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Prefácio
Com 35 anos de experiência, a Farmácia Artesanal disponibiliza os melhores
suplementos

alimentares

para

atender

prescrições

nutricionais.

Nosso

compromisso é o cuidado quanto a qualidade e pureza desses complementos. Além
disso, disponibiliza para você nutricionista, as melhores matérias-primas, dos mais
conceituados fornecedores.
Nos últimos anos o mercado de suplementos alimentares tem crescido de forma
surpreendente, a ponto de confundir o paciente e até mesmo o Nutricionista na
hora da escolha do melhor complemento para o plano alimentar. Com isso, veio a
necessidade de criar um meio de facilitar a adesão do paciente ao tratamento e
nasceu o projeto Nutri&Chef.
Não basta a indicação de um suplemento alimentar cheio de sabor e tecnologia,
se o paciente não o apreciar e utilizar de forma pontual no tratamento proposto
pelo Nutricionista. Nosso objetivo é, além de desenvolver melhores bases e formas
farmacêuticas para melhorar sabor, textura e diluição dos suplementos alimentares,
proporcionar na prática a experiência de como utilizá-los nas refeições saudáveis
do dia-a-dia.
Este Cookbook

foi desenvolvido com todo carinho pela Nutricionista Daniele

Pimenta e pela Chef Mara Manuela , esperamos que gostem e usufruam de todas
essas maravilhas, levando em conta, facilidade da sua prescrição e o melhor
resultado do seu paciente.
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Smoothie Proteico
Rendimento: 250 ml

Ingredientes:
•

1 banana prata média congelada (50 g)

•

¼ de manga tommy madura e firme (80 g)

•

100 ml de água gelada

•

1 sachê de Tri Whey (20 g) 		

Preparo:

10 minutos

Bata todos os ingredientes no liquidificador por 2 minutos ou até obter
consistência de smoothie, não coe. Consuma imediatamente.

Sugestão de refeição:
•

Café da manhã

•

Pré-treino

•

Pós-treino

•

Lanche

Índice Glicêmico:

Moderado
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 250 ml (1 copo de requeijão)
Quantidade por Porção
Valor Energético

100 Kcal

% VD (*)
418 KJ

5%

Carboidratos

23 g

8%

Proteínas

18 g

24 %

Gorduras Totais

0g

0%

Gorduras Saturadas

0g

0%

Gorduras Trans

0g

**

Fibra Alimentar, das quais:

8g

32 %

Polidextrose

5g

**

Sódio

125 mg

5%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Suco Diurético Termogênico
Rendimento: 200 ml

Ingredientes:
•

1 maçã fuji com casca e sem semente (90 g)

•

50 ml de água filtrada gelada

•

2 cubos de gelo

•

¼ de limão taiti sem casca - preservar a parte branca (albedo) - e
sem sementes (15 g)

•

3 folhas de hortelã

•

1 colher (chá) de gergelim branco (3 g)

•

1 sachê de D-SEC		

Preparo:

10 minutos

Bata todos os ingredientes no liquidificador por 1 minuto, não coe.
Consuma imediatamente.

Sugestão de refeição:
•

Colação

•

Pré-treino imediato

Índice Glicêmico:

Baixo
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 200 ml (1 copo americano)
Quantidade por Porção
Valor Energético

78 Kcal

% VD (*)
326 KJ

4%

Carboidratos

18 g

6%

Proteínas

1g

1%

Gorduras Totais

2g

4%

Gorduras Saturadas

0g

0%

Gorduras Trans

0g

**

Fibra Alimentar, das quais:

7g

28 %

Polidextrose

5g

**

Sódio

2 mg

0%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Waffle Proteico Energizante
Rendimento: 200 g

Ingredientes:
•

1 ovo

•

1 colher (sopa) de amêndoas em lâminas (4 g)

•

1 sachê de Wheyfle Powder

•

1 colher de chá rasa de óleo de coco para untar (4 g)

•

¼ de banana-nanica cortada em rodelas (50 g)

•

Canela em pó a gosto		

Preparo:

15 minutos

Quebre o ovo em uma vasilha e com um fouet (batedor de claras)
bata até homogeinezar, em seguida acrescente o sachê de Wheyfle
Powder, as amêndoas e continue misturando. Com o óleo de coco, unte
a máquina para waffle e despeje a massa. Doure dos dois lados. Quando
estiver pronta, coloque a banana em rodelas e salpique a canela por
cima. Aprecie.

Sugestão de refeição:
•

Café da manhã

•

Pré-treino

•

Pós-treino

•

Lanche

Índice Glicêmico:

Moderado
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 200 g (1 waffle)
Quantidade por Porção
Valor Energético

228 Kcal

% VD (*)
954 KJ

11 %

Carboidratos

14 g

5%

Proteínas

17 g

23 %

Gorduras Totais

11 g

20 %

Gorduras Saturadas

5g

23 %

Gorduras Trans

0g

**

10 g

40 %

5g

**

Fibra Alimentar, das quais:
Polidextrose
Sódio

90 mg

4%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.
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Panqueca NO Turbo
Rendimento: 200 g

Ingredientes:
•

1 ovo

•

1 sachê de Panquek Beet

•

Meia beterraba pequena crua (30 g)

•

1 colher (sopa) de farinha de grão de bico (8 g)

•

2 colheres (sopa) de peito de frango cozido desfiado (30 g)

•

¼ de tomate picado (25 g)

•

Cheiro verde a gosto			

•

Sal rosa do Himalaia a gosto – use com moderação

•

1 colher (chá) de azeite de oliva extra virgem - para untar (3 ml)

Preparo:

20 minutos

Bata o ovo no liquidificador por 2 minutos, o sachê de Panquek Beet,
a beterraba, a farinha de grão de bico e o sal. Com o azeite, unte uma
frigideira de cerâmica (4,5 mm) e despeje a massa. Doure dos dois lados,
separe a massa. Misture o peito de frango desfiado, o tomate, o cheiro
verde e acrescente o sal. Recheie a panqueca, dobre ela no meio e
aprecie.

Sugestão de refeição:
•

Café da manhã

•

Pós-treino

•

Pré-treino

•

Lanche

Índice Glicêmico:

Baixo
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 200 g (1 panqueca)
Quantidade por Porção
Valor Energético

243 Kcal

% VD (*)
1017 KJ

12 %

Carboidratos

10 g

3%

Proteínas

27 g

36 %

Gorduras Totais

10 g

18 %

2g

9%

Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar, das quais:
Polidextrose
Sódio

0g

**

10 g

40 %

5g

**

98 mg

4%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Sorvete Vegano Hiperproteico
Rendimento: 350 ml

Ingredientes:
•

100 ml de água gelada

•

2 bananas prata (115 g)

•

1 xícara de chá de morangos (100 g)

•

1 colher (sobremesa) de goma xantana (4 g) - para dar consistência
de sorvete

•

1 sachê de Blend Vegan (20 g)		

Preparo:

10 minutos para bater + 60 min. de freezer

Bata todos os ingredientes no liquidificador por 2 minutos ou até obter
consistência de sorvete. Leve ao freezer por uma hora para depois servir.

Sugestão de refeição:
•

Pré-treino

•

Pós-treino

•

Ceia

•

Lanche

Índice Glicêmico:

Moderado
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 350 ml (1 taça)
Quantidade por Porção
Valor Energético

226 Kcal

% VD (*)
945 KJ

11 %

Carboidratos

35 g

12 %

Proteínas

18 g

24 %

Gorduras Totais

1g

2%

Gorduras Saturadas

0g

0%

Gorduras Trans
Fibra Alimentar, das quais:
Polidextrose
Sódio

0g

**

10 g

40 %

5g

**

133 mg

5%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Cappuccino Energy Plus

Rendimento: 150 ml

Ingredientes:
•

1 lasca média de castanha de coco natural (35 g)

•

100 ml de água bem quente

•

1 colher (chá) de café solúvel (1g)

•

1 sachê de Cococcino Energy

Preparo:

15 minutos

Em um liquidificador bata todos os ingredientes por 1 minuto ou até
homogeneizar o conteúdo, coloque em uma xícara e beba em seguida.
Se preferir coe o líquido separando a massa do coco, o indicado é não
coar para preservar as fibras e proporcionar maior saciedade.

Sugestão de refeição:
•

Café da manhã

•

Colação

•

Pré-treino

Índice Glicêmico:

Baixo
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 150 ml (1 xícara de café)
Quantidade por Porção
Valor Energético

179 Kcal

% VD (*)
749 KJ

9%

Carboidratos

6g

2%

Proteínas

6g

8%

Gorduras Totais

14 g

25 %

Gorduras Saturadas

11 g

50 %

0g

**

Fibra Alimentar, das quais:

8g

32 %

Polidextrose

5g

**

Gorduras Trans

Sódio

38 mg

2%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Mousse do Atleta
Rendimento: 250 g

Ingredientes:
•

Poupa de meio abacate pequeno, maduro, gelado (200 g)

•

1 colher (sopa) de amaranto em flocos (10g)

•

1 sachê de MCT Power

Preparo:

5 minutos

Bata no liquidificador todos os ingredientes até homogeneizar e
consuma imediatamente.

Sugestão de refeição:
•

Café da manhã

•

Pós-treino

•

Ceia

Índice Glicêmico:

Baixo
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 250 g (1 copo de requeijão)
Quantidade por Porção
Valor Energético

458 Kcal

% VD (*)
1916 KJ

23 %

Carboidratos

24 g

8%

Proteínas

15 g

20 %

Gorduras Totais

33 g

60 %

Gorduras Saturadas

4g

18 %

Gorduras Trans

0g

**

19 g

76 %

Fibra Alimentar, das quais:
Polidextrose
Sódio

5g
34 mg

**
1%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Açaí Energia Pura
Rendimento: 350 ml

Ingredientes:
•

100 ml de água gelada

•

1 polpa de açaí (100 g)

•

5 morangos congelados (50 g)

•

1 banana prata média congelada (50 g)

•

1 colher (chá) de óleo de coco (4 ml)

•

1 sachê de HMB Pump 		

Preparo:

10 minutos

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter consistência de
açaí e consuma imediatamente.

Sugestão de refeição:
•

Pré-treino imediato

•

Lanche

Índice Glicêmico:

Moderado
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 350 ml (1 tigela)
Quantidade por Porção
Valor Energético

206 Kcal

Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais

% VD (*)
862 KJ

10 %

19 g

6%

2g

3%

13 g

24 %

Gorduras Saturadas

5g

23 %

Gorduras Trans

0g

**

10 g

40 %

5g

**

Fibra Alimentar, das quais:
Polidextrose
Sódio

17 mg

1%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Mousse Anti-doce

Rendimento: 250 g

Ingredientes:
•

Poupa de meio abacate pequeno, maduro, gelado (200 g)

•

3 castanhas de baru

•

1 sachê de X-Chromium

Preparo:

5 minutos

Bata no liquidificador todos os ingredientes até homogeneizar e
consuma imediatamente.

Sugestão de refeição:
•

Café da manhã

•

Colação

•

Lanche

•

Ceia

Índice Glicêmico:

Baixo
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 250 g (1 copo de requeijão)
Quantidade por Porção
Valor Energético

427 Kcal

% VD (*)
1786 KJ

21 %

Carboidratos

18 g

6%

Proteínas

11 g

14 %

Gorduras Totais

34 g

62 %

4g

18 %

Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar, das quais:
Polidextrose
Sódio

0g

**

14 g

56 %

5g

**

28 mg

1%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Smoothie Intestino Saudável
Rendimento: 250 ml

Ingredientes:
•

Poupa de 1/2 mamão papaia (60 g)

•

1/2 laranja descascada e picada - manter a parte branca (50 g)

•

100 ml de água gelada

•

1 colher (sobremesa) de semente de chia (5g)

•

3 pedras de gelo

•

1 sachê de Flora Cheers		

Preparo:

10 minutos

Bata todos os ingredientes no liquidificador por 30 segundos e consuma
imediatamente.

Sugestão de refeição:
•

Café da manhã

•

Ceia

Índice Glicêmico:

Moderado
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 250 ml (1 copo de requeijão)
Quantidade por Porção
Valor Energético

90 Kcal

Carboidratos

% VD (*)
376 KJ
14 g

5%
8%

Proteínas

2g

24 %

Gorduras Totais

2g

0%

Gorduras Saturadas

0g

0%

Gorduras Trans

0g

**

Fibra Alimentar, das quais:

9g

32 %

Polidextrose

5g

**

Inulina

1g

**

Goma Guar

1g

**

Amilopectina

1g

**

Sódio

7 mg

0%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Wrap Anti-Age
Rendimento: 150 g

Ingredientes:
•

1 ovo

•

1 colher (chá) de açafrão em pó (3 g)

•

1 colher (sobremesa) de semente de girassol (8g)

•

1 fatia de ricota fresca (20g)

•

¼ de tomate picado (25 g)

•

Cheiro verde a gosto		

•

Sal rosa do Himalaia a gosto – use com moderação

•

1 colher (chá) de azeite de oliva extra virgem - para untar (3 ml)

•

1 sachê de Rap Curcumin 		

Preparo:

15 minutos

Em uma vasilha quebre o ovo, acrescente o açafrão, a semente de
girassol, o sal, o sachê de Rap Curcumin e bata com um fouet até
homogeinezar. Com o azeite, unte uma frigideira de cerâmica (4,5 mm)
e despeje uma fina camada da massa. Doure dos dois lados e separe.
Com um garfo amasse o queijo até ficar em forma de patê e misture ao
tomate e ao cheiro verde. Recheie o wrap e aprecie.

Sugestão de refeição:
•

Café da manhã

•

Pós-treino

•

Pré-treino

•

Lanche

Índice Glicêmico:

Baixo
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 150 g (1 wrap)
Quantidade por Porção
Valor Energético

195 Kcal

Carboidratos

% VD (*)
816 KJ

10 %

6g

2%

Proteínas

22 g

29 %

Gorduras Totais

16 g

29 %

Gorduras Saturadas

5g

23 %

Gorduras Trans

0g

**

Fibra Alimentar, das quais:

9g

36 %

Polidextrose
Sódio

5g
183 mg

**
8%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Pão de Frigideira (piadina)
Rendimento: 100 g

Ingredientes:
•

1 ovo

•

1 colher (sopa) de água (10 ml)

•

2 colheres (sobremesa) de farinha de linhaça (20 g)

•

1 colher (sobremesa) de gergelim negro (8 g)

•

Sal rosa do Himalaia a gosto – use com moderação

•

1 sachê de Palatin Gold

Preparo:

15 minutos

Coloque todos os ingredientes em uma tigela e bata com um fouet até
que fique homogênio. Em uma panela pequena e funda de cerâmica (4,5
mm), despeje a massa e tampe, fique de olho e vire a massa para dourar
dos dois lados. Corte a piadina no meio e coma puro, com manteiga ghee
ou recheie conforme sua preferência.

Sugestão de refeição:
•

Café da manhã

•

Pré-treino

•

Lanche

Índice Glicêmico:

Baixo
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TABELA NUTRICIONAL
Informação Nutricional
Porção de 100 g (1 piadina)
Quantidade por Porção
Valor Energético

270 Kcal

Carboidratos, dos quais:

% VD (*)
1129 KJ

13 %

11 g

4%

Palatinose

5g

**

Proteínas

17 g

23 %

Gorduras Totais

17 g

31 %

3g

14 %

Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar, das quais:
Polidextrose
Sódio

0g

**

11 g

44 %

5g

**

86 mg

4%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não existem valores diários estabelecidos.

Glossário
SUPLEMENTO

Tri Whey

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO

ISENTO

Combinação de

Whey Protein

Glúten,

três tipos de

Isolada,

Sacarose,

proteínas do soro

Concentrada e

Maltodextrina

do leite

Hidrolisada

e Soja

INDICAÇÃO

Aumento de massa magra em
praticantes de atividade física,
reposição proteica pós-treino

Lactose,

D-SEC

Termogênico e
diurético natural

Gengibre,

Glúten,

Termogênico e diurético auxilia

Cavalinha, Chá

Sacarose,

a combater inchaço e no

Verde e Cafeína

Maltodextrina

emagrecimento

e Soja
Whey Protein

Wheyfle
Powder

Lactose,

Preparo para

Isolada, Fibra

Glúten,

Aporte proteico, promove

waffle rico em

de Aveia, Açaí

Sacarose,

saciedade, fornece mais

proteína

Extrato Seco e

Maltodextrina

energia para o treino

Guaraná

e Soja

Whey Protein
Isolada, Fibra

Panquek Beet

Aporte proteico, promove
Lactose,

Preparo para

de Aveia e

Glúten,

níveis de NO³ nos vasos

panqueca rico em

Sweet Beet

Sacarose,

sanguíneos potencializando a

(extrato seco

Maltodextrina

vasodilatação, levando maior

da beterraba -

e Soja

oxigenação e nutrição para os

betaína

betaína)

músculos
Lactose,

Blend Vegan

Proteína Isolada

Glúten,

Mix de proteínas

do Arroz Integral

Caseína,

vegetais

e Proteína da

Sacarose,

Ervilha.

Maltodextrina
e Soja

Lactose,

Cococcino
Energy

saciedade, aumenta

Suporte proteico com ação
sinérgica, intolerantes à
lactose, a proteína do leite,
soja e para vegetarianos e
veganos, hipoalergênico

Aporte proteico e energético.

Preparo para

Whey Protein

Glúten,

Ação antioxidante e

cappuccino rico

Isolada, TCM,

Sacarose,

termogênica auxiliando na

em TCM

Cacau e Canela

Maltodextrina

queima de gordura e aumento

e Soja

de energia para os treinos
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Lactose,

MCT Power

Preparo para

Whey Protein

Glúten,

mousse rico em

Isolada, TCM e

Sacarose,

proteína

Cacau

Maltodextrina
e Soja

HMB Pump

Preparo para açaí
rico em HMB

TCM, HMB Cálcio,

aumento de massa magra em

Sacarose,

praticantes de atividade física.
Ação energética para melhorar

e Soja

o rendimento dos treinos

Lactose,

Preparo para

Isolada, Cacau,

Glúten,

Canela e

Sacarose,

cromo

Nicotinato de

Maltodextrina

Cromo

e Soja

Probiótico com

Polidextrose,

mix de fibras

Inulina,Goma
Guar e
Amilopectina

Palatin
Gold

Recuperação muscular e

Glúten,
Maltodextrina

Gasseri,

Rap
Curcumin

wrap rico em
cúrcuma

Preparo para
pão rico em
palatinose

treinos

Lactose,

mousse rico em

Preparo para

melhorar o rendimento dos

e Guaraná

Lactobacillus

Flora Cheers

e ação antioxidante para

Açaí Extrato Seco

Whey Protein

X-Chromium

Aporte proteico, energético

Whey Protein
Isolada, Fibra de
Aveia e Cúrcuma
Longa (açafrão)

Whey Protein
Isolada, Fibra
de Aveia e
Palatinose

Lactose,
Glúten,
Sacarose,
Maltodextrina
e Soja

Lactose,

Aporte proteico, ação
antioxidante e termogênica
auxiliando na queima de
gordura e controle da insulina,
inibindo a vontade de comer
doces

Auxilia no tratamento da
constipação, irritabilidade e
imunidade intestinal. Redução
de circunferência abdominal
causada pelos danos
intestinais

Aporte proteico, promove

Glúten,

saciedade, poder anti-

Sacarose,

inflamatório e antioxidante

Maltodextrina

auxiliando no controle dos

e Soja

níveis de colesterol e anti-age

Lactose,
Glúten,
Sacarose,
Maltodextrina
e Soja

Aporte proteico, promove
saciedade e ação energética
para melhorar o rendimento
dos treinos

DESDE

1981
DE COMPROMISSO COM
O BEM-ESTAR

