
Dieta Paleo
E - B O O K

RECEITAS PARA TORNAR SUA ALIMENTAÇÃO  
AINDA MAIS SAUDÁVEL E SABOROSA



A P R E S E N T A Ç Ã O
No curso da Dieta Evolutiva (Paleolítica) é importante por  
serem utilizados ingredientes diferentes, com técnicas  
diferentes de manuseio e preparo. A Dieta Paleo tem como  
objetivo levar um mundo novo para sua cozinha e fazer dela  
um laboratório para sua saúde.

Recomendamos que não seja usado nenhum produto com  
baixo teor de gordura (light ou diet). Evite também produtos  
industrializados cuja diferença entre carboidrato e proteína  
sejam maior que 5, grãos (feijão, milho, arroz, soja, aveia),  
óleos (girassol, canola, milho, arroz) e gordura como  
margarina e banha hidrogenada. Além disso, não é indicado  
consumir produtos que contenham GLÚTEN e SOJA. Muitos  
produtos que encontramos no comércio, estão dizendo sem  
glúten, mas utilizam o milho, soja, aveia e arroz na sua  
composição. Eles também devem ser evitados.

Uma das grandes vantagens dessa reeducação alimentar é  
não precisarmos contar calorias. Seu prato deve ser dividido  
em 3 porções: 65% de vegetais e legumes com azeite, 20%  
de proteína e 15% de carboidrato complexos. As gorduras  
estão no preparo e nas oleaginosas. As vísceras e cabeça de  
peixe são importantes, pois possuem mais proteínas do que  
as demais partes dos animais.

Nossa reeducação alimentar tem como base: vegetais,  
gorduras saturadas (óleo de côco, banha de porco e  
manteiga Ghee, azeite de boa qualidade) proteínas, (ovos,  
carne, peixe, frango, crustáceos), oleaginosas (macadâmia,  
nozes, amêndoas, castanha de caju e Pará, noz pecam),  
sementes, (gergelim, chia, linhaça marrom) e carboidratos  
complexos (inhame, macaxeira e batata doce). Usamos as  
farinhas de amêndoas, castanha de caju, coco, polvilho,  
goma e a nossa liga é feita com psylium, agar agar e  
polvilhos.

Lembramos que os açucares e adoçantes não fazem bem à  
saúde, devemos usá-los o mínimo possível. Quando usar  
fique revezando os tipos para que seu organismo não os  
reconheça.
Durante essa reeducação alimentar vocês observará que  
suas taxas laboratoriais baixarão, seu sono será mais  
tranquilo, sua pele se tornará mais clara e aumentará seu  
libido.



A L I M E N T O S
Nesse capítulo apresentaremos a composição

dos alimentos e suas propriedades.

Coentro: melhora a  
digestão, é um excelente  
quelante para metais  
pesados, fonte de vitaminas,  
minerais e antioxidantes.
Restaura a pele, além de ser  
fonte de ferro e magnésio.
Reduz açúcar no sangue,  
baixa o colesterol e  
aumenta o HDL.
Açafrão ou cúrcuma:  
propriedades anti-
inflamatórias e  
antioxidantes, além de  
remover placas que se  
formam no cérebro na  
doença de Mal de  
Alzheimer. É bom para o  
coração, antidepressivo e  
melhora a memória.
Cebolinha verde: é um  
antibiótico natural,  
antibacteriano e antifúngico.  
Pimenta de cheiro: ajuda a  
perder peso e é  
anticancerígena.
Alho Roxo: previne o  
diabetes e complicações,  
como retinopatia, doença  
renal, doença cardiovascular  
e neuropatia.
Cebola: melhora a  
circulação, previne a  
anemia, ajuda a controlar a  
hipertensão e possui  
propriedades depurativas e  
diuréticas.
Pimentão: dá suporte ao  
sistema imunológico,  
beneficia os olhos, rico em  
vitamina B6 e vitamina C.



A L I M E N T O S
Tomates: fonte de  
antioxidantes e  
fitonutrientes, ambos  
associados à redução do  
risco de câncer. Possuem  
vitamina C, vitamina A e  
beta-caroteno. Rica em  
licopeno, que reduz o risco  
de doenças cardíacas, os  
níveis de colesterol, possui  
propriedades anti-
inflamatórias e ainda ajuda  
na prevenção de doenças  
relacionadas com a idade,  
como a degeneração  
macular.
Páprica: reduz a pressão  
arterial, possui vitaminas C e  
B e aumenta os níveis de  
serotonina, ajudando no  
sono.
Óleo de coco: gordura  
vegetal, antibactericida,  
antiviral e anti-inflamatório  
natural.
Bata doce: deixa seu  
coração e intestino  
protegidos. É um  
carboidrato complexo e  
possui amido resistente,  
chegando ao seu intestino  
como um grande probiótico.  
Possui vitaminas A e  
complexo B.
Sal: também é usado na  
conservação dos alimentos,  
mas na cozinha podemos  
usar o sal do Himalaia, Sal  
Cinza e Flor do Sal que não  
devem ser aquecidos.
Ovos: é o segundo alimento  
mais rico em proteína de  
alta qualidade nos nove  
aminoácidos essenciais ao  
nosso corpo.



A L I M E N T O S
Manteiga clarificada ou  
Ghee: sua opção é pura,  
onde todos os resíduos de  
toxinas e lactose foram  
eliminados, diferente das  
manteigas ou margarinas  
comuns. Fonte de vitamina  
A e aumenta a longevidade.  
Coco seco: é um grande  
aliado ao combate do  
colesterol ruim e ajuda a  
emagrecer. Regula a  
tireoide, reduz colesterol,  
contém cálcio, magnésio,  
fósforo, ferro, sódio, selênio,  
iodo, zinco, flúor, manganês  
e outros elementos.
Bicarbonato de sódio:  
melhorar a digestão, auxiliar  
na limpeza da casa,  
desentupir pias, eliminar o  
mau hálito. O bicarbonato  
de sódio é um grande aliado  
da beleza, combate fungos  
nas unhas, e serve como  
fermento para os bolos e  
tortas na sua cozinha.
Banha de porco: ao  
contrário dos óleos vegetais,  
que quando aquecidos  
viram gordura trans,  
responsável pelo  
entupimento de veias e  
artérias, a banha de porco  
tem todos os ácidos graxos  
essenciais que o corpo  
precisa, além de todos os  
aminoácidos essenciais.
Alface: Auxilia na perda de  
peso, ajuda na digestão,  
fortalece os ossos, rica em  
vitamina K (boa para o  
coração). Contém  
antioxidantes, betacaroteno  
e vitamina C.



A L I M E N T O S
Polvilho: ele e a fécula são  
tecnicamente a mesma  
coisa: uma farinha com alto  
teor de carboidrato (17 gr)  
que deve ser usada com  
moderação. Por isso deve  
ser misturada a outra farinha  
e ser acrescentado a  
gordura e as fibras para  
baixar o seu carboidrato.
Sua vantagem está em não  
possuir glúten, daí  
misturamos a mesma com  
chia, gordura, farinha de  
caju e leite de coco.
Chia: alta concentração de  
ômega 3, mais do que a  
linhaça, ajuda a diminuir o  
processo inflamatório  
celular. Menos  inchaço, pele  
mais bonita, controla a  
pressão arterial elevada e o  
diabetes, já que ajuda no  
controle da glicemia. Usar 1  
colher de sobremesa ao dia.  
Pimenta do Reino: combate  
o câncer, reduz os desejos  
dos fumantes e ajuda na  
perda do peso. Rica em  
Selênio e promove a  
eliminação do excesso de  
fluidos no organismo  
através da urina e  
transpiração.
Pepino: tem efeito calmante,  
pode ser usado cru os  
cozido nas sopas. possui  
vitaminas C, B, e K e é  
excelente para os
diabéticos e hipertensos.  
Azeitonas: previne doenças  
como infarto, derrame e  
aterosclerose, pois não  
contém colesterol, mas é  
riquíssimo em ácidos graxos



RECEITAS

MO LHO  
V ERDE

Este molho tem a finalidade de  
temperar todas as proteínas (carnes,  
frango, peixes, crustáceos). É medicinal  
e anti-inflamatório por conta de seus  
ingredientes.

Ingredientes
3 cebolas medias
1 cabeça de alho roxo  
1 maço de coentro
1maço de cebolinha  
15 pimentas de cheiro
2colheres de sopa de semente de  
coentro
3colheres de sopa de sal grosso  
1 colher de chá de açafrão

½ pimentão verde

Modo de fazer
Corte as cebolas e ponha no  
liquidificador junto com o sal e batabem  
até formar uma pasta. Acrescente as  
sementes de coentro o alho e açafrão,  
pimentão e bata novamente. Vá  
colocando o coentro e a cebolinha  
cortados os poucos.
Coloque em um vidro e deixe dentro do  
refrigerador.

MO LHO
V ER MELHO

Esse molho tem mil utilidades. Pode  
ser usado em pizzas, macarrão de  
vegetal, bifes, sopas é um agente  
facilitador que deve sempre estar  
pronto no seu freezer.

Ingredientes:
1 quilo detomate madura cortadas  
3 cebolas mediascortadas
15 pimenta de cheiro cortadas  
1 lata de extrato de tomate

1colher de sopa de colorau
2colheres de sopa de banha de porco  
ou manteiga ghee ou óleo de coco
1 colher de chá de páprica picante ou  
colorau
1/2 colher de sopa de adoçante Stevia  
em pó ou Linea.

1 colher de chá de sal grosso.

Modo de fazer:
Coloque em uma panela a gordura e a  
cebola e deixe dourar. Acrescente o  
tomate, a pimenta e tampe a panela.
Deixe dissolver o tomate  
completamente em fogo baixo, não  
coloque água. Depois dos tomates  
bem cozidos, ponha o extrato de  
tomate e os demais ingredientes.



RECEITAS

FRA N GO S ELA DO
Ingredientes:
1 peito de frango temperado com molho verde e pimenta do reino e  
páprica.

1 cenoura média
1 batata doce média cortada em rodelas, não retire a casca.  
1 porção de vagem limpas

1 pedaço de repolho
3 rodelas de abobrinha
½ chuchu  
3 ovos

Modo de fazer:
Esquete muito bem a sua panela até que ela fique super quente. Ponha o  
frango e deixe a tampa da panela semiaberta. Quando o frango se  
desprender sozinho vire e ponha todos os legumes dentro e os ovos lavados  
por último. Agora deve ser fechada a panela totalmente com a tampa.

-Os possuidores das panelas de aço deve esperar o apito da panela e  
quando isso acontece, deve ser baixado o fogo ao máximo e aguardar 5  
minutos, ponha o azeite e apague o fogo. Deixe ela descansar por 15  
minutos e seu prato estará pronto.

-Em panelas normais, ao virar o frango, ponha as verduras e azeite e os  
ovos por último. Tampe sua panela e fique atento para que não queime.  
Acrescente um pouco de água e vá controlando a temperatura com fogo  
baixo e azeite.



RECEITAS

BO LO
DE GRU DE

Ingredientes:
2 xicaras de leite de coco puro se  
industrializado os de rotulo  
vermelho.

1 ½ de polvilhodoce
½ de farinha de caju ou  
amêndoas ou castanha do Pará.  
1 colher de sal de sal.
1 colher de sopa de banha de  
porco.

1 colher de sopa de Chia.

Modo de fazer:
Bata o leite de coco e o polvilho,  
e depois acrescente os demais  
ingredientes. A chia coloque por  
último e misture com uma  
colher.
Unte as forminhas com banha de  
porco e distribua a massa em 12  
forminhas. Leve ao forno pré-
aquecido por 20 minutos se  
desejar mais coradinho pode  
deixar mais tempo.

BO LO
RA PIDEX

Ingredientes:
2 xicaras de batata doce cozida e  
amassada
2 xicaras de côco fresco ralado  
4 ovos
4 colheres de sopa de manteiga  
ghee ou óleo de coco

1 xicara de adoçante Línea
4 colheres de chá de bicarbonato  
de sódio ou fermento Yoki (fécula  
de macaxeira)

Modo de fazer:
Se você possui um mix ou um bom  
liquidificador coloque a batata,  
ovos e gordura bata bem até ficar  
uma massa uniforme depois  
acrescente os demais. Caso  
contrário retire do liquidificador  
essa primeira batida (ovos, batata  
doce e gordura) ponha em uma  
tigela e acrescente os depois  
componentes, batendo com uma  
colher de pau.

Unte a forma, ponha a massa  
pronta e leve ao forno já aquecido  
por 30 minutos. Verifique com o  
palito se o bolo já esta assado.
Caso goste dele mais dourado  
pode deixar um pouco mais.



RECEITAS

PICA N HA  
A O FO RN O

IIngredentes
1 picanha de boa qualidade com  
gordura temperada com molho  
verde, pimenta do reino e  
cúrcuma e sal.
Utilize o saco de papel para  
assar, coloque polvilho doce ou  
azedo e corte o saco em cima  
conforme recomendado
Leve ao forno aquecido e com a  
parte da gordura da picanha  
para cima.

Em 40 minutos ela estará pronta.

BA T A T A DO C E  
A S SA DA

Ingredientes:  
Batata doce
Azeite de boa qualidade  
Orégano

Modo de fazer:
Cozinhe no vapor a batata doce,  
deixe ela ficar ao dente e corte  
em rodelas de meio centímetro  
de espessura. Passe nelas o  
azeite, polvilhe com orégano leve  
ao forno e deixe assar. Pode  
também fritá-las na banha ou  
manteiga ghee.

Esse é um excelente carboidrato  
que podemos comer  
moderadamente nas refeições.
Tenha sempre a palma de sua  
mão como medida para os  
carboidratos.



RECEITAS

Ingredientes:
1 xicara de coco ralado fresco
1 xicara de farinha de mandioca  
1 cebola picada
1 colher de chá de colorau ou páprica
4 colheres de sopa de manteiga ghee
Sal a gosto

Modo de fazer:
Frite a cebola com a manteiga, coloque o colorau e depois acrescente  
a farinha de mandioca. Deixe dourar e acrescente o côco ralado.

Prove o sal e está pronta sua farofa.

FA RO FA  
DE C Ô C O

MO U S S E DE  
C HIA

I¼ de xicara de adoçante Linea  
ou Stevia em pó
2 colheres de sobremesa de chia  
Pedaços de chocolate amargo e  
bolinhas.

Modo de fazer:
Ponha no liquidificador o leite de  
coco, o adoçante, o cacau e bata.  
Depois acrescente a Chia e  
mecha com uma colher. Ponha  
em uma travessa de vidro e leve  
ao refrigerador por 6h. Está  
pronto o seu mousse. Na hora de  
servir decore com pedações de  
chocolate amargo.

Ingredientes:
500 ml de leite de coco rotulo  
vermelho ou natural espremido sem  
água.

4 colheres de sopa de cacau



RECEITAS

SA LA DA  
V ERDE

Toda salada é refrescante e lembra verão mas ela é antes  
de mais nada muito benéfica à saúde. Possui pouco  
carboidrato e sacia a fome. Lembrando que nelas  
colocamos azeites ou óleo de linhaça ou abacate e por  
que não o óleo de coco?

Ingredientes
Folhas de alfaces (variadas) bem lavadas e cortadas com  
as pontas de seus dedos
Pepino cortados em fatias finas  
Tomates cortadas a seu gosto.
Raiz de gengibre, fatiado bem fino e cozido.  
Azeitona

Pimenta biquinho

Modo de fazer
Em uma travessa faça a coloque as folhas e os demais  
ingredientes a seu gosto. Por cima ponha o azeite um  
pouco de sal e vinagre de maçã.



Endereço

CLÍNICA DE LONGEVIDADE E EMAGRECIMENTO DRA. LEILA GONZAGA
Rua Guimarães Peixoto, 75, Sala 1408

Empresarial One Way, Parnamirim
CEP: 52.051-200, Recife - PE

Contato: (81) 3877-1243
(81) 9 8258-4727

@cleemagrecimento
@draleilagonzaga


