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Bem vindo ao Meu Plano Low Carb! 

 Muito Prazer! Eu sou Raquel.

 Sempre fui obesa. Mesmo! Com 15 anos eu já 
pesava 89 quilos. Lembro disso porque precisei 
escrever em formulário na época... Desde então o 
peso foi aumentando gradativamente até chegar 
em 117 quilos, em 2017. Eu nunca liguei para meu 
corpo e sempre achei que não ligaria porque a 
saúde nunca foi “afetada”, mas com 117 quilos eu 
realmente me sentia muito pesada e já havia 
perdido as esperanças e aceitado a obesidade 
mórbida. 

 Primeiro tiramos os processados e eu vi que era 
possível viver assim. Comecei a pesquisar e vi 
diversos casos de sucesso de quem era adepto da 
chamada estratégia alimentar ou estilo de vida 
Low Carb Cetogênica e resolvi apenas TENTAR.

 Passada a primeira semana, sem dúvida a mais 
difícil de todas, eu havia perdido DOIS QUILOS! 
Comparado a muitos casos por aí, dois quilos na 
primeira semana não é nada, mas esses dois 
quilos me deram forças para acreditar que dava 
para continuar e, quem sabe, perder mais um 
pouco com o tempo.

 Foi então que estabeleci minhas metas, avaliei 
minhas necessidades e tracei a minha estratégia. 
Um pouco mais de um ano e 30 QUILOS depois, 
eu tenho certeza que foi a melhor decisão da 
minha vida, principalmente por ter sido tomada 
“por acaso”, sem pressão e seguida sem pressa, 
com muita leveza e flexibilidade!  
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Foi então que meu marido conheceu a 
chamada “dieta PALEO” ao procurar 

maneiras de ser mais produtivo e, claro, 
dividiu a idéia comigo pois exigia algumas 

mudanças na nossa vida.

E NUNCA ANTES ALGO FEZ TANTO SENTIDO 
PARA MIM!



Essa estratégia alimentar mudou 
a minha vida. A Low Carb me 
ensinou uma maneira saudável 
de me relacionar com a comida 
e fez com que eu encarasse 
muitas coisas em mim que a 

comida “escondia”.

Para mim, a Low Carb não é 
uma dieta e sim uma jornada de 

autoconhecimento.

 Se engana quem acha que “fazer Low Carb” é 
trocar carboidratos por gorduras e fazer jejum. 
Para seguir uma estratégia cetogênica eu precisei 
me informar muito bem! Certamente, se não 
tivesse pesquisado a fundo, entendido o 
mecanismo e tudo que envolve esse estilo de vida, 
teria desistido. Por sorte, desde o início me guiei 
pelo blog do Dr. Souto e o Vida Low Carb. 

 Na primeira semana eu bebi bastante água e 
comia ovos quando sentia vontade de comer 
doces ou carboidratos em geral... No entanto, 
acredito que uma grande parte de eu ter 
conseguido ingressar e me manter nessa 
estratégia foi o fato de levar um dia de cada vez. 
Então, eu entendi a dieta não como um sacrifício, 
mas uma escolha diária: “Só hoje eu não vou 
comer doces.”... Assim, eu escolhia não correr 
para o doce toda vez que me sentia chateada, e 
acabei me livrando dessa “muleta sentimental”! 

Bem vindo ao Meu Plano Low Carb! 

Raquel Kriedt
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http://www.lowcarb-paleo.com.br/
http://www.lowcarb-paleo.com.br/
http://www.vidalowcarb.com.br/
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 Se você chegou até esse e-book é porque 
procura uma maneira objetiva de seguir esse estilo 
de vida que, embora muitos chamem de dieta da 
moda, veio para ficar!

 Se você caiu de pára-quedas por aqui e não tem 
conhecimento prévio sobre Low Carb, saiba que 
esse é o nome que se dá a um estilo de 
alimentação com base em comida de verdade, 
também chamado “bicho e planta”, que consome 
no máximo 150g de carboidratos por dia. Assim, 
existem várias “gradações” da Low Carb, mais 
restrita ou mais moderada, sendo a CETOGÊNICA 
a grande estrela do emagrecimento “rápido”. 

 Nesse E-BOOK você encontra um cardápio real 
com mais de 20 receitas que eu utilizo com 
freqüência no meu dia a dia. Porque eu tenho uma 
incapacidade incrível para seguir receitas, essas 
receitas acabaram sendo criadas, adaptadas ou 
transformadas por mim! Tipo inédito, mesmo...

Sobre a MINHA Low Carb 
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Mas antes de partir 

para o cardápio, vou 

compartilhar com 

você algumas coisas 

que funcionaram 

para mim...
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Sobre a MINHA Low Carb 

‣ O ovo é seu amigo!

 No início eu achava que sentia fome o tempo 
todo, mas era apenas meu corpo tentando fazer eu 
me render àquele pão francês bem quentinho... 
Nessa hora, eu comia ovos e ficava “mais calma”.

‣ Bacon deixa tudo mais fácil...

 Uma das coisas que me deram “coragem” de 
iniciar na Low Carb foi o fato de poder comer 
bacon. Eu sempre gostei de bacon, mas vivendo 
nesse mundo “lipofóbico” eu me continha. Agora? 
Ah, agora sim! Bacon é vida!

‣ Está com fome? Beba água!

 Muitas pessoas, eu inclusa, tendem a confundir 
fome com sede. Por isso, quando sentia fome, eu 
bebia bastante água! Isso realmente me ajudou a 
diferenciar a fome fisiológica da tal “fome 
psicológica”.

‣ Foque em comida de verdade!

 Existem muitas “receitinhas” Low Carb por aí 
(inclusive aqui!), mas eu sempre dou preferência 
para comida de verdade, sabe? O tal bicho e 
planta... Além de mais prático, isso fez com que 
meu cérebro fosse se desligando da idéia que 
“receitinhas” são fonte de prazer. Agora, quando 
tenho fome é de comida de verdade!

‣ “Comer na rua” não é desculpa...

  Qualquer restaurante tem opções de saladas, 
legumes, vegetais e carnes. É difícil passar reto 
naquela lasanha que quase te chama pelo nome? 
É. Mas uma das coisas positivas que eu aprendi 
fazendo dietas foi  entender que o sacrifício é parte 
da vida, não uma punição. Quem nunca achou que 
MERECIA um chocolate porque estava chateado? 
Aprendi a encarar esses alimentos como uma 
iguaria, não uma recompensa.
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‣ Prepare sua geladeira.

   No início a gente sente falta de variedade, afinal, 
antes você comia macarrão, arroz, batata, aipim, 
cenoura, empanados e etc. Assim, eu sentia uma 
necessidade de comidas mais elaboradas e, 
então, me dedicava um pouco mais à cozinha e 
abusava dos temperos! Notei que tirando os 
processados da alimentação eu tirei também os 
realçadores de sabor, sabe? Aprendi a usar 
temperos e ervas para dar mais sabor aos 
alimentos.

 Outra coisa que deu muito certo para mim foi 
planejar as refeições da semana (com o planner 
ao final deste e-book...), deixar os alimentos 
previamente preparados e manter lanches prontos 
na geladeira. Eu abria a geladeira e só enxergava 
potes: legumes picados, vegetais lavados, ovos 
cozidos e queijo e presunto enrolados. 
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 Além disso, minha experiência na Low Carb me 
fez entender que:

✓Não existe milagre;

✓Não existe resultado sem esforço;

✓Nenhum organismos é igual ao outro;

✓A comparação é o segredo do fracasso;

✓O corpo “briga” com você por estar privando ele 
de um “prazer em forma de comida”; 

✓A mente pode ser nossa melhor amiga ou pior 
inimiga;

✓TODO MUNDO pode viver sem alguma coisa;

✓Não existe HORA certa para mudança de 
hábitos, e sim MENTE certa;

✓Emagrecer “porque sim” pode fazer a gente 
iniciar uma dieta, mas dificilmente faz com que a 
gente permaneça nela.

Sobre a MINHA Low Carb 
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✓Me informei bastante e decidi que não faria 
JEJUM forçado. Então, eu fiz jejum apenas 
algumas vezes, ou por não sentir fome ou porque 
não pude comer no horário que queria. 

✓O café com óleo de coco, ou o próprio bulletproff 
coffee, fez e faz parte da minha estratégia de 
emagrecimento. No início eu tomava ele sem 
acompanhar com comida, mas com o tempo 
passei a enjoar com o café e comecei a comer 
algo junto. Essa foi minha solução para não abrir 
mão do óleo de coco, pois ele funciona super bem 
para o meu corpo!

✓Note que não existe no cardápio a indicação de 
quantidades. Isso ocorre porque, para mim, nunca 
foi necessário restringir quantidades de alimentos, 
apenas a qualidade dos alimentos. Ainda assim, 
sempre cuidei para não passar da quantidade de 
carboidratos recomendada para manter uma 
estratégia cetogênica. 

Algumas Considerações...
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✓Estou sempre atenta aos rótulos. Algumas 
marcas de queijos, creme de leite, nata, requeijão, 
salames, presuntos, lingüiças e até mesmo bacon, 
possuem uma quantidade surpreendente de  
carboidratos em suas composições. 

✓Sempre evito ao máximo utilizar gorduras de 
origem não animal, com exceção do óleo de coco 
e azeite de oliva. Óleos super processados como 
canola, soja e algodão, não entram na minha casa.

✓Iniciei a Low Carb seguindo informações de 
fontes confiáveis, mas sem orientação médica. No 
entanto, faço check-up regularmente com um 
médico conhecedor e adepto da estratégia, e isso 
me dá tranqüilidade de ter com quem sanar 
minhas dúvidas e saber o que funciona para MIM. 

Procure acompanhamento médico ou nutricional para 
saber qual a melhor estratégia para você!

https://www.graogourmet.com/blog/bulletproof-coffee-o-cafe-prova-de-balas/
https://www.graogourmet.com/blog/bulletproof-coffee-o-cafe-prova-de-balas/
https://www.graogourmet.com/blog/bulletproof-coffee-o-cafe-prova-de-balas/
https://www.graogourmet.com/blog/bulletproof-coffee-o-cafe-prova-de-balas/
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‣ Café com óleo 
de coco

‣ Pão Low Carb

‣ Café com óleo 
de coco

‣ Ovos 
Cremosos

‣ Café com óleo 
de coco

‣ Pão Low Carb

‣ Café com óleo 
de Coco

‣Ovo de Caneca

‣ Café com óleo 
de Coco

‣Muffin Salgado 
Low Carb

‣ Café com 
Creme de Leite
‣ Panqueca de 
Coco e Baunilha

‣ Smoothie de 
Coco

‣ Bife de Gado
‣ Abobrinha 

refogada 
‣ Salada Verde

‣Frango Assado 
com Adobo

‣ Tomate 
Recheado

‣ Salada Verde 

‣ Bisteca Suína
‣ Virado de 

Couve-verde
‣ Salada Verde

‣ Hambúrguer 
sem Pão

‣ Salada Verde

‣ Frango com 
Cúrcuma e 
Espinafre 

‣ Salada Verde

‣ Almôndegas 
com Queijo

‣ Arroz de 
Couve-Flor

‣ Salada Verde

‣ Lasanha de 
Abobrinha com 
Carne Moída

‣ Salada Verde

‣Enroladinho de 
Queijo e 

Presunto ou 
Salame

‣ Sanduíche de 
Presunto e 

Queijo no Pão 
Low Carb

‣Ovo Cozido ou 
30g de Nozes e 
Castanhas de 

sua preferência

‣ Sanduíche de 
Pasta de Atum 

no Pão 
Low Carb

‣Muffin Salgado 
Low Carb

‣ Creme de 
Abacate

‣ Brownie
Low Carb

‣ Omelete de 
Forno de Bacon 

e Espinafre 
‣ Salada Verde

‣ Escondidinho 
sem amido

‣ Salada Verde

‣ Rolinho 
Primavera 

Desconstruído

‣ Huevos 
Rancheros 
Low Carb

‣ Happy Hour 
Low Carb ‣Pizza Low Carb

‣ Omelete de 
Queijo, Presunto 

e Orégano

Semana 1 : 
Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt



Receitas

ATENÇÃO!

As receitas são, em maioria, para uma porção. 

Meu Plano Low Carb
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‣ Pão Low Carb

5 ovos

180g de farinha de amêndoas

100ml de creme de leite (ou requeijão)

100g de queijo parmesão ralado

1 colher se sopa de fermento químico

Preaqueça o forno a 200oC. Unte uma forma de 
pão com manteiga ou azeite de oliva. Bata todos 
os ingredientes no liquidificador ou na mão até 
ficar homogêneo, e despeje na forma.

Asse por 30 minutos, ou até crescer e dourar. Ele 
costuma perder um pouco de volume depois de 
frio.

DICA: Esse pão fica uma delícia como pão na 
chapa ou em misto quente!

Café da Manhã / Lanche
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‣ Ovos Cremosos

2 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de nata ou requeijão

Sal 

Pimenta do reino

Fora do fogo, coloque os ovos e a manteiga em 
uma frigideira e mexa para quebrar as gemas. 

Em fogo baixo, mexa sem parar até começar a 
cozinhar os ovos e começar a tomar forma de ovos 
mexidos. Retire do fogo, adicione as duas colheres 
de nata, o sal e a pimenta e mexa mais um pouco.

Sirva em seguida.

DICA: Acompanhe com queijo e presunto; Pode-se 
adicionar oréganos ou qualquer outro tempero 
junto do sal. 

Café da Manhã / Lanche
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‣ Ovo de Caneca

1 ovo

1 colher de sopa de requeijão

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

Sal

Tempero a vontade

Em uma caneca que vá ao microondas, misture 
todos os ingredientes. Cozinhe em potência 
máxima por um minuto a um minuto e meio, 
dependendo do seu aparelho. Espere esfriar e 
coma diretamente da caneca, ou desenforme.

DICA: Você pode adicionar qualquer ingrediente 
Low Carb e variar seu ovo diariamente! Presunto e 
queijo, bacon, tomate, orégano... O céu é o limite!

Café da Manhã / Lanche
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‣ Muffins Salgados Low Carb

1/4 de xícara de farinha de coco

1/4 de xícara de queijo parmesão ralado

1/2 colher de chá de goma xantana

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de chá de fermento químico

1 colher de sopa de Psyllium

1/4 de xícara de cebola picada

1/2 tomate picado

1/4 de xícara de muçarela ralada

1 colher de chá de orégano

2 ovos

1/4 xícara de creme de leite

1/4 xícara de azeite de oliva /manteiga derretida

Café da Manhã / Lanche

Preaqueça o forno a 180o Celcius e unte seis 
forminhas de muffins /cupcakes. Em um recipiente, 
misture todos os ingredientes secos. Adicione os 
ingredientes do recheio e misture. Em um novo 
recipiente, misture os ingredientes molhados e 
junte à mistura anterior. Aguarde cinco minutos e 
divida a massa igualmente nas forminhas. Leve ao 
forno por cerca de 25 minutos ou até dourar. 
Desenforme frio.

DICA: Você pode criar o recheio que quiser!

re
ch

eio
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‣ Panqueca de Coco e Baunilha

1 ovo

1 colher de sopa de leite de coco

1 colher de sopa de óleo de coco derretido

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de farinha de coco

1 colher de chá de eritritol ou equivalente

Em um recipiente, misture os quatro primeiros 
ingredientes e adicione a farinha de coco e o 
eritritol. Em uma frigideira anti aderente, despeje 
metade da massa e espere formar bolhas na 
superfície. Vire a panqueca e deixe dourar do 
outro lado. 

DICA: Você pode mudar a consistência da massa 
variando a quantidade de leite de coco. Massa 
mais líquida gera panquecas mais finas; mais 
consistente gera panqueca ao estilo americano.

Café da Manhã / Lanche
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‣ Smoothie de Coco

50g de polpa de coco (coco fresco ralado)

100ml de leite de coco

Suco de um limão

Canela a gosto

Eritritol ou equivalente a gosto

Água e gelo o quanto baste para dar a 
consistência de sua preferência.

Bata todos os ingredientes no liqüidificador e sirva 
em seguida.

DICA: Você pode não utilizar o limão e adicionar o 
que quiser! Cacau, amêndoas, morangos... 
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‣ Pasta de Atum no Pão Low Carb

1 lata de atum ralado, sólido ou em pedaços, 
drenado

4 colheres de sopa de maionese

Tempero a gosto

Em um recipiente, misture os ingredientes com um 
garfo até formar uma pasta ou patê. Sirva no Pão 
Low Carb. 

‣ Creme de Abacate

1/2 abacate maduro

Eritritol ou equivalente a gosto

4 Morangos picados

Com um garfo ou em um mixer, misture o abacate 
com o eritritol até formar um creme. Sirva com os 
morangos picados e aproveite!

Café da Manhã / Lanche
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‣ Brownie Low Carb Para UM

15g de chocolate 70% ou mais

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de cacau em pó

1 ovo

1 colher de sopa de creme de leite

1 colher de sopa de farinha de coco

Preaqueça o forno a 180oC e unte um recipiente 
próprio para forno com cerca de 10 centímetros de 
diâmetro. Misture os três primeiros ingrediente se 
leve ao microondas por 30 segundos até derreter o 
chocolate. Misture bem e adicione o eritritol. 
Adicione o ovo e creme de leite e misture bem. 
Adicione a farinha de coco e misture. Leve ao 
forno de 10 - 15 minutos, dependendo de como 
você prefere a textura. Sirva morno.

DICA: Você pode adicionar nozes e castanhas.
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‣ Frango Assado com Adobo

1 coxa e sobrecoxa (ou duas sobrecoxas) com 
pele e ossos.

1 colher de sopa adobo

1 colher de sopa azeite de oliva

Sal a gosto

Em uma recipiente, misture o azeite com o adobo 
e sal e banhe o frango na mistura. Massageie a 
mistura no frango e deixe descansar por cerca de 
30 minutos (pode ficar na geladeira de um dia para 
o outro, mas deixe em temperatura ambiente 30 
minutos antes de assar.

Coloque em um assadeira e leve ao forno 
preaquecido a 200oC por 30 minutos ou até dourar.

DICA: Dobre a receita e use em outras refeições 
na semana! Você pode também congelar o frango 
marinado para assar em outra oportunidade.

Almoço / Jantar
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‣ Tomates Recheados

2 tomates 

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de muçarela ralada

1 ovo levemente batido

Tempero a gosto

Preaqueça o forno a 180oC e unte um recipiente 
próprio para forno. Corte uma tampa nos tomates 
e retire a polpa sem danificar a estrutura externa 
do tomate. Pique a polpa e misture com a 
muçarela, o tempero (orégano, por exemplo) e o 
ovo. Retorne a mistura para dentro dos tomates, 
Cubra com o queijo parmesão e asse por cerca de 
20 minutos.

DICA: Você pode rechear o tomate com carne 
moída ou frango e fazer deste o prato principal.

‣ Arroz de Couve-flor

1 couve-flor

Banha de porco para refogar

Lave a couve-flor e separe em pedaços. No 
processador, coloque a couve-flor aos poucos e 
utilize o PULSAR para processar até o tamanho 
desejado. Também pode ser feito picando bem a 
couve-flor com uma faca afiada.

Refogue em frigideira com banha de porco ou 
equivalente, adicionando tempero a gosto. Sirva 
em seguida.

Almoço / Jantar
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‣ Virado de Couve-Verde /Manteiga

1 maço de couve cortado em tiras finas

1/4 de xícara de cebola

1/4 de xícara de farinha de coco

1/2 xícara de farinha de linhaça dourada

Sementes a gosto (girassol, chia, gergelim...)

Tempero a gosto

Banha de porco

Azeite de oliva a gosto

Em um recipiente, misture as farinhas, sementes e 
temperos e reserve. Aqueça a banha na panela e 
refogue a couve. Quando a couve estiver quase 
murcha, adicione a mistura de farinhas e semente 
e continue refogando. Adicione o azeite de oliva, 
refogue por mais um minuto e desligue. Sirva em 
seguida.

Almoço / Jantar

22



Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ Hambúrguer sem Pão

150 - 200g de carne moída

Tempero a gosto

2-3 fatias de bacon

1/4 de xícara de cebola picada

1 fatia de queijo de sua preferência

Condimentos a gosto

Tempere a carne misturando bem, molde em 
formato de hambúrguer e reserve.

Frite o bacon até o ponto de sua preferência e 
reserve a gordura. Na mesma panela, usando a 
gordura do bacon, doure a cebola e reserve. Frite 
o hambúrguer até o ponto desejado e adicione a 
fatia de queijo. Abafe com a ajuda de uma tampa 
de panela até derreter o queijo. Coloque a cebola 
refogada em cima do hambúrguer com queijo, 
acompanhe com o bacon e condimente a gosto.

Almoço / Jantar
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‣Frango com Cúrcuma e Espinafre

200-250g de peito de frango cortado em cubos

1/4 xícara de bacon em cubos

1/4 de xícara de cebola

1 colher de chá de cúrcuma

1/2 de xícara de espinafre cortado em tiras

1/4 xícara de nata ou creme de leite 

Tempero a gosto

Refogue o bacon até soltar a banha e adicione a 
cebola. Refogue até dourar e adicione o frango. 
Mexa constantemente. Assim que o frango 
começar a soltar líquido, adicione a cúrcuma e os 
temperos (sal, pimenta, etc.) Junte o espinafre e 
misture até começar a murchar. Adicione a nata e 
mexa até que fique bem homogênea. Retire do 
fogo e sirva a seguir.

Almoço / Jantar
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‣ Almôndegas com Queijo

150g de carne moída

1 ovo

Tempero a gosto

2-3 fatias de bacon

1/4 de xícara de cebola picada

1 colher de sopa de molho inglês

1/4 xícara de nata ou creme de leite

Muçarela para cobrir

Misture os três primeiros ingredientes e faça 
bolinhas de cerca de três centímetros de diâmetro. 
Corte o bacon em tiras, refogue com a cebola e 
reserve. Na mesma panela, usando a gordura do 
bacon, frite as almôndegas. Volte o bacon e a 
cebola para a panela, adicione o molho inglês e a 
nata e deixe engrossar. Cubra com queijo e espere 
derreter. Sirva em seguida.

Almoço / Jantar
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Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ Lasanha de Abobrinha com Carne Moída

1 abobrinha italiana (cerca de 400g) cortada em 
fatias

200g de carne moída

1/4 xícara de cebola + 1 dente de alho picados

340g de tomate pelado picado com suco

Tempero a gosto

Muçarela fatiada o quanto baste

Preaqueça o forno a 180oC. Refogue a cebola, 
alho e carne moída. Adicione o tomate pelado e 
misture bem (não deve ficar muito molhado, pois a 
abobrinha solta muita água). Em um refratário 
untado, disponha em camadas fatias de 
abobrinhas, seguidas da mistura de carne moída e 
fatias de muçarela, de forma a terminar com o 
queijo por cima. Asse a lasanha por cerca de 40 
minutos, até borbulhar os cantos e dourar o queijo.

Almoço / Jantar
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Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ Omelete de Forno de Queijo e Espinafre

4 ovos

Tempero a gosto

100g de creme de leite ou requeijão

1 maço de espinafre picado

100g de queijo parmesão ralado

Muçarela para cobrir (opcional)

Preaqueça o forno a 180oC. Misture os três 
primeiros ingredientes até ficar homogêneo. Unte 
um refratário, ou equivalente, e despeje a mistura. 

Despeje o espinafre seguido do queijo e mexa 
levemente para que entre na mistura de ovos. 
Cubra com fatias de queijo.

Leve ao forno por cerca de 30 - 40 minutos, ou até 
dourar.

Almoço / Jantar
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Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ Escondidinho sem Amido (com Carne Moída)

4 tiras de bacon

400g de carne moída

1/4 xícara de cebola picada

1/4 xícara de pimentão picado

1 tomate picado

1 colher de sopa de mostarda

Tempero a gosto

4 ovos

50 g de creme de leite

Muçarela fatiada o quanto baste

Preaqueça o forno a 180oC. Refogue o bacon até 
soltar gordura e adicione a cebola, pimentão e 
carne moída e refogue. Adicione a mostarda, o 
tomate e o tempero.

Almoço / Jantar

re
ch

eio

Em um recipiente, bata os ovos com o creme de 
leite e tempere a gosto. 

Em um refratário untado, despeje o recheio e 
cubra com fatias de queijo. Adicione a mistura de 
ovos e cubra com queijo. Leve ao forno por 30 - 35 
minutos, ou até dourar o queijo.
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Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ Rolinho Primavera Desconstruído

4 fatias de bacon picadas

1/4 de xícara de cebola em tiras

1/4 de xícara de pimentão em tiras

200g de carne moída

1 colher de sopa de molho de soja

Tempero a gosto

1/2 cenoura ralada ou cortada em tiras

500g de repolho verde picado

Tempero Verde (Salsa e Cebolinha) a gosto

1 colher de sopa de gergelim branco e preto 
para finalização

Refogue os ingredientes na ordem em que se 
apresentam acima, até a textura desejada (eu 
prefiro mais crocante do que macio). Desligue o 
fogo e adicione o tempero verde e o gergelim.

Almoço / Jantar
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Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ Huevos Rancheros Low Carb

1/2 abacate maduro cortado em cubos

Suco de meio limão 

1/4 de colher de chá de páprica

Salsa ou Coentro picado a gosto 

1 tomate picado

1/4 de xícara de cebola roxa picada

1/4 de xícara de pimentão picado

Sal e pimenta

2 ovos

Banha ou equivalente para fritar

Misture os ingredientes da Parte Verde e reserve.

Misture os ingredientes da Parte Vermelha e 
reserve.

Frite os ovos e monte o prato conforme a imagem.

Almoço / Jantar
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Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ Happy Hour Low Carb

Até 100g de queijos de sua preferência

50g de Salame /Copa/ Lingüiça Calabresa

Pepino em Conserva

Ovos de Codorna em Conseva

Azeitonas Recheadas

Disponha os ingredientes em um prato e seja feliz! 

Acompanhe com refrigerante sem açúcar ou água 
com gás, afinal, o consumo de  álcool tira o corpo 
da linda cetose que estabelecemos nessa semana. 
Parabéns!

Se foi fácil, que bom! Se não foi, sinta-se um 
verdadeiro vencedor, porque “sobreviver” a 
primeira semana de Low Carb não é para qualquer 
um...

Almoço / Jantar
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Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ Pizza Low Carb

170g de muçarela ralada ou equivalente

100g de cream cheese

3/4 de xícara de farinha de amêndoas

Tempero a gosto

1 ovo

Preaqueça o forno a 180oC. No processador (mas 
pode fazer na mão, também), Misture os 
ingredientes, com exceção do ovo. Passe a 
mistura para um recipiente que vá ao microondas 
e aqueça por 30 segundos em potência máxima. 
Mexa a mistura e volte ao microondas. Repita até 
atingir o total de um minuto e meio. Misture até 
que esteja homogêneo e adicione o ovo. Sovando 
com a mão, incorpore o ovo na massa.

Em uma superfície lisa, entre duas folhas de papel 
manteiga, abra a massa com um rolo até que fique

Almoço / Jantar

lisa e no formato desejado. Retire a folha de papel 
superior, e leve para assar na forma. Se sua forma 
for de silicone, não é necessário o papel e você 
pode abrir a massa diretamente na forma. Leve ao 
forno por cerca de 30 minutos, ou até dourar. 
Retire a massa do forno, cubra com os 
ingredientes (já cozidos!) de sua preferência e 
volte ao forno para derreter o queijo.

Sugestão de recheio: Cebola e Calabresa fatiadas 
com Queijo Parmesão Ralado; “4 Queijos”. 
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Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ Omelete de Queijo, Presunto e Orégano

2 ovos

2 colheres de creme de leite

Sal

1 fatia de presunto

Orégano a gosto

2 fatias de queijo de sua preferência

Misture os três primeiros ingredientes e despeje 
em uma frigideira antiaderente já aquecida. Deixe 
firmar a mistura, ficando apenas uma fina camada 
de mistura l íquida por c ima. Adic ione, 
concentrando no meio da massa, o presunto, o 
orégano e o queijo. Dobre a massa de forma que 
as bordas cubram o meio, espere o queijo derreter 
e sirva em seguida.

Almoço / Jantar
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Planejamento Semanal 

Meu Plano Low Carb



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
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Semana     : 
Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt



Meu Plano Low Carb
por Raquel Kriedt

‣ O que comprar? ‣ O que preparar com antecedência?

Planejamento Semanal


