SOPA DE LEGUMES, INHAME ERVILHA

Ingredientes:
1 e ½ dente de alho amassado
1 cebola pequena ralada
1 colher de sopa de azeite
2 inhames médios cortado em cubos
2 cenouras médias cortado em cubos
2 tomates sem pele cortado em cubos
Água fervente
1 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos
2 xícaras de ervilha fresca
2 colheres de sopa de manjericão fresco
2 xícaras de rúcula picada
Linhaça triturada, pimenta rosa e gergelim branco a gosto
Modo de fazer: Aqueça metade da colher de azeite numa panela funda refogando
cebola e alho. Coloque na panela o inhame, tomate,cenoura, manjericão e abobrinha
também para refogar por alguns minutos. Agora é hora de colocar a água fervente na
panela sopa detox até cobrir todos os legumes e deixe até chegar ao ponto para tirar
do fogo. Após amornar, bata toda a sopa no liquidificador e guarde. Pegue a mesma
panela, coloque o que sobrou do azeite então refogue as ervilhas para depois
acrescentar os legumes batidos anteriormente. Acrescente o sal e deixe fervendo por
dois minutos, então sirva com rúcula e povilhe linhaça, gergelim e pimenta.
Rende: 3 porções
265 Calorias por porção – Pode congelar por até 30 dias.

SOPA DE GRÃO-DE-BICO, ABÓBORA E COUVE

Ingredientes:
1 e ½ dente de alho amassado
1 colher de sopa de azeite
1 cebola roxa de tamanho pequeno ralada
3 xícara de chá de chuchu em cubos
3 xícara de chá de abóbora em cubos
1 colher de sopa de ervas finas (alecrim, tomilho, sálvia, manjericão)
3 xícara de chá de grão-de-bico cozido
1 colher de café de semente de chia triturada
1 xícara de chá de couve-manteiga em tiras finas
1 colher de chá de amêndoas em lascas
Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto
Água fervente
Modo de fazer: Novamente utilize uma panela funda, aqueça com o azeite e então
refogue cebola, alho, abóbora as ervas e o chuchu. Coloque a água fervente na panela
funda até que cubra todos os legumes, deixe cozinha até ficar al dente (não
completamente cozido) e então tire do fogo. Depois que tira do fogo, espere amornar
para bater no liquidificador. Na panela funda coloque o grão-de-bico, pimenta, sal e
noz-moscada com os legumes batidos, até aquecer e ai pode servir acrescentando a
couve, semente de chia e amêndoa.
Rende: 3 porções
275 Calorias por porção – Pode congelar por até 30 dias.

SOPA DE LENTILHA COM BATATA-DOCE

Ingredientes da sopa
1 colher de sopa de azeite extravirgem
1 e ½ dente de alho amassado
1 cebola pequena ralada
2 xícara de chá de batata-doce em cubos
1 abobrinha em cubos
3 xícará de chá de lentilha cozida
1 xícara de chá de salsa picada
Sal e cúrcuma a gosto
Água fervente
1 xícara de chá de agrião picado
1 colher de chá de castanha-do-pará picada
Modo de fazer a sopa
Pegue uma panela funda, coloque o azeite para aquecer e então refogue a batatadoce, cebola, alho e abobrinha. Agora ponha a água fervente até que cubra todos os
legumes e cozinhe até que fiquem al dente (não completamente cozido) e ai retire do
fogo. Após amornar, bata no liquidificador. Voltando a panela coloque os legumes
batidos junto com salsa, lentilha, sal e cúrcuma até aquecer e ai você pode servir. Na
hora de servir coloque o agrião e a castanha.
Rende: 3 porções
285 Calorias por porção

– Pode congelar por até 30 dias.

SOPA DE INHAME, CENOURA E FEIJÃO-AZUKI

Ingredientes:
1 e ½ dente de alho
1 colher de sopa de azeite
1 cebola roxa tamanho pequena ralada
2 xícara de chá de cenoura em cubos
2 xícara de chá de inhame em cubo
2 colheres de sopa de salsa picada
3 xícara de chá de feijão-azuki cozido
Água fervente
Sal a gosto e nozes trituradas
Modo de fazer: Utilize uma panela funda para aquecer o azeite e então refogue a
cebola, o inhame, o alho, a salsa e cenoura. Coloque a água fervente até cobrir os
legumes e deixe cozinha até ficar al dente (não completamente cozido) para tirar do
fogo. Deixe a sopa amornar para então bater no liquidificador. Então aqueça,
acrescente sal e sirva com feijão-azuki e nozes.
Rende: 3 porções
285 Calorias por porção – Pode congelar por até 30 dias.

SOPA DE MANDIOCA COM BRÓCOLIS

Ingredientes:
1 e ½ dente de alho amassado
1 colher de sopa de azeite
1 cebola tamanho pequena ralada
1 brócolis americano pequeno, separados em buquês
4 pedaços de mandioca média
2 colher de sopa de salsa picada
1 xícara de chá de tofu em cubos
Sal, pimenta rosa, linhaça triturada e gergelim preto a gosto
Água fervente
Modo de fazer a sopa
Pegue uma panela funda e então aqueça metade do azeite para então refogar a
cebola, alho, brócolis, a mandioca e a salsa. Adicione a água fervente até cobrir todos
os legumes, então cozinhe até que os legumes fiquem al dente (não completamente
cozido). Deixe amornar e então pode bater no liquidificador, adicione sal e aqueça
novamente. Use uma frigideira para aquecer o restante do azeite e coloque o tofu até
grelhar. Então sirva a sopa com o tofu grelhado, pimenta, linhaça e gergelim.
Rende: 3 porções
280 Calorias por porção

– Pode congelar por até 30 dias.

SOPA DE FRANGO COM ESPINAFRE

Ingredientes:
1 colher (sopa) de azeite de oliva
1kg de frango (sem pele) em pedaços grandes
1l de caldo natural de galinha ou legumes
4 xícares de espinafre picado
2 mandioquinhas grandes cortadas em cubos
1 cebola picada
2 colheres (sopa) de salsinha
2 colheres (sopa) de cebolinha verde
Modo de fazer: Aqueça o azeite e doure o frango. Adicione a cebola, o espinafre e a
mandioquinha. Acrescente os 2 litros de caldo de galinha, a salsinha e a cebolinha.
Tampe e deixe ferver até o frango cozinhar. Desligue o fogo, retire os pedaços de
frango da sopa e deixe-os esfriarem. Desfie o frango e acrescente-o novamente à sopa.
Ligue o fogo. Deixe cozinhando até amolecer..Sirva quente.
Aproveite e deixe de lado as sopas prontas! Apesar de práticas são ricas em sódio, que
promove aumento de pressão arterial e retenção de líquidos, além de gordura e
inúmeros conservantes.
OPÇÃO DE SOPA DE FRANGO COM LEGUMES
Ingredientes:
2 colheres (sopa) de cebola picada
1 colher (chá) de alho amassado
1 colher (sopa) de água para o refogado
1 filé grande de peito de frango em tirinhas
1 xícara de chuchu picado
1 xícara de cenoura picada
½ xícara de inhame em pedaços
850ml de água para o cozimento
1 pitada de sal

1 colher (sopa) de cheiro-verde
1 colher (sopa) de cheiro-verde para enfeitar
Modo de fazer: Em uma panela preaquecida, refogue a cebola e o alho, na água do
refogado, e após dourar, acrescente o frango e os legumes, dando uma ligeira
refogada. Adicione então a água do cozimento, deixando os legumes cozinharem até
ficarem macios. Quando a sopa estiver cozida, bata no liquidificador até ficar cremosa,
acrescente o cheiro-verde e volte ao fogo por 5 minutos. Divida a sopa em 3 pratos e
Sirva a seguir.

CALDO VERDE LIGHT

Ingredientes:
- 1 maço de couve-flor
- 1 maço de couve - manteiga cortada bem fina
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- filé de frango desfiado
- ervas a gosto
Modo de fazer: Cozinhe a couve - flor. Passe no liquidificador com parte da água aos
poucos e volte ao fogo. Quando ferver junte a couve, abaixe o fogo e deixe por mais 10
minutos. Adicione o filé de frango desfiado, as ervas, uma pitada de sal, o azeite e sirva
a seguir. Pode-se adicionar alho refogado com azeite sem tostar para dar mais sabor.
Tempo de preparo: 50 minutos

SOPA DETOXICANTE - JANTAR

Ingredientes:
4 cenouras
1 cebola média
1 nabo médio
2 dentes de alho
amêndoas e pistache
tomilho
2 colheres (sopa) de sementes de girassol
àgua
Modo de Fazer: Coloque as cenouras, a cebola, o nabo, o alho e a água numa panela
grande. Tampe e deixe ferver por 15 minutos. Tempere com tomilho, sal e deixe ferver
por mais 5 minutos. Deixe esfriar um pouco e bata no liquidificador. Devolva à panela e
aqueça bem a sopa. Coloque a sopa no prato e sirva guarnecendo com as sementes e
castanhas quebradas

SOPA DE ALHO PORÓ TEMPERADA - JANTAR

Ingredientes:
1/4 de xícara (chá) de alho poró picado em tiras fininhas
2 colheres (sopa) de cebola roxa picada
1 dente de alho espremido
1 colher (sopa) de óleo de canola
1 folha de louro
1 pitada de noz moscada
500ml de caldo de legumes
salsinha picada.
Modo de fazer: Refogue a cebola ralada com o alho. Acrescente o alho poró e deixe
dourar mais um pouco; Em seguida coloque o caldo de legumes, a folha de louro e
deixe cozinhar em fogo brando por 15 minutos. Adicione a noz-moscada e acerte o sal.
Retire a folha de louro. Acrescente a salsinha picada no prato e sirva em seguida.

