2 colheres de chá de vinagre de maçã ou cidra ou arroz
1 colher de chá de azeite
1 colher de sopa de levedura nutricional
1 colher de chá de mostarda
Sal e pimenta

1. Coza o millet (no dobro da água) com sal, pimenta e caril

2. Acrescente salsa picada, gengibre em pó e sumo limão

3. Mexa com um garfo para soltar os grãos e reservar

4. Entretanto prepare os legumes e grelhe-os com sal e pimenta

5. Sirva o millet com os legumes e regue com a maionese de caju caseira

  Para a maionese de caju: 

1 Cháv. de millet
Sumo de 1 limão 
1 Mão cheia de salsa
1 c. café de gengibre pó
Sal e pimenta qb
1 c. chá de caril 
½ Courgette
6 Cogumelos 
3 Espargos 
¼ Pimento vermelho
1 cháv. cajus previamente
demolhados por 6h

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 3
Jantar:  Creme de couve-flor  e manjericão

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Lave e descasque todos os vegetais 1.

   2. Coloque todos na panela (exceto o manjericão) 

   3. Cubra com água e leve ao lume

   4. Deixe ferver até que todos os legumes estejam cozidos 

   5. Junte o manjericão, o azeite, sal e pimenta

   6. Triture até fazer um creme homogéneo e rectifique os temperos 
   
   Nota: Assegure-se de preparar sopa suficiente para 2 dias

1 Couve-flor inteira

1 Courgette

2 Dentes de alho 

1 Cebola 

½ Alho francês peq. (só parte

branca)

1 mão cheia de manjericão

fresco

3 c. de sopa de azeite

Sal, pimenta qb

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 4
Pequeno-Smoothie bowl de açaí  

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

1. Coloque o açái, a banana e a bebida de amêndoa no liquidificador

2. Triture bem até obter uma consistência homogénea

3. Verta o preparado para uma taça

4. Guarneça com as frutas frescas (morangos, amoras ou framboesas
e mirtilos) e as sementes a gosto

Opções para sementes: Chia, cânhamo, girassol, abóbora, sésamo

½ Taça açaí 

1 Banana congelada

1 Cháv. de Frutos Verm.

congelados

1 Cháv. Bebida de amêndoa 

½ Kiwi

2 Morangos 

 4 Amoras 

Sementes a gosto

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 4
Almoço: Salada de tr igo sarraceno com funcho e laranja

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

1. Coloque o trigo sarraceno a cozer em 2 chav. água com sal e pimenta

2. Descasque, lamine e salteie a cenoura e o funcho em óleo de coco

3. Reserve e entretanto verifique a cozedura do trigo e prepare o vinagrete

4. Coloque o trigo num prato e acrescente a cenoura e o funcho

5. Junte a metade da laranja em gomos e a hortelã picada

6. Tempere com o vinagrete e sirva quente ou fria

Para o Vinagrete: Misture o azeite o ágave, sumo de ½ laranja, hortelã, sal e
pimenta. Misture bem ou coloque no liquidificador.

1 Cháv. trigo sarraceno

½ Bulbo de funcho

1 Laranja

1 Cenoura

1 Mão cheia de hortelã

2 c. sopa óleo de coco

1 c sopa de amêndoas tostadas

1 c. sp. de Agáve

Sal e pimenta a gosto

3 c.sp de Azeite

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 4
Jantar:  Creme de couve-flor  e manjericão

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Lave e descasque todos os vegetais 1.

   2. Coloque todos na panela (exceto o manjericão) 

   3. Cubra com água e leve ao lume

   4. Deixe ferver até que todos os legumes estejam cozidos 

   5. Junte o manjericão, o azeite, sal e pimenta

   6. Triture até fazer um creme homogéneo e rectifique os temperos 
   
   Nota: Assegure-se de preparar sopa suficiente para 2 dias

1 Couve-flor inteira

1 Courgette

2 Dentes de alho 

1 Cebola 

½ Alho francês peq. (só parte

branca)

1 mão cheia de manjericão

fresco

3 c. de sopa de azeite

Sal, pimenta qb

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 5
Pequeno-Almoço: Tostas c/  creme de abacate e matcha latte 

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Para o Creme de Abacate:
1. Coloque o pão a torrar, enquanto prepara o abacate
2. Descasque e esmague um abacate com um garfo
3. Regue com um fio de azeite, sal e pimenta e misture bem
4. Coloque na tosta e sirva

Para o Matcha Latte:
1. Aqueça o leite até ficar morno.
2. Numa chávena coloque os restantes ingredientes (excepto o agáve).
3. Acrescente o leite já aquecido e mexer. 
4. Junte o agáve e polvilhar com canela 

Nota: Fica muito agradável se for servido com espuma de bebida
vegetal por cima

2 Fatias de pão escuro

1 Abacate

Gotas de umo de limão 

Um fio de azeite

Sal e pimenta qb

200ml de Bebida Vegetal

1 c. chá de Matcha em pó

¹⁄� c. chá de gengibre em pó

¹⁄� colher de café de canela

1 colher de chá de agáve

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 5
Almoço: Tofu mexido c/  cúrcuma, puré de couve-flor  e salada

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação

150g de tofu

1/2 de cebola 

4 dentes de alho

1 c . sopa de óleo de coco

1 c. chá de cúrcuma em pó 

Sal e pimenta qb

Salsa picada a gosto

1 couve-flor

Bebida vegetal qb

Noz moscada

Folhas verdes para acompanhar

Para o Tofu Mexido:
1. Salteie metade da quantidade da cebola e do alho no óleo de coco
2. Esfarele o tofu com as mãos e adicione ao preparado anterior
3. Junte o sal, pimenta e cúrcuma
4. Coloque um pouco de água caso começe a secar
5. Polvilhe com a salsa picada e reserve

Para o Puré de Couve-Flor:
1. Coza a couve-flor com a outra metade da quantidade cebola e do alho
2. Depois de cozida, escorra muito bem toda a água 
3. Coloque sal, pimenta noz moscada e triture com a varinha mágica
4. Junte bebida vegetal até obter a consistência que mais lhe agrade
5. Acompanhe com um generoso prato de salada variada



DIA 5
Jantar:  Sopa de espinafres 

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Lave e descasque todos os vegetais 1.

   2. Coloque todos na panela (exceto a salsa e os espinafres) 

   3. Cubra com água e leve ao lume

   4. Deixe ferver até que todos os legumes estejam cozidos 

   5. Junte a salsa, os espinafres, o azeite, sal e pimenta

   6. Triture até fazer um creme homogéneo e junte o leite de coco 
   
   Nota: Assegure-se de preparar sopa suficiente para 2 dias

 4 Mãos cheias de espinafres 

 1 Courgette 

1 Batata doce

1/2 Cebola 

2 Dentes de alho

1 Mão de Salsa 

4 c. sopa de azeite 

Sal e pimenta qb

4 c. sopa de leite de coco

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 6
Pequeno-Almoço: Papas de aveia detox 

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

1. Num tacho coloque o leite, a água e a maçã em cubos 

2. Leve ao lume e coloque o sal

3. Acrescente a casca do limão, a canela e os flocos de aveia 

4. Depois de levantar fervura junte a farinha de linhaça 

5. Vá mexendo e acrescente por fim a matcha

6. Coloque numa taça e guarneça com o kiwi 

7. Finalize com as sementes e o coco

1 cháv. leite de amêndoa
1 cháv. de água
1 Maçã pequena c/ casca
Limão
1 casca de limão
Canela a gosto 
1 pitada de sal
½ cháv. de flocos de aveia
2 c. sp. de farinha de linhaça
2 c. café de matcha em pó
1 kiwi
1 c. chá de sementes a gosto
1 c. chá de coco ralado

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 6
Almoço: Salada super verde

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação

Alface a gosto
Espinafres a gosto
Rúcula a gosto
Canónigos a gosto
100g de cogumelos
80g de tofu fumado
8 rodelas de pepino
½ Abacate
4 Azeitonas verde 
1 c. sp. de óleo de coco
1 c. sp. de levedura nutricional
Azeite, sal
Paprika a gosto
Pimenta cayenne a gosto

Comece por cortar os cogumelos e o tofu em cubos

Coloque o óleo de coco numa frigideira e aqueça

Acrescente os cogumelos e o tofu para saltear

Tempere com sal, paprika fumada e pimenta de cayenne

Depois de saltear reserve para arrefecer

Num prato coloque todas as folhas verdes misturadas

Acrescente o pepino, o abacate e as azeitonas

Regue com umfio de azeite, sal e pimenta

Por fim junte os cogumelos e o tofu

Polvilhe com a levedura nutricional

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



DIA 6
Jantar:  Sopa de espinafres 

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Lave e descasque todos os vegetais 1.

   2. Coloque todos na panela (exceto a salsa e os espinafres) 

   3. Cubra com água e leve ao lume

   4. Deixe ferver até que todos os legumes estejam cozidos 

   5. Junte a salsa, os espinafres, o azeite, sal e pimenta

   6. Triture até fazer um creme homogéneo e junte o leite de coco 
   
   Nota: Assegure-se de preparar sopa suficiente para 2 dias

 4 Mãos cheias de espinafres 

 1 Courgette 

1 Batata doce

1/2 Cebola 

2 Dentes de alho

1 Mão de Salsa 

4 c. sopa de azeite 

Sal e pimenta qb

4 c. sopa de leite de coco

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 7
Pequeno-Almoço: Pão de banana vegano c/frutos vermelhos frescos 

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

Comece por untar uma forma de bolo inglês c/ óleo coco

Esmague as bananas com um garfo ou no liquidificador

Junte a farinha de linhaça, o leite amêndoa e o óleo de coco

Misture bem e acrescente o açúcar, canela, baunilha e fermento

Mexa bem e incorpore os flocos de aveia, farinha e bicarbonato

Por fim acrescente alguns frutos vermelhos e envolva bem 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nota: A massa deve ficar seca, pois não é bolo. Caso seja necessário

acrescente mais farinha

Leve ao forno a 180 graus durante 30 a 40 minutos 

Acompanhe com chá, café com leite ou matcha

3 a 4 bananas maduras
2 c. sopa de farinha de linhaça
80ml de bebida de amêndoa 
30 ml de óleo de coco
50g de açúcar mascavado
½ cháv flocos aveia finos
1 c. café de bicarbonato sódio
2 c. chá de canela em pó
1 c. café de essência de baunilha
1 c. sopa de fermento em pó
200g farinha de coco
150g de frutos vermelhos

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



DIA 7
Almoço: Arroz de couve-flor  c/  legumes salteados e romã

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação

1 Couve-flor

½ Cougette

½ Beringela

1 Cenoura 

4 Cogumelos 

1 mão cheia amêndoas tostadas

Coentros para polvilhar

½ Romã

Azeite, sal, pimenta qb

1. Comece por tostar as amêndoas e reserve

2. Descasque a romã e reserve

3. Ponha a couve-flor no processador pique grosseiramente

4. Lave e corte os legumes para o salteado 

5. Numa wok salteie os legumes em azeite

6. Junte a couve-flor e salteie delicadamente

7. Coloque num prato de servir

8.  Junte os legumes, as amêndoas e a romã

9. Polvilhe com coentros e sirva



DIA 7
Jantar:  Miso de alho francês e cogumelos

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

1. Comece por fazer um tachinho de arroz basmati simples

2. Rale a cenoura e reserve 

3. Corte o aipo e o alho francês em rodelas 

4. Lamine os cogumelos, salteie com alho e reserve

5. Coloque o azeite na panela e refogue o aipo e o alho francês

6. Adicione 1 litro de água e a pasta de miso

7. Deixe cozinhar um pouco e acrescente a cenoura ralada

8. Por fim junte o arroz e os cogumelos e sirva quente

100g de cogumelos skitake 

1 Alho francês

2 Talos de aipo 

30 a 40g de pasta de miso

2 c. sopa de azeite 

Sal e pimenta qb 

1/3 cenoura ralada 

2 c. sopa de arroz cozido 

           Ingredientes                                                     Modo de Preparação



PARABÉNS
Chegou ao final da semana de desintoxicação natural!!! 

Espero que tenha gostado da experiência, que tenha aprendido algumas receitas
novas para incorporar nas suas rotinas e que se sinta mais leve. 

 
Caso queira partilhar a sua experiência comigo ou ainda precise de algum apoio

profissional especializado, estou ao seu dispor em www.flordavida.pt ou pelo
email: nicola@flordavida.pt

 
E, como miminho especial de ano novo por ter adquirido este plano detox, terá

acesso a 20% de desconto em todos os serviços disponíveis no site! 
Basta informar-me por email e será criado um talão de desconto personalizado!

 
 

Gratidão pelo seu tempo 
Nicola Vicente

 FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA



CONTACTOS
CONTE-ME COMO FOI
A SUA EXPERIÊNCIA,
VOU ADORAR SABER
DE SI !

FLOR DA VIDA - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOLÍSTICA

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/servicos.de.nutricao.holistica/

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/flordavida.nutricao/

EMAIL 

nicola@flordavida.pt

info@flordavida.pt

NÚMERO TELEFONE
+351 919 910 359 


