
 

 

 

 

 

 

                       

❖ IMUNIDADE  

❖ RECEITAS PARA 

UMA QUARENTENA 

SAUDÁVEL!  
       

 

 

 

 

 

 

❖ DRA. ANNE CAROLINE WEIMER  

❖ CRN3: 55104  

❖ Instagram: @anneweimernutri  

❖ Agendamento de consultas: (19) 99960-8868 



 

❖ Sistema Imunológico  
 

❖ Sistema imunológico ou sistema imune é o mecanismo de defesa do corpo, 

composto por milhões de células com diferentes funções, responsáveis por 

protegerem o organismo contra doenças.   

❖ O nosso corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros 

micróbios, por meio do sistema imunológico.  

 

✓ O que diminui as defesas do organismo?  

 

• Má alimentação: açúcar, farinha de trigo, industrializados em geral. 

• Dieta pobre em micronutrientes: Vitaminas e Minerais  

• Deficiência de fibras e dieta pobre em proteínas.  

• Microbiota Intestinal alterada  

• Estresse  

• Privação do Sono  

• Falta de atividade física  

• Tabagismo  

• Alcoolismo   

 

✓ Cuidados essenciais para melhorar a imunidade;  

 

✓ Durma melhor, faça higiene do sono  

✓ Beba mais água, hidrate-se.  35ml x (seu peso)  

✓ Controle o estresse. · 

✓ Medite · 

✓ Faça exercícios diariamente  

✓ Tenha pensamentos positivos.   

✓ Alimente-se bem! 

 



 

Consuma comida de verdade o mais “IN NATURA” POSSÍVEL 

 

✓ Carboidratos complexos; frutas com cereais, leguminosas, raízes. 

✓ Proteínas: carne, aves, peixes, ovos, iogurtes naturais, queijos 

maturados, whey protein 

✓ Legumes e vegetais; consumir diariamente no almoço e jantar. 

 

     

Shot para Imunidade; 

Recomendação: faça pela manhã, todos os dias. 

 

• Vitamina C efervescente de 1g + Zinco  (drogaria) 

• 15 gotas de própolis alcoólico (drogaria)  

• 1 sachê de N- acetil cisteina (drogaria)   

• 10g de glutamina (suplemento)   

• 1 limão espremido 

      ** Misturar em água e consumir  

 

• Vitamina D3 – 7.000 Ui diariamente ou 50.000Ui 1 x na semana  

• Espirulina - 4 a 6g ao dia (suplemento)  

 

 

Inclua 1x ao dia Suco Verde; 

• 1 folha de couve  

• 1 pedacinho de gengibre, ou 1 colher de café de gengibre em pó   

• 1 colher de café de cúrcuma / açafrão   

• pedaço de talo de salsão  

• 2 limões espremidos              

• 1 colher de sopa de semente de chia ou linhaça   

 

Opcional adicionar; hortelã, espinafre, canela em pó.   

 

 

Inclua na sua rotina Chás: 2 a 3 x ao dia.  

 

✓ chá verde, anis estrelado, sálvia, hortelã, capim santo, limão, gengibre, canela, etc. 

Pode misturar 3 especiarias.  



 
 

                                                  

• Receitas Deliciosas!! 

 

AÇAÍ COM FRUTAS VERMELHAS  

Ingredientes  

• 1 Polpa de açaí congelada (pura, sem açúcar)  

• 1 xícara de frutas vermelhas congeladas  

• 100ml de leite vegetal (castanha de caju, amêndoa ou coco)  

 

Modo de Preparo 

 Bater todos os ingredientes no liquidificador por mais ou menos 1 minuto, até atingir 

consistência cremosa. Servir.  

✓ Adicionais para cobrir ou bater junto: whey protein, oleaginosas trituradas, coco in 

natura ralado ou em pedaços, leite de coco em pó, pasta de amendoim integral, nibs 

de cacau, sementes. 

 

 

 

  

 

               

 



 
 

                                                    

Bolo de Cenoura com calda de chocolate  

Ingredientes;  

• 4 ovos;  

• 1 cenoura grande crua e picada(200g);  

• 3 col sopa de óleo de coco;  

• 1 e 1/2 xíc de farinha de aveia 

• 3/4 xíc de farelo de aveia;  

• 1 xíc de adoçante;  

• 1/4 xíc de suco de laranja;  

• Pitada de sal;  

• 1 col sopa de fermento químico;  

• 1 col chá de vinagre de maçã.  

Modo de fazer (BOLO):  

No liquidificador, bata os ovos , o adoçante, o óleo de coco derretido, a cenoura e o suco 

de laranja. Trans fira para um recipiente, misture aos poucos com as farinhas ; Por último, 

coloque o fermento e o vinagre, mexa devagar. Despeje a massa em uma forma untada e 

leve para assar (180-200c graus ) por 30 a 35 minutos .  

Ingredientes para calda 

 1/4 xíc de leite de amêndoas ou castanha ou coco (50ml); - 100g de chocolate 70% cacau; - 

1 col sopa de cacau em pó (10g).  

Coloque todos os ingredientes em uma panela no fogo baixo e deixe até o chocolate 

derreter completamente. Despeje sobre o bolo já frio. 

      

 

 



 
 

                                                    

PUDIM DE CHOCOLATE  

 

Ingredientes; 

 

• 2 ovos;  

• 160ml de leite de amêndoas ou castanha 

• ¼ xíc de adoçante natural (xilitol, eritritol) 

• 1 col sopa de cacau em pó. 

  

Modo de fazer;  

 

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo. Despeje a mistura em 

forminhas de silicone e leve para assar, em banho-maria com água fervente, no forno (160c 

graus) por 50 minutos.  

 

Retire do forno e deixe esfriar; desinforme e se preferir, sirva com raspas de chocolate e 

pedaços de morangos e cubra com néctar de coco. 

               

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

Brownie cremoso de chocolate  

Ingredientes 

• 1 ovo;  

• 1/2 xíc de chocolate amargo derretido;  

• 1/2 xíc de farinha de amêndoas;  

• 2 col sopa de farelo de aveia;  

• 1 col sopa de farinha de coco;  

• 1/4 xíc de leite de vegetal (castanha, amêndoas, coco);  

• 1/4 xíc de adoçante natural (xilitol, eritritol) 

• 1 col sopa de cacau em pó;  

• 1 col sopa de óleo de coco. 

 

Modo de fazer 

Em um recipiente, coloque o ovo, óleo, chocolate, leite, cacau, adoçante e mexa até ficar 

homogêneo; adicione as farinhas e mexa novamente. Despeje a massa em uma forma 

(pequena) untada e as se em forno médio (170-200c graus) por 15-20 minutos.  

Não deixe assar muito!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Empadinhas de frango  

Ingredientes 

• 1 e ½ xíc (200g) de purê de batata doce assada;  

• 1 col sopa de chia;  

• ¾ xíc de farinha de aveia;  

• ½ xíc de farinha de amêndoas; 

• ¼ xíc de azeite extravirgem;  

• Sal a gosto;  

• Temperos a gosto (pimenta preta, páprica defumada).  

 

Modo de fazer (massa):  

Misture todos os ingredientes, amas se bem com as mãos. Coloque em forminhas de  

silicone e leve para assar no forno (180graus) por 20 minutos, separando um pouco da  

massa para fazer as tampinhas . Coloque o recheio dentro, faça uma tampa com a massa e 

pincele azeite. Leve para assar novamente por aproximadamente 10 minutos ou até dourar 

a massa e ficar crocante.  

 

Ingredientes (creme):  

• 2 xíc (250g) de peito de frango cozido e desfiado;  

• 1/2 cebola picada; - 2 dentes de alho picadinho;  

• 1 col sopa de mostarda Di jon;  

• Sal a gosto; 

• Temperos a gosto (páprica defumada, pimenta preta, cúrcuma);  

• 1 xíc de creme de castanhas.  

 

Modo de fazer (creme): 

Doure a cebola em uma panela com um fio de azeite, acrescente o frango desfiado, sal, 

temperos, mostarda e deixe dourar por alguns minutos;  

Des ligue e acrescente o creme de castanhas e mexa até incorporar bem.  

 

Modo de fazer (recheio): Bater todos os ingredientes no liquidificador até ficar 

homogêneo.          

                                 

   

 

               



 
 

 

Abóbora assada com gorgonzola e noz pecãn / nozes 

Ingredientes  

300g de abóbora japonesa  

5 dentes de alho  

5 ramos de alecrim  

1 C. Sobremesa de açafrão da terra  

2 C. Sopa de noz pecãn 

60g de queijo gorgonzola  

Sal e Pimenta do reino a gosto Azeite a gosto 

 

 Modo de fazer: 

Corte a abóbora em cubos, abra alguns dentes de alho e outros, deixe com a casca mesmo. 

Disponha por cima da abóbora picada os dentes de alho e os ramos de alecrim. Jogue um 

fio de azeite, polvilhe o sal, açafrão e a pimenta do reino, misture bem, cubra com o queijo 

gorgonzola em cubinhos. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C, coberto com papel 

manteiga por 15 minutos. Abra, mexa e deixe dourar até o ponto de sua preferência (mais 

ou menos 30 minutos). – Em uma assadeira separada, torrar as nozes por 8 min e deixa-las 

esfriarem. Salpicar as nozes por cima da abóbora após assada 

            Esse material é pessoal e intransferível. É 

proibida sua cópia ou reprodução sem autorização, de acordo com a Lei nº 9.610/98. 

 

 

 



 


