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Guia 20 Receitas Fit para seu dia-a-dia  

pela Nutri e Coach Kéllen de Almeida 

 

Olá, me chamo Kéllen de Almeida, sou nutricionista e criadora do 

programa de emagrecimento Método Magra Eternamente. 

 

E trago todo o meu amor nesse Guia de 20 receitas fit, são receitas 

fáceis, práticas e gostosas de se preparar no dia-a-dia! 

 

Se você adora comer assim como eu, porém quer se manter em forma 

e principalmente saudável essas 20 receitas irão te auxiliar no seu 

objetivo de conquistar o seu peso ideal. 

 

Espero que você goste desse guia de receitas fit assim como eu gostei 

de preparar cada uma dessas receitas para você. 

 

Com carinho 

 

Nutri Kéllen . 
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-- CAFÉ DA MANHÃ -- 

 

Tapioca na frigideira 

 

Ingredientes: 

 

 50g de goma de tapioca na frigideira de teflon sem untar 

 1 ovo inteiro e 2 claras 

 1 fatia de queijo minas lacfree colocar em cima do ovo 

 

Modo de Preparo: 

 

 Temperar com orégano e tempero sem sódio picante 

 Tampe a frigideira e cozinhe o ovo  

 Deixe o queijo derreter em cima do ovo  

 Quando estiver quase pronta dobre e tampe de novo e deixando 

mais um pouquinho 
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Omelete saudável 

 

Ingredientes: 

 

 2 ovos 

 2 colheres de sopa de água 

 2 colheres de sopa de leite 

 Pimenta do reino moída 

 1 colher de chá de cebolinha francesa 

 1 colher de chá de salsinha picada finamente 

 

Modo de Preparo: 

 

 Bata os ovos com água e leite 

 Acrescente a pimenta do reino 

 Adicione manteiga em uma frigideira (19 cm) e deixe derreter 

 Bata mais os ovos, até borbulhar e despeje na frigideira 

 Deixe cozinhar por 1 minuto 

 Salpique sal e cubra com queijo de cabra e ervas 

 Use uma espátula para soltar as beiradas 

 Vire sobre um prato aquecido 

 Acrescente queijo de cabra e ervas finas para dar um toque 

especial 
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Mini tortas de frango 

 

Ingredientes: 

 

 6 ovos (ou 7 claras) 

 1 xícara e 1/2 de frango desfiado 

 1 colher de sobremesa de orégano 

 1 colher de sopa de cebolinha 

 1 colher de sobremesa de salsa desidratada 

 Tempero a gosto 

 Pimenta a gosto 

 

Modo de Preparo: 

 

 Misture tudo com o garfo e distribua em algumas forminhas de 

silicone.  

 Coloque no forno até dourar 
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Torta integral de atum 

 

Ingredientes: 

 

 3 xícaras de trigo integral 

 2 colheres de sopa de farelo de aveia 

 2 ovos 

 1 copo de leite (200 ml) 

 1 colher de sopa de fermento em pó 

 1 colher de sopa de óleo de coco 

 Sal e pimenta a gosto 

  

Recheio: 

 

 1 atum (enlatado na água) 

 Milho 

 Ervilhas ou milho 

 1 cebola picada 

 Tomate 

 Sal, pimenta, orégano, cebolinha a gosto 

 

 Modo de Preparo: 

 

 Misture os ingredientes do recheio em uma tigela e separe 

 No liquidificador, coloque os ingredientes da massa, com exceção 

do fermento  

 Após mexer tudo, coloque o fermento no final  

 Em uma forma untada coloque uma parte da massa, depois o 

recheio e acrescente o restante da massa  

 Polvilhe com o orégano. Leve ao forno a 180 graus por 20 minutos 
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-- ALMOÇO -- 

 

Abobrinha recheada de forno 

 

Ingredientes: 

 

 400g de carne moída magra 

 2 abobrinhas grandes (com as pontas cortadas) 

 2 dentes de alho picados 

 450g de molho de tomate de sua preferência 

 80g de azeitonas pretas fatiadas 

 1 xícara (120 gramas) de queijo branco light 

 Ralado (opcional) 

 Sal a gosto 

 

Modo de Preparo: 

 

 Pré aqueça o forno em temperatura média (180ºC). 

 Doure a carne moída numa panela, escorra o excesso de gordura 

e coloque numa tigela 

 Corte as abobrinhas no comprimento e tire a polpa com uma 

colher, deixando uma borda de 1 cm junto com a casca 

 Pique bem a polpa, misture com a carne e junte o restante dos 

ingredientes (menos o queijo) 

 Recheie a abobrinha, transfira para uma assadeira e cubra com 

papel alumínio 

 Leve ao forno e asse por 45 minutos 
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 Retire o papel alumínio, polvilhe o queijo branco, volte ao forno e 

aumente a temperatura para o queijo derreter e dourar e está 

pronto 
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Panqueca fit verde 

 

Ingredientes: 

 

 2 claras + 1 gema 

 2 colheres de sopa de goma de tapioca 

 1 colher de sopa de farinha de aveia 

 50g de brócolis 

 

Recheio: 

 

 60g de carne moída refogada 

 1 colher de sopa de creme de ricota 

 

Modo de Preparo: 

 

 Bata os ingredientes da massa no liquidificador e asse numa 

frigideira antiaderente 

 Recheie com a carne moída refogada mais o creme de ricota 

 Sirva 
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Escondidinho especial 

 

Ingredientes: 

 

 500g de mandioquinha cozida 

 500g de frango 

 2 colheres de sopa de queijo cottage 

 100g de queijo minas light 

 1 dente de alho picado 

 1 cebola picada 

 1/2 pimentão vermelho picado 

 Temperos a gosto 

 

Recheio: 

 

 Refogue a cebola e o alho, depois acrescente os pimentões e em 

seguida o frango cozido e já temperado (aproximadamente 3 

minutos mexendo bem) 

 Despeje o recheio sobre a primeira camada de mandioquinha 

 Coloque por cima as 2 colheres de cottage e distribua 

uniformemente 

 Faça outra camada com a mandioquinha que estava reservada 

cobrindo o recheio 

 Cubra com o queijo minas cortado em fatias finas (ou a mussarela 

light fatiada) e leve ao forno pré aquecido 250º por 

aproximadamente 20 min, ou até começar a borbulhar 

 Se o seu forno tiver a opção gratinar, deixe por mais 10 min 

 

 

 



 

  

11 GUIA 20 RECEITAS FIT PARA SEU DIA-A-DIA 

Modo de Preparo: 

 

 Cozinhe as mandioquinhas, coloque em um refratário e amasse 

com um garfo 

 Separe metade e reserve 

 Com a outra metade, faça uma camada na parte inferior do 

refratário 
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Hambúrguer de forno 

 

Ingredientes: 

 

 800g de patinho moído 

 1 ovo inteiro 

 6 colheres de sobremesa (cheias) de farelo 

 de aveia 

 1 xícara de salsinha picada 

 1/2 xícara de cebolinha picada 

 3 dentes de alho amassados 

 2 colheres de sopa de orégano seco 

 1 colher de sopa de azeite 

 1 colher de sobremesa (rasa) de sal 

 

Modo de Preparo: 

 

 Misture bem todos os ingredientes 

 Monte os hambúrgueres com a mão 

 Coloque em uma forma antiaderente e leve ao forno para dourar 

 Espere dourar de um lado, vire e doure do outro lado e estará 

pronto 
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-- LANCHES -- 

 

Pão de queijo de frigideira 

 

Ingredientes: 

 

 3 colheres de sopa de tapioca ou polvilho doce 

 1 ovo ou 2 claras 

 1 colher de sopa de requeijão 

 1 pitada de sal  rosa 

 

 Modo de Preparo: 

 

 Misture todos os ingredientes acima com um garfo, coloque em 

uma frigideira antiaderente e leve ao fogo virando para dourar dos 

dois lados  

 Adicione o recheio de sua preferência que pode ser peito de peru, 

presunto ou frango 
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Bolo de iogurte 

 

Ingredientes: 

 

 3/4 de xícara de iogurte 

 3/4 de xícara de óleo de coco 

 4 ovos 

 2 xícaras de açúcar mascavo ou demerara 

 2 xícaras de farinha (uma de trigo + uma integral) 

 1 colher de sopa fermento em pó 

 1 colher de chá de canela em pó 

 1 colher de sopa de essência de baunilha 

 Manteiga para untar e farinha para polvilhar 

 1/2 xícara de goji berry escorridos que ficaram por 15 minutos 

imersos em suco de laranja 

 Açúcar mascavo e canela para polvilhar no final 

  

 

Modo de Preparo: 

 

 Pré aqueça o forno a 200º C.  

 Bata os ingredientes no liquidificador (menos o goji).  

 Adicione o goji berry polvilhado com um pouco de farinha e 

despeje na assadeira untada 

 Leve ao forno por 30 minutos. Se desejar, polvilhe o bolo com 

açúcar e canela 
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Muffin de banana com doce de leite 

 

Ingredientes: 

 

 1 banana madura picada 

 1 ovo 

 2 claras 

 2 colheres de sopa de farelo de aveia 

 2 colheres de sopa de farinha de linhaça 

 1 colher de chá de açúcar mascavo  

 1 colher de chá de canela em pó 

 1 colher de chá de essência de baunilha 

  

 

Modo de Preparo: 

 

 Misture com um garfo a banana (deixar 20 segundos no 

microondas para "derreter" antes de adicionar a massa) mais 

todos os ingredientes 

 Coloque a massa em forminhas de silicone e deixe em forno pré-

aquecido a 180 graus por aprox. 10 a 15 minutos 

 Enfeitar com doce de leite light 
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Rosca de polvilho 

 

Ingredientes: 

 

 2 xícaras de polvilho azedo 

 100ml de leite desnatado bem quente (ou sem lactose) 

 2 colheres de sopa de linhaça dourada 

 2 claras e uma gema 

 4 colheres de sopa de azeite extra virgem 

 1/4 xícara de queijo ricota 

 3 fatias de queijo minas frescal 

 1/2 colher (chá) de fermento químico 

 Sal a gosto 

  

Modo de Preparo: 

 

 No liquidificador bata os ingredientes líquidos e em seguida 

adicione os secos, até formar uma massa homogênea 

 Unte uma forma com fundo no centro e adicione a massa 

 Leve ao forno pré aquecido por 30 minutos 

 Desenforme ainda quente e sirva com café ou o que desejar 
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-- Jantar -- 

  

Hambúrguer de frango funcional 

 

Ingredientes: 

 

 1 peito de frango 

 1 colher de chá de goji berry 

 5 quiabos cozidos, sem sementes e picados 

 1 colher de chá de barbecue spice mix em pó 

 

Modo de Preparo: 

 

 Pique o peito de frango na ponta da faca se preferir, use o 

processador  

 Em um bowl, misture com goji berry, quiabo e molho barbecue até 

ficar homogêneo. Com as mãos úmidas, modele os hambúrgueres  

 Pré-aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio  

 Deixe dourar cada hambúrguer por três minutos de cada lado 
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Espetinho de frango 

 

Ingredientes: 

 

 20 cubos (3 cm cada) de peito de frango 

 4 dentes de alho amassados 

 1 colher de sopa de mostarda 

 1 colher de chá de sal 

 Pimenta do reino a gosto 

 

Modo de Preparo: 

 

 Tempere o frango com o alho, pimenta, mostarda e sal 

 Pegue 4 espetos de churrasco e coloque 5 pedaços e frango em 

cada um 

 Passe os espetos na clara de ovo, depois na mistura de farinha de 

linhaça com a aveia 

 Pincele azeite e coloque os espetinhos em uma forma untada 

também com azeite 

 Leve ao forno pré aquecido em 200 graus por cerca de 30 minutos, 

virando os espetos na metade do tempo 

 

Para Empanar: 

 

 1 clara de ovo ligeiramente batida 

 1/2 xícara de farinha de linhaça dourada 

 1/2 xícara de aveia em flocos finos 

 1 colher de sopa de azeite  
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Croquete de frango com aipim 

 

Ingredientes: 

 

 150g de aipim cozido e amassado 

 150g de frango cozido e desfiado 

 1 colher de sopa de cottage 

 2 colheres de sopa de farinha de linhaça 

 1 colher de sopa de gergelim preto 

 1 colher de sopa de azeite extra virgem 

 Sal a gosto 

  

Modo de Preparo: 

 

 Depois de misturar, faça os croquetes e coloque na airfryer por 15 

min a 200 graus ou no forno pré-aquecido por 25 min a 180 graus 
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Almôndegas recheadas com queijo branco ao 

molho de tomate caseiro 

 

Ingredientes: 

 

 1kg de patinho extra limpo 

 1 ovo 

 3 colheres de sopa de aveia flocos finos ou quinoa em flocos 

 1 cebola pequena ralada 

 2 dentes de alho 

 1 colher de sobremesa rasa de sal rosa ou marinho 

 200g de queijo branco cortado em cubinhos 

 300ml de molho de tomate caseiro 

 

Modo de Preparo: 

 

 Prepare o molho de tomate  

 Em um recipiente misture a carne, a cebola ralada, os dentes de 

alho amassados, o ovo e a aveia flocos finos.  

 Abra a massa na palma da mão e recheie com os cubinhos de 

queijo branco  

 Pré-aqueça o forno e asse as almôndegas por 30 minutos (forno 200 

graus)  

 Em uma panela coloque o molho de tomate, as almôndegas, um 

pouquinho de água e cozinhe por alguns minutinhos 
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-- Sobremesas -- 

  

Brigadeiro crocante de proteína 

 

Ingredientes: 

 

 1/2 xícara de chá de leite desnatado 

 3 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar 

 3 colheres de sopa de flocos de arroz sem açúcar 

 2 colheres de sopa de semente de chia 

 1 lata de leite condensado light 

 25 gramas de whey protein (sabor chocolate). 

  

Modo de Preparo: 

 

 Em uma panela, junte o leite condensado, o leite desnatado, o 

cacau e o whey 

 Leve ao forno médio, mexendo constantemente durante cerca de 

10 minutos  

 Passe para uma tigela até a mistura esfriar, acrescente os flocos de 

arroz e, finalmente, a chia 
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Beijinho 

 

Ingredientes: 

 

 3 colheres de sopa de leite em pó desnatado 

 2 colheres de sopa de leite líquido desnatado 

 1 colher de sopa de adoçante em pó culinário 

 3 colheres de sopa de coco ralado 

 Cravo, se quiser. 

 

Modo de Preparo: 

 

 Misture os ingredientes secos e coloque o leite líquido aos poucos  

 Mexa até obter uma massa homogênea 

 Faça as bolinhas e passe no coco 
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Bombom Caseiro Light 

 

Ingredientes: 

 

 3 quadradinhos de chocolate meio amargo derretido (micro ou 

banho maria) 

 1 1/2 colher de chá de óleo de coco 

 2 colher de café de cacau em pó 

 3 castanhas de caju quebradinhas 

 1 colher de café de chia 

 1 colher de chá de mel 

  

Modo de Preparo: 

 

 Misture tudo, disponha em forminhas de silicone e leve ao 

congelador 
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Mousse de chocolate proteico saudável 

  

Ingredientes: 

 

 1 abacate grande 

 2 colheres de sopa de cacau em pó  

 4 colheres de sopa de mel 

 2 colheres de sopa de adoçante 

 1 scoop de whey sabor chocolate ou baunilha 

 Chocolate 85% cacau para decorar 

  

Modo de Preparo: 

 

 Bata todos os ingredientes acima no liquidificador (menos o 

chocolate) 

 Coloque em uma travessa e leve à geladeira por 2 horas. Depois 

sirva 

 Decore com chocolate amargo. 
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____ 

 

Enfim chegamos ao fim do Guia 20 receitas fit. 

 

Espero que você tenha gostado desse guia de receitas, todas foram feitas 

com muito carinho e dedicação, agora quero te fazer um convite especial … 

 

Clique no botão abaixo e veja um vídeo com 3 dicas para você emagrecer e 

manter o seu peso ideal mesmo que você não goste de dietas ou ache que já 

tentou de tudo para emagrecer. 

 

CLIQUE AQUI PARA VER O VÍDEO 
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