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SOBRE O PALOW
Paleolítico refere-se ao período anterior à invenção da
agricultura. Ou seja, esta é a dieta à qual nossa espécie está
geneticamente adaptada. Da mesma forma que estamos
geneticamente adaptados à gravidade da terra, à concentração
de oxigênio da nossa atmosfera, à temperatura do nosso
planeta, pois estas são as condições que estavam presentes
durante a nossa evolução, a dieta com a qual evoluímos moldou
nossos genes.
Este é o início de uma jornada ao estilo de vida Paleo. Se você
nunca ouviu falar do estilo de vida paleolítica “Paleo/LowCarb”,
este é o ebook de receitas perfeito.
O PALOW surgiu com o objetivo de compartilhar algumas das
nossas experiências pessoais, principalmente na elaboração de
receitas saudáveis, pois somos um casal que se converteu ao
estilo de vida Paleo/LowCarb e seguimos nesta filosofia até os
dias atuais.
As nossas receitas são de fácil elaboração e estão ao alcance
de muitos, pois acima de tudo, pretendemos com elas, mostrar
como é fácil alterar alguns hábitos alimentares, que
posteriormente se convertem em muitos benefícios para a sua
saúde.
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O QUE É A DIETA PALEO

Que
Que tal
tal emagrecer
emagrecer com
com vitalidade,
vitalidade, saúde,
saúde, ganhar
ganhar mais
mais
massa
massa muscular,
muscular, ter
ter mais
mais vigor
vigor ee fugir
fugir do
do efeito
efeito sanfona?
sanfona? Com
Com aa
dieta
dieta paleolítica,
paleolítica, além
além de
de perder
perder gordura,
gordura, você
você ainda
ainda melhora
melhora
seu
seu sistema
sistema imunológico,
imunológico, ganha
ganha mais
mais disposição
disposição ee massa
massa
muscular.
muscular.
Já
Já imaginou
imaginou perder
perder peso
peso comendo
comendo gordura
gordura animal
animal ee
quaisquer
quaisquer tipos
tipos de
de carnes
carnes sempre
sempre que
que puder?
puder? A
A dieta
dieta Paleo,
Paleo,
também
também conhecida
conhecida como
como aa dieta
dieta do
do homem
homem das
das cavernas,
cavernas,
envolve
envolve alimentos
alimentos como
como animais
animais alimentados
alimentados com
com capim,
capim, frutos
frutos
do
do mar
mar selvagens,
selvagens, ovos,
ovos, nozes,
nozes, óleos
óleos àà base
base de
de plantas,
plantas, vegetais
vegetais
fibrosos
fibrosos e,
e, em
em menor
menor grau,
grau, frutas.
frutas.
Um
Um estilo
estilo de
de vida
vida paleolítico
paleolítico (também
(também conhecido
conhecido como
como um
um
estilo
estilo de
de vida
vida Paleo
Paleo ou
ou Primal)
Primal) baseia-se
baseia-se em
em viver
viver como
como os
os
nossos
nossos ancestrais
ancestrais ee da
da forma
forma que
que eles
eles certamente
certamente viviam
viviam na
na era
era
paleolítica
paleolítica (Idade
(Idade da
da Pedra),
Pedra), na
na tentativa
tentativa de
de recriar
recriar um
um estilo
estilo de
de
vida
vida saudável
saudável ee oo mais
mais natural
natural possível,
possível, assim
assim como,
como, nossos
nossos
antepassados,
antepassados, caçadores-coletores,
caçadores-coletores, adaptando
adaptando seu
seu estilo
estilo de
de
vida
vida aos
aos nossos
nossos tempos
tempos modernos.
modernos.

QUEM SOMOS

Apaixonados por saúde e bem estar queremos ajudar as
pessoas a transformarem sua saúde para melhor.
Adoramos viver com qualidade de vida e amamos comer
bem. Já casados, adotamos há mais de 5 anos como base de
nossa alimentação, o baixo consumo de carboidratos e alto em
gorduras boas, ou seja, Low Carb/High Fat, como estilo de
vida.
Também é importante lembrar que não somos médicos
nem nutricionistas, todo o conteúdo desse ebook é baseado
em evidências científicas, Ensaios Clínicos Randomizados
(ECR) e nas nossas experiências pessoais de emagrecimento e
manutenção de peso.
Temos como base os principais autores da área e na
convivência e interação com milhares de praticantes da dieta
paleolítica/lowcarb no Brasil e no mundo.
Jair Ricardo & Patrícia
PatríciaMenezes
Menezes

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil
Email: contato@palow.com.br
Web: www.palow.com.br
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PEITO DE FRANGO RECHEADO COM
QUEIJO E ESPINAFRE
Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.
INGREDIENTES:

Ingredients
3 peitos de frango;
espinafres picado
cozido
espremido secos;
3 tomates, manjericão
e queijo;
Uma porção de
requeijão;
1 dente de alho
picado;
1/4 colher de chá de
sal;
1/8 colher de chá de
pimenta;
1 colher de sopa de
azeite.

PREPARO:

Directions

Preaqueça o forno a 250 ° C.
Misture o espinafre congelado
picado, queijo, cream cheese,
alho e metade do sal em uma
tigela de tamanho médio.
Corte em cada peito de frango.
Misture o espinafre em cada
uma dos frangos.
Tempere com sal e pimenta.
Aqueça o azeite de oliva em
uma assadeira refratária em
fogo médio alto e, em seguida,
adicione o frango recheado,
com o “topo” voltado para
baixo. Cozinhe por 5 minutos e
depois vire o frango.
Coloque a panela no forno e
asse por 10 minutos. Quando o
frango estiver totalmente
cozido, retire do forno.

ROLINHO DE PEITO DE FRANGO COM
BACON E CHEDDAR
Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.
INGREDIENTES:

Ingredients
1 unidade de peito
de frango 180g
desossado em filés;
sal a gosto;
queijo cheddar (3
fatias);
Peperoni (3 rodelas);
bacon em tiras a
gosto;
1 colher (sopa) de
cream cheese;
Molho BBQ;
Manteiga.

PREPARO:

Directions

Coloque a colher de manteiga
e a colher de cream cheese
dentro de cada filé de peito
temperado.
Também coloque o queijo e o
peperoni. Enrole e depois
coloque o bacon ao redor,
fazendo uma trouxinha.
Dica: Use duas fatias, em
formato de cruz, cobrindo
totalmente os filés.
Leve ao forno quente por
cerca de 30 minutos, ou até
que o bacon esteja ficando
crocante e o frango esteja
assado.

EMPADÃO DE FRANGO

INGREDIENTES:

Ingredients
1 Xíc. de farinha de
amêndoas;
500-700g de frango
desfiados;
50g queijo parmesão
ralado;
4 ovos;
Azeitonas verdes sem
caroços ( a gosto);
2 colheres das de
sopa de nata;
1 colher das de café
de fermento químico.

PREPARO:

Directions

Unte um pirex com azeite de
oliva, acrescente a metade da
massa.
Faça um recheio refogado de
frango com molho de tomate
caseiro (igual ao do nosso
ebook)
ou
frango
com
requeijão
ou
ainda,
simplesmente só o frango.
Desfie misturando com a nata (
foi
o
que
utilizei
nesse
empadão).
Espallhe em cima da massa as
fatias de queijo e finalize a
preparação
com
a
outra
metade da massa .
Polvilhe queijo ralado por cima.
Asse por 25 min no forno. Até
ficar dourado.
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MEDALHÃO DE CARNE MOÍDA COM
BACON

Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.
INGREDIENTES:

Ingredients
250g de carne moída;
1 ovo;
salsinha;
Cebolas pequenas
para cobrir;
muçarela;
Sal e pimenta-doreino a gosto;
12 fatias finas de
bacon;
molho barbecue.

PREPARO

Directions

Em uma tigela, misture a carne,
o ovo a salsinha e tempere com
sal e pimenta-do-reino.
Modele 12 bolas médias e faça o
recheio com a muçarela com as
mãos.
Em volta de cada bolinho, cubra
com cebola, como mostra no
vídeo do link acima.
Em volta de cada uma, coloque
duas fatias de bacon em forma
de cruz e prenda com os
espetos.
Coloque em uma fôrma untada
e leve ao forno médio
reaquecido por 30 minutos ou
até dourar, virando na metade
do tempo.

PANQUECA LOWCARB DE CARNE
MOÍDA
Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.

INGREDIENTES:
Ingredients
4 ovos;
4 c. de sopa de farinha
Lowcarb (uso o de
amêndoas);
4 c. de sopa de creme
de leite;
Sal manteiga para
untar frigideira;
Molho à bolonhesa
com a carne moída;
Presunto em fatia;
Muçarela em fatia.

PREPARO:
Directions
Misture com ajuda de um fouet os
ovos, farinha, creme de leite e sal.
Aqueça uma frigideira e coloque a
manteiga. Coloque um pouco da
massa e faça uma panqueca.
Doure dos dois lados. Faça as
outras panquecas. Dá de 4 a 6
unidades.
Monte em um refratário a torre na
sequência: Panqueca Molho à
bolonhesa. Presunto. Muçarela e
recomece.
A última deverá ser de queijo. Leve
ao forno a 180ºC por 15 minutos ou
até gratinar.

LASANHA KETO
Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.
INGREDIENTES:

Ingredients
Molho de carne:
500g carne bovina moída;
250g de molho de tomate
caseiro, (receita no ebook
completo);
1 xícara de caldo de carne;
1 xícara de cogumelos;
4 dentes de alho;
1 xícara de cebola picada;
1 Azeite extra-virgem.
Molho de queijo:
4 colheres de creme de
queijo;
1 xícara de queijo Cheddar;
250g de queijo Mozzarella;
1 xícara de creme de leite;
2 grandes abobrinhas.

PREPARO:

Directions

Em uma panela pequena adicione o
creme de leite, creme de queijo, cheddar
e mozzarella. Mexa lentamente com fogo
baixo até que todo o queijo tenha
derretido, mas não deixe ferver. Coloque
ao lado. Aqueça uma panela média e
adicione o azeite.
Adicione a cebola picada e o alho e frite
por 5-10 minutos até começar a dourar.
Adicione os cogumelos e carne moída e
Cozinhe até dourar. Tempere com uma
pitada de sal e pimenta.
Adicione o tomate e o caldo da carne e
deixe ferver por 20-30 minutos até o
molho reduzir. Coloque ao lado.
Corte a abobrinha em tiras finas usando
um bandolim ou descascador de
legumes. Forre uma forma de assar.
Camada a lasanha terminando com
uma camada do molho de queijo. Cubra
com alguns queijo ralado adicional.
Asse por 30-40 minutos a 175°C.

e
d
s
a
t
i
e
c
e
R
s
o
t
u
r
f
e
s
e
x
i
e
P
r
a
m
o
d

COMPRAR EBOOK COMPLETO

CAMARÃO COM MANTEIGA E ALHO

Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.
INGREDIENTES:

Ingredients
1/2kg de camarão médio
lavado e escorrido;
3 colheres (sopa) de
manteiga;
2 dentes de alho picados;
1 colher (sopa) de suco de
limão;
2 colheres (sopa) de
salsinha picada;
Pimenta do reino a gosto;
Sal a gosto.

PREPARO:

Directions

Com o auxílio de uma
tesoura pequena, abra a
casca dos camarões pelas
costas, sem retirá-la, mas
descartando a tripa escura.
Em uma frigideira grande,
derreta a manteiga e refogue
os dentes de alho.
Quando começar a dourar,
acrescente os camarões e
salteie por 2 minutos.
Adicione o suco de limão, a
salsinha e a pimenta.
Acerte o sal e cozinhe por
mais 3 minutos. Retire-os e
sirva.
Rendimento: 4 porções.

TORTA DE ATUM

Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.
INGREDIENTES:

Ingredients
Massa:
3 ovos;
1 iogurte natural (170g);
150g muçarela ralada;
1 col chá de fermento;
1 col chá de sal.
Recheio:
2 latas de atum;
1/2 cebola pequena picada;
1 tomate pequeno picado;
2 col sopa de azeite;
1 col café de sal;
1 col café de manjericão.

PREPARO:

Directions

Bata
os ingredientes da
massa
no
liquidificador.
Depois coloque em uma
travessa.
Escorrer as latas de atum
antes de misturar o restante
dos ingredientes do recheio.
Untar uma travessa com
azeite e colocar a primeira
camada da massa.
Logo em seguida adicionar o
recheio e cobrir com a outra
para da massa.
Levar ao forno pré aquecido
por 30 a 40 minutos ou até
cozinhar e dourar.

CARANGUEJO AO LEITE DE COCO

INGREDIENTES:

Ingredients
4 dentes de alho;
1 cebola;
1 tomate;
1/2 pimentão verde;
2 colheres de azeite de
oliva extra-virgem;
1 coentro / cebolinha;
1 colher de chá de colorau;
500 ml de leite de coco;
10 caranguejos;
Sal e pimenta a gosto.

PREPARO:

Directions

Em uma panela grande coloque
o azeite e frite a cebola e o alho
junto com o colorau.
Coloque o tomate e o pimentão
e deixe refogar, coloque o leite
de coco e a metade do coentro
e da cebolinha.
Quando o tomate estiver quase
um
creme
coloque
os
caranguejos limpos na panela.
Cubra com água e o restante do
coentro e a cebolinha, deixe
cozinhar, prove o caldo e veja se
precisa de um pouquinho de sal.
Quando
a
panela
estiver
fervendo, acrescente o leite de
coco. Deixe ferfer por mais
20min, ou até as patas estiverem
soltando com facilidade.
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PRESTÍGIO SAUDÁVEL

Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.

INGREDIENTES:
Ingredients
200g coco ralado;
100ml leite de coco;
2 col sopa de mel;
60g óleo de coco
derretido;
100g de Chocolate
amargo para cobrir, de
preferência acima de
70%.

PREPARO
Directions
Forrar uma assadeira
ou pote com papel
manteiga para facilitar
ao desenformar.
Levar o prestígio ao
freezer por no mínimo
2 horas.
Após cortar o prestígio
e banhar com
chocolate amargo,
levar a geladeira por 10
minutos.
Rendimento: 10
prestígios.

BEIJINHO DE COCO LOWCARB

INGREDIENTES
Ingredients
200g creme de leite;
100g coco ralado seco;
200ml leite de coco;
Adoçante xylitol a gosto;
Coco ralado natural para
enrolar;
Cravo da índia para decorar.

PREPARO
Directions
Colocar o creme de leite,
coco ralado e leite de coco
na panela e mexa até dar
uma encorpada.
Misture o adoçante à gosto
e leve à geladeira.
Enrole as bolinhas e passe
no coco ralado, colocando
os cravinhos em cima.
Mantenha guardado na
geladeira.

MOUSSE DE CAFÉ

INGREDIENTES
Ingredients
1 Envelope de Gelatina Incolor
e sem sabor;
200g de Creme de Leite;
1 Xícara (chá) de Leite;
1 Colher (sopa) de Café
Solúvel;
1 Xícara (chá) de Adoçante
stévia;
2 Gemas;
2 Claras;
Óleo de Coco para untar.

PREPARO
Directions
Em uma panela, aqueça o
leite, dilua o café e misture o
creme de leite.
Bata as gemas, acrescente
metade do adoçante e
misture bem. Misture ao leite
e deixe em fogo médio por
cerca de 3 minutos, mexendo
sempre.
Deixe amornar e adicione a
gelatina hidratada e
dissolvida. Reserve.
Bata as claras em neve com o
restante do adoçante e
acrescente a mistura
reservada.
Em uma forma untada com
um pouco de óleo de coco,
despeje a mistura e leve para
a geladeira até ficar firme.
Sirva em seguida.
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SUFLÊ DE BATATA DOCE

INGREDIENTES:
Ingredients
4 gomos pequenos de
linguiça;
1 batata -doce média;
8 ovos (separar clara e gema);
1/2 cenoura ralada bem fina;
1 tomate grande picado;
150g de bacon picadinho e
frito;
1/2 cebola ralada;
2 dentes de alho picados;
Sal e pimenta do reino a
gosto.

PREPARO

Directions
Rale a batata doce crua, junte
o conteúdo das linguiças,
retirado da tripa, acrescente a
cenoura ralada e o tomate
picadinho (sem o miolo,
apenas poupa), a cebola
ralada, o alho picado, sal,
pimenta e as 8 gemas.

Misture tudo muito bem. Na
velocidade
máxima
da
batedeira, bata as 8 claras em
neve.
Juntar a clara em neve aos
outros ingredientes mexendo
bem porém delicadamente
para não perder o “aerado”.
Distribuir num refratário untado
com banha, pra não grudar.
Asse em forno pré aquecido em
torno de 200 graus.
Depois de dourado, para testar,
enfie um palito de churrasco, se
sair sequinho, tá pronto.
Enquanto assa o suflê, pique
bacon bem pequenininho e
frite em fogo baixo o tempo
todo, para que ele frite na
própria gordura. (reserve a
gordura para outras receitas.
Depois de retirar o suflê do
forno, salpique com este bacon
e sirva.

BOLINHO DE BANANA
Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.

INGREDIENTES:
Ingredients
2 bananas maduras;
2 ovos;
40g pasta de amendoim;
50g adoçante xylitol;
120g farinha de
amêndoas;
1 col chá de fermento;
Pitada de sal.

PREPARO

Directions
Machuque as duas bananas
em um recipiente, coloque
os dois ovos
a pasta de
amendoim e o xylitol.
Bata bem, depois coloque a
farinha
de
amêndoas
peneirada como mostra no
vídeo.
Bata
novamente
e
acrescente o fermento e
misture bem.
Após colocar a massa nas
forminhas
de
silicone,
adicionar
opcionalmente
nozes ou castanhas em
pedaços.
Levar ao forno preaquecido
a 200•C por 30 a 35 minutos.
Rendimento: 9 unidades.

BOLO DE COCO DE MICROONDAS

INGREDIENTES:
Ingredients
3 colheres de coco ralado
desidratado sem açúcar;
2 colheres de leite de coco;
1 ovo;
2 colheres de sopa de nata
ou creme de leite;
1 colher de chá de óleo de
coco (ou manteiga);
2 sachês de sucralose (ou
menos dependendo do seu
gosto);
1 colher de chá de
fermento;
Canela em pó a gosto
(opcional);
1 colher de chá de essência
de baunilha (opcional).

PREPARO

Directions
Em um recipiente que possa
ir ao microondas, adicionar o
leite de coco, o ovo, o creme
de leite e os sachês de
sucralose;
Misturar bem;
Adicionar o fermento e o
coco ralado;
Misturar bem novamente e
levar ao microondas por
cerca de 2 a 3 minutos
dependendo da potência de
seu microondas;
Retirar do microondas e
polvilhar com canela em pó.
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PIZZA COM MASSA DE BRÓCOLIS
Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.
INGREDIENTES:
Ingredients
1 brócolis;
2 ovos;
½ xícara de queijo
parmesão ralado;
¼ de xícara de queijo
muçarela (para a massa) +
1 xícara de queijo
muçarela (para o recheio);
Sal a gosto;
½ xícara de molho de
tomate;
1 tomate cortado em
rodelas;
Azeitona roxa e Orégano a
gosto.

PREPARO:

Directions

Cozinhar o brócolis em água
fervente por 4 minutos, depois
reserve por 20 minutos para
esfriar.
Triturar o brócolis frio no
processador. Dispor o brócolis
triturado em uma tigela.
Juntar
os
ovos,
o
queijo
parmesão, o queijo muçarela e
uma pitada de sal. Misturar bem.
Dispor
em
uma
forma
antiaderente e assar em forno
preaquecido 180 graus por 20
minutos. Retirar do forno, dispor
a passata de tomate,
cobrir com o restante de queijo
muçarela, dispor as fatias de
tomate, as azeitonas e o orégano.
Retornar ao forno por mais 15
minutos.

YAKISSOBA LOWCARB
Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.

INGREDIENTES:
Ingredients
2 cenouras raladas em forma
de espaguete;
2 colheres (sopa) de óleo de
gergelim;
2 colheres (sopa) azeite 300g
de peito de frango picado;
Pimenta-do-reino a gosto;
1 cebola picada;
Alho a gosto;
1 couve-flor pequena cortada
em buquê;
1/2 maço de brócolis;
1 abobrinha picada em
cubinhos;
1 pimentão vermelho;
2 xícaras (chá) de repolho
roxo picado;
2 xícaras (chá) de molho
shoyu;
Sal a gosto.

PREPARO:
Directions
Rale a cenoura no sentido do
comprimento
em
um
mandoline. Você também pode
usar um ralador ou mesmo
uma faca para cortar a cenoura
em “fios” de espaguete.
Aqueça o azeite e o óleo de
gergelim na panela e adicione
o peito de frango.
Tempere
com
pimenta-doreino a gosto, alho e cebola e
deixe dourar.
Quando o frango estiver no
ponto, adicione os legumes
fatiados,
o
macarrão
de
cenoura, o molho shoyu e
misture.
Cozinhe
até
os
legumes
ficarem al dente – cerca de 5
minutos.
Coloque sal a gosto.

PÃO DE COUVE-FLOR
Clique aqui para assistir ao vídeo completo da receita.

INGREDIENTES:
Ingredients
1 couve-flor ;
3 ovos;
50g de parmesão
ralado;
½ xícara de cebolinha
picada;
Sal (a gosto);
Pimenta do reino a
gosto;
Muçarela ralada.

PREPARO:
Directions
Corte a couve-flor em cubos
e coloque no processador.
Em uma tigela, despeje a
couve-flor moída e adicione
os ovos, a cebolinha, o
parmesão, o sal e a pimenta
do reino. Misture bem.
Separe uma frigideira e
coloque um pouco de azeite.
Com uma colher de sorvete,
pegue bolinhas da massa e
frite, a massa irá derreter e
ficará como uma fatia de
pão. Jogue muçarela por
cima de um dos pãezinhos e
feche com outra fatia.
Espere dourar e sirva.

AVISO LEGAL:
As informações contidas neste ebook tem um propósito de auxiliar e não substitui o
aconselhamento de um médico. Não temos educação formal em Nutrição ou Medicina, todas
as informações presentes são baseadas em nossas experiências pessoais com alimentação
Paleo/Low Carb. Antes de aderir ao estilo de vida Paleo, consulte seu médico.

COMPRAR EBOOK COMPLETO

O BÁSICO PARA COMEÇAR A

DIETA PALEO

E ESTRATÉGIAS DE

ESTILO DE VIDA PARA AJUDÁ-LO

A PERDER GORDURA CORPORAL E

EMAGRECER DE FORMA SAUDÁVEL.

Descrição do curso:
A dieta paleo se tornou extremamente popular. Mas é certo para todos? Se você está
procurando mais informações sobre a dieta paleo, então, você está no lugar certo! Este curso
apresenta os fundamentos da dieta paleo e fornece as informações e estratégias necessárias
para perder gordura corporal indesejada e viver um estilo de vida mais saudável.

COMPRAR CURSOCOMPLETO

Esperamos que esse material tenha sido de muito
valor e que ele possa ser o início de uma vida melhor,
que você possa em breve atingir o seu tão sonhado
objetivo.

Obrigado!

Quer ficar por dentro de todas as nossas dicas e receitas? Então
curta e siga-nos no Facebook, Instagram, youtube e Twitter !
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