
Livro de receitas



Shake Básico
INGREDIENTES

2 1/2 col de sopa de SHAKE
2 1/2 col de sopa de NUTREV
250-300ml de água
1/2 ou 1 col de sopa de PROTEÍNA HERBALIFE (opc)

Rendimento : 1 refeição principal suplementação

Bata todos os ingredientes numa Shakeira ou num 
liquidificador. Tome em seguida



Nutri soup
INGREDIENTES 

3 col de Nutri Soup
2 1/2 col de sopa de NUTREV 
1/2 col de sopa de PROTEÍNA HERBALIFE (opc) 
250ML de água fervendo 

Rendimento : 1 refeição principal suplementação

Bata a água com os ingredientes e tome em seguida. 

Para dar mais sabor você pode acrescentar: 1/2 xic de 
verduras refogadas, gengibre, pimentas, temperos secos, 
salsinha, e cebolinha.



Shake batido
INGREDIENTES

1 copo de gelo 
2 1/2 col de sopa de SHAKE 
2 1/2 col de sopa de NUTREV 
1/2 ou 1 col de sopa de PROTEÍNA HERBALIFE 

Rendimento : 1 refeição principal suplementação

Bata o gelo até triturá-lo por completo; 

Acrescente o Shake e a Proteína e bate até virar um creme; 

Acrescente o NutreV e bate até ficar homogêneo. 

Dica: se não der ponto, coloque 1/2 col de café de goma 
xantana no final.



Shake flan
INGREDIENTES 

600ml de água fervendo 
10 col de sopa de SHAKE 
10 col de sopa de NUTREV 
1 col de sopa de PROTEÍNA DE SOJA HERBALIFE (opc) 

Rendimento : 3 refeições principais suplementação ou 6 
lanches saudáveis

Coloque a água no liquidificador e vai adicione os produtos 
na ordem acima esperando o ingrediente anterior dissolver 
completamente antes de colocar o próximo; 

Distribua em 3 tigelas/caneca e deixe esfriar em 
temperatura ambiente; Assim que esfriar, tampe e coloque 
na geladeira por pelo menos 3 horas. 

Dica: Misture os sabores! Faça Flans de duas ou três cores 
e use a imaginação



Shake quente
INGREDIENTES 

200ml de água fervendo 
3 e 1/2 col de sopa de SHAKE HERBALIFE 
3 col de sopa de NUTREV 
1/2 col de sopa de PROTEÍNA DE SOJA HERBALIFE (opc) 

Rendimento : 1 refeição principal suplementação

Bata todos os ingredientes e consuma imediatamente. 

Dica: você pode acrescentar café solúvel ou líquido, canela 
em pó e misturar os sabores de Shake para variar. 

Baunilha + Doce de Leite + Café = Shake Café com Leite 
Chocolate + Doce de Leite = Shake Brigadeiro 
Doce de Leite + Café + Canela = Shake Capuccino
Milho Verde + Canela = Curau 
Chocolate + Doce de Leite + Canela = Alfajor



Shake Panqueca
INGREDIENTES 

2 col. Sopa SHAKE HERBALIFE 
2 col. Sopa de NUTREV 
1 Ovo 
1 col. Café de Fermento 
Água para dar ponto 

Rendimento : 1 refeição principal suplementação ou 2 
lanches

Bata os ovos com o SHAKE. O NUTREV, e a água até ficar 
homogêneo; 

Acrescente o fermento e bata rapidamente; 

Asse em frigideira anti aderente como uma panqueca; 

Dica: quando a panqueca forma pequenos furinhos está na 
hora de virar! 



Bolinho de shake
INGREDIENTES 

1 Ovo 
2 col de sopa de NUTREV 
2 col de sopa de SHAKE HERBALIFE 
1 col de chá cheia de Fermento
2 col de sopa de água

Bata todos os ingredientes comum garfo/mixer/fouet; 
Por último o fermento; 
Asse em forno baixo pré aquecido à 200graus por 20 
minutos, 

Rendimento : 1 refeição suplementação OU 2 unidades de 
lanches saudável. 

Dica : pode adicionar canela e café solúvel à gosto. Fica 
uma delícia!



Omelete de 
nutri soup
INGREDIENTES 

2 ovos 
1 Sachê (ou 3 col de sopa) de NUTRI SOUP 
1 col de Café de Fermento em Pó 
Água para dar o ponto

Misture todos os ingredientes e reserve;
Unte uma frigideira antiaderente com PAM/óleo de coco/ 
azeite virgem; 
Asse na frigideira tampada ou em forno baixo por 20 
minutos. 

Rendimento : 1 refeição principal suplementação ou 2 
lanches saudáveis. 
Dica: Adicione até 1/2 xícara de verduras cruas ou 
refogadas para dar mais sabor e textura à sua sopa 



fibermix
INGREDIENTES 

1 litro de água 
3 col de sopa de FIBER CONCENTRATE 
2 col de sopa de PROTEÍNA DE SOJA 
1 col de chá/café de CHÁ VERDE HERBALIFE 

Rendimento: 1 lanche saudável

Misture todos os ingredientes e tome como um lanche. 

Dica: não bata o Fiber Concentrate no liquidificador, ele 
forma uma espuma densa que não fica gostosa. 

Excelente opção de lanche da manhã ou tarde com apenas 
60kcal!



Fibermix com nutrev
INGREDIENTES 

1 litro de água 
2 col de sopa de FIBER CONCENTRATE 
2 col de sopa de NUTREV 
1 col de chá/café de CHÁ VERDE HERBALIFE

Rendimento: 1 Lanche saudável

Misture todos os ingredientes e tome como um lanche. 

Dica: não bata o Fiber Concentrate no liquidificador, ele 
forma uma espuma densa que não fica gostosa. 

Excelente opção de lanche da manhã ou tarde com apenas 
60kcal!



Omelete prático
INGREDIENTES 

2 Ovos 1 
Sachê de SOPA INSTANTÂNEA LANCHE HERBALIFE 
Legumes da lista de compras picados 
Salsinha, cebolinha, tomate, cebola, abobrinha à gosto

Unte uma frigideira e asse a omelete tampada por 
aproximadamente 4 minutos do primeiro lado, e dois 
minutos do lado de cima. 

Dica: Não é necessário colocar sal! Dica 2: Você pode fazer 
a receita no microondas ou no forno. 

Rendimento : 2 lanches saudáveis ou a proteína de uma 
refeição principal. 



Pãozinho protéico
INGREDIENTES 

3 Claras 1 
SACHÊ DE SOPA LANCHE HERBALIFE 

Rendimento : 2 lanches saudáveis

Misture no liquidificador ou mixer todos os ingredientes; 
Para assar: unte uma mini assadeira/forma de cupcake
com um pouco de PAM/óleo de coco/azeite virgem; 

Para frigideira: unte com PAM/óleo de coco/azeite virgem e 
tampe a frigideira e asse em fogo baixo; Quando estiver 
dourado, com cuidado vire o pãozinho com uma espátula 
culinária e volte a assar tampado; Espere crescer e coma 
com salada como uma refeição ou sozinho como um 
lanche.



almondegas
INGREDIENTES 

500g de peito de frango 
Suco de 1 limão espremido 
1 cebola picada 
2 dentes de alho 
Sal e Pimenta à gosto

Bate tudo no processador de alimentos ou na função 
pulsar do liquidificador; 

Deixe descansar por 1 hora na geladeira; Pré-aqueça o 
forno à 250graus; Faça bolinhas do tamanho de uma bola 
de golfe, e asse por 15-20 min ou até ficarem cozidas. 

Modo de usar : Proteína da refeição principal ou como 
lanche da tarde



Almondegas com
brócolis
INGREDIENTES 

500g de peito de frango/porco/boi moído 
1 maço de brócolis sem os talos 
2 ovos 1 cebola picada 
2 dentes de alho 
Sal e Pimenta à gosto (noz moscada fica muito bom!)

Bate tudo no processador de alimentos ou na função 
pulsar do liquidificador; 

Deixe descansar por 1 hora na geladeira; Pré-aqueça o 
forno à 250graus; Faça bolinhas do tamanho de uma bola 
de golfe, e asse por 15-20 min ou até ficarem cozidas. 

Rendimento: Proteína da refeição principal ou como lanche 
da tarde



Bolinho de nutrev
INGREDIENTES 

1 Ovo 
4 col de sopa de NUTREV 
1 col de chá cheia de Fermento
2-3 col de sopa de água

Bata todos os ingredientes comum garfo/mixer/fouet; 
Por último o fermento; 

Asse em forno baixo pré aquecido à 200graus por 20 
minutos.

Rendimento : 2 unidades de lanches saudável. 
Dica : pode adicionar canela e café solúvel à gosto. Fica 
uma delícia!



Calda de chocolate
INGREDIENTES 

1 col de sopa de REBUILT STRENGHT HERBALIFE (Whey) 
1 col de sopa de Cacau em Pó 
Água para liga 
Opcional - Pasta de Amendoim 

Misture todos os ingredientes secos e coloque água aos 
poucos até dar o ponto. 

Dica: A calda pode ser utilizada com o SHAKE, com 
qualquer receita de panqueca ou bolinho doce. 

Evite se o seu objetivo foi perder peso.



Bala de gelatina
INGREDIENTES 

2 sachês de Gelatina em pó sem sabor 
120ml de Água temperatura ambiente
3 col FIBER CONCENTRATE

Misture todos os ingredientes numa tigela e deixe 
descansar até a gelatina hidratar - mais ou menos 3/4 
minutos; 

Aqueça não micro ou em banho maria por 25-30 seg; 
Misture novamente, despeje nas forminhas e coloque para 
gelar até firmar, aproximadamente 5 minutos; Para tirar da 
forminha passe o dedo seco que ela "gruda" no dedo. 

Dica: Ótima opção de doce após a refeição



hambuguer
INGREDIENTES 

250g de Frango ou Carne moída (dê preferência aos cortes 
magros como patinho)
1 Sachê de SOPA INSTANTÂNEA HERBALIFE 
Temperos sugeridos: salsinha, cebolinha, alho, cebola, 
pimenta dedo de moça 

Misture todos os ingredientes e molde pequenos 
hambúrgueres; Asse em forno médio por 20 minutos. 

Dica: para o hambúrguer ficar bem temperado e uniforme 
pique os temperos bem pequenos ou bata no mixer. 

Dica 2: coma com salada e um bom carboidrato como uma 
refeição principal ou coma apenas dois pequenos 
hambúrgueres como lanche da manhã/tarde.



Pão protéico
INGREDIENTES 

3 gemas 
3 claras 
1 pitada generosa de bicarbonato de sódio 80g de Cream 
Cheese light 
Sal à gosto 
Papel manteiga para cobrir a assadeira 

Bata as claras em neve com o bicarbonato de sódio, em 
ponto firme; Bata as gemas com o sal e o cream cheese até 
ficar homogêneo; Misture os dois delicadamente até ficar 
homogêneo; 

Cubra uma assadeira com papel manteiga; 
Pré-aqueça o forno à 200graus; Disponha em discos do 
tamanho do pão que você quer fazer - ideal 6 pães 
redondos; Asse por 25-30 minutos; 

Depois de assado deixe esfriar por alguns minutos numa 
grelha. 

Rendimento: 3 lanches intermediários ou carboidrato de 
uma refeição principal



Pão de amêndoas
INGREDIENTES 

1 Ovo 
1/2 xícara farinha de amêndoas 
2 col sopa Iogurte Grego light Puro Zero lactose 
1 col chá rasa de fermento 
Sal e pimenta à gosto. 

Misture todos os ingredientes, por último o fermento; 
Disponha num recipiente de próprio para microondas; Asse 
no microondas por 90 segundos ou em forno préaquecido
por 10-12 minutos. 

Importante: não coma mais de uma vez por semana. Pode 
ser usado como carboidrato da refeição principal.



Legumes assados
INGREDIENTES 

Para escolher: Abobrinha, Berinjela, Pimentão, Aspargo, 
Tomate, Alho, Cebola, Cogumelos, Chuchu, Quiabo. 
Sal, pimenta do reino, pimenta caiena, azeite

Pique todos os legumes aproximadamente do mesmo 
tamanho e tempere com os temperos de sua preferência. 
Pré-aqueça o forno 1a 220 graus. Disponha os legumes na 
assadeira com espaçosamente. 

O ar circula entre os legumes e eles ficam mais crocantes! 
Asse em forno médio por 45min ou até ficarem ao seu 
gosto. Dica: brócolis e couve flor ficam ótimos assados, 
mas precisam ser pré-cozidos em água fervente antes de ir 
ao forno. 



Kibe de couve flor
INGREDIENTES 

500g de carne moída 
1 1/2 xícara de couve flor crua triturada 
1/2 cebola pequena picada bem pequena 
1 xic de hortelã picada 
2 col de chá de pimenta síria 
Sal e Pimenta do Reino à gosto 

Misture todos os ingredientes e asse na Airfryer por 10min 
à 200graus ou em forno pré-aquecido à 200graus por 
20min Rendimento: 

Pode ser usado como lanche saudável ou proteína da 
refeição colorida.



Spagueti de legumes
INGREDIENTES 

Abobrinha e/ou Palmito pupunha 
Alho picado 
Azeite Virgem/Óleo de Coco

Use um ralador próprio de spaguetti de legumes para 
cortá-los ou use o ralador normal e corte as fatias finas 
com uma faca; 

Em uma frigideira anti-aderente refogue o algo picado; 
Assim que estiver dourado, desligue o fogo e coloque os 
legumes fatiados (os legumes cozinham apenas com o 
calor da frigideira); 

Tempere com sal e pimenta do reino; Sirva em seguida 
acompanhado de uma carne magra ou molho bolonhesa 
feito com patinho moído e molho de tomate caseiro. 

Dica: Não use a parte do meio da abobrinha (a da 
semente), ela solta muita água e não se mantém no 
formato de spaguetti. 



Molhos de salada
TAHINE : 
2 col sopa tahine + suco de 2 limões + 1 dente peq de alho 
espremido + sal e pimenta à gosto + água para dar o ponto

CHIMICHURRI : 2 col sopa de tempero chimichurri sem 
conservantes + suco de 1/2 limão + sal e pimenta à gosto + 
azeite

MOLHO BÁSICO : 1 cebola picada pequena + 1/2 maço de 
salsinha + suco de 1 limão + 1 dente de alho peq
espremido + água + sal e pimenta à gosto 

MOLHO MOSTARDA : 1 col sopa de mostarda em grãos + 
2 col sopa de vinagre ou suco de limão + azeite + água + 
sal e pimenta à gosto 



Panetone fit
INGREDIENTES 

1 Ovo 
2 col de sopa de NUTREV 
2 col de sopa de SHAKE HERBALIFE BAUNILHA 
1 col de chá cheia de Fermento 
1 col de sopa de água 
1 col de café de essência de panetone
1 col de chá de frutas secas ou nibs de cacau

Bata todos os ingredientes comum garfo/mixer/fouet; Por 
último o fermento; Asse em forno baixo pré aquecido à 
200graus por 20 minutos, 

Rendimento : 1 refeição suplementação OU 2 unidades de 
lanches saudável.



Salmão ao forno
INGREDIENTES 

4 postas de salmão de 100g 
Sal Pimenta do reino moída na hora 
Azeite 
Gergelim suficiente para cobrir o peixe 

Tempere os pedaços de salmão com sal e pimenta do reino 
moída na hora. Depois pingue umas gotinhas de azeite e 
esfregue por todo o peixe. 

Coloque o gergelim em um prato e vá apertando o peixe 
em cima até grudar o gergelim por todas as partes do 
peixe. 

Aqueça uma frigideira, depois coloque um fio de azeite e os 
pedaços de peixe. Deixe dourar, não vire antes de dourar 
para não quebrar ou grudar. 

Assim que você perceber que dourou de um lado, vire e 
deixe dourar do outro.



Arroz de couve flor
INGREDIENTES 

½ couve-flor ½ xícara (chá) de cebola ralada 
1 dente de alho amassado 
Sal e pimenta do reino a gosto 
1 colher (sopa) de salsinha picada

Lave a couve-flor em água fria e seque bem. Usando um 
ralador de queijo, rale a couve-flor no ralo grosso. Ou 
coloque num processador e bata usando a função pulsar 
até obter uma textura similar à do arroz. 

Numa frigideira, refogue a cebola e o alho até que a cebola 
esteja transparente. 

Acrescente a couve-flor e deixe refogar por cerca de 5 min. 
Tempere com sal e pimenta. 

Polvilhe com salsinha ou lâminas de amêndoas e sirva em 
seguida no lugar do tradicional arroz branco.



salpicão
INGREDIENTES 

2 xícaras (chá) de frango desfiado (cerca de 250 g) 
4 rabanetes 
3 talos de salsão 
2 pepinos japoneses 
1 bulbo de erva-doce (funcho) 
2 potes de iogurte natural sem lactose (170 g cada) 
2 colheres (sopa) de azeite caldo de 1 limão 
Salsinha fresca, 
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto. 

Pique todos os ingredientes e tempere com sal e pimenta. 
Numa tigela pequena, coloque o iogurte, acrescente o 
azeite, o limão e misture bem. 

Tempere com sal e pimenta-do-reino moída. No centro de 
uma travessa grande, coloque a tigela com o molho de 
iogurte. Disponha ao redor do molho os legumes fatiados e 
o frango desfiado. 

Sirva a seguir com folhas de salsinha.



Drink detox
INGREDIENTES 

Água 
Gelo 
Pepino 
Hortelã 
Limão 
Gengibre

Lave bem todos os ingredientes; Corte o pepino e o limão 
em rodelas médias/finas; Corte o gengibre em lascas; 

Monte a jarra com bastante gelo e os ingredientes antes de 
colocar a água. Misture e mantenha na geladeira até a hora 
de tomar. Dica: coloque bastante gelo! 

E se quiser adicione chá verde.


