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DISCLAIMER
Este ebook é projetado para indivíduos saudáveis. Tal como acontece
com qualquer plano de refeições, você deve consultar seu profissional
de confiança antes de começar. Nada neste e-book deve ser
interpretado como tratamento ou aconselhamento médico. 

O participante entende que a realização deste e-book é de
responsabilidade exclusiva dele e não do fornecedor das receitas.
Esteja ciente de que as receitas não fazem parte de nenhum plano
nutricional ou dieta. De jeito nenhum os alimentos são tolerados por
todos igualmente. Se surgirem dificuldades ou desconforto devido à
sua incapacidade de digerir, tolerar ou utilizar quaisquer alimentos
sugeridos, interrompa o uso até que o motivo da dificuldade possa ser
abordado - se necessário, procure assistência médica adequada.



Serão 7 dias repletos de conteúdos valiosos e
receitas nutritivas, deliciosas e fáceis de serem
seguidas! 

Mal podemos esperar para começarmos esta
jornada com você! 

Ao longo destes 7 dias teremos o tempo perfeito
para experimentarmos novos sabores e
aprendermos a organizar melhor nossas refeições,
garantindo nutrientes para todos os dias da semana! 

Faremos o Desafio R7 junto com você no Instagram
@claudiaschatz, onde você poderá acompanhar e
nos marcar também! Lembre de usar a hashtag
#desafioreset7 e marcar nosso perfil
@claudiaschatz!  

Você também poderá acompanhar no
YouTube.com/ClaudiaSchatz os vídeos com todas as
receitas explicadas e guiadas em detalhe! 

Acompanhe nossa programação do Evento, com
horários das aulas especiais em:
claudiaschatz.com/dr7-programacao

Está pronto?? Então vamos lá!!

Olá e Seja Bem-Vindo ao Nosso 
Desafio Reset 7!

http://www.instagram.com/claudiaschatz
http://www.youtube.com/claudiaschatz
http://www.claudiaschatz.com/dr7-programacao


Acompanhe nossos vídeos diários no YouTube
para entender como cada receita é seguida! Será
ainda mais fácil para este Desafio! Além disso,
todos os dias compartilharemos com você uma
Super Atividade que auxiliará ainda mais a sua
evolução! Fique ligado na nossa Programação do
Desafio RE7ET! :) 

Prepare-se com antecedência. Nosso primeiro
dia, no sábado, iremos ao mercado! A melhor
maneira de termos alimentos cheios de vida na
nossa alimentação é termos eles disponíveis, em
primeiro lugar! Após, no domingo, prepararemos
juntos alguns alimentos chave! 

Na lista de compras, você encontrará uma seção
Substituições, para itens que podem ser difíceis
de encontrar ou se você possui alguma alergia a
determinado ingrediente.

Temos neste Guia uma sugestão de lista de
compras com todos os ingredientes utilizados
nas receitas. Marque os ingredientes que já
possui em casa e garanta os alimentos sugeridos
para começarmos juntos na Segunda-feira. 

Todas as receitas podem ser feitas sem nozes e
sem glúten. Confira na seção Substituições.

Passos para Transformação!



Sinta-se à vontade para adicionar verduras às
suas refeições, como uma salada de
acompanhamento, etc. As folhas verdes da lista
de ingredientes são contabilizadas para as
receitas, mas garanta uma diversidade de folhas
verdes para ter uma salada junto aos pratos
principais. O mesmo vale para as frutas no café
da manhã ou lanche.

Todas as refeições são indicações para a semana
e não restringimos porções. Tenha este ponto em
mente e sirva-se conforme for a sua fome e estilo
de vida. Se você sentir fome ou não se sentir
satisfeito, coma mais! Todos nós precisamos de
diferentes quantidades de calorias - este guia foi
construído com intuito de contribuir com o maior
número de pessoa possível, NÃO foi desenhado
de forma personalizada.

Passos para Transformação!



5 Dias de Refeições Nutritivas e
Plant-Based!
Assim será a nossa semana! Este desafio é pensado para 1
pessoa, porém alguns pratos terão quantidades maiores
que serão consumidas no dia seguinte (para alinharmos
qualidade nutricional e disponibilidade de tempo!) e
ainda poderão ser compartilhadas com um amigo ou
familiar. 
Todas as informações serão compartilhadas nas receitas
a seguir, e nos vídeos diários no nosso YouTube!

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Café Almoço Janta Lanche



KM Extra Passos que poderão ser feitos com
antecedência para o próximo dia.

Quantidade de porções da receita. 

Tempo estimado de finalização da 
receita. 

Indicativo que a receita poderá ser
congelada, por até 3 meses em
embalagem apropriada.

Refeição para café da manhã.

Refeição para almoço e janta.

Refeição para lanche.

Índice de Figuras

Observações extras para receitas.





Sábado
dia 1



Como escolher o melhores alimentos

Nosso primeiro dia do Desafio R7 será com a ida ao
mercado. Neste sábado, abasteceremos nossa cozinha
- nossa Power Kitchen! - com os alimentos corretos
para levarmos nossas refeições para um próximo nível! 

Assim, este sábado é pensado para esta atividade: 

Como armazenar os alimentos na geladeira

Como comprar alimentos integrais

Sábado: Ida ao Mercado!

Confira a lista de ingredientes, possíveis
substituições, e as receitas programadas.

Marque na lista os ingredientes que já possui
em casa.

Leve a lista atualizada, com os ingredientes que
faltam comprar, ao mercado. 

Assista nosso primeiro vídeo disponível no nosso
canal do Youtube para o dia de hoje!

Confira nossos Artigos completos sobre:

Obs.: caso opte por fazer o feijão preto e grão de bico em casa,
utilize o sábado a noite para deixar cada feijão de molho em
água.

KM Extra

https://www.claudiaschatz.com/post/como-escolher-os-melhores-alimentos-e-poupar
https://www.claudiaschatz.com/post/como-escolher-os-melhores-alimentos-e-poupar
https://www.claudiaschatz.com/post/como-escolher-os-melhores-alimentos-e-poupar
https://www.claudiaschatz.com/post/como-escolher-os-melhores-alimentos-e-poupar
https://www.claudiaschatz.com/post/guardar-alimentos-geladeira
https://www.claudiaschatz.com/post/guardar-alimentos-geladeira
https://www.claudiaschatz.com/post/guardar-alimentos-geladeira
https://www.claudiaschatz.com/post/p%C3%A3es-comer-ou-n%C3%A3o-comer-eis-a-quest%C3%A3o
https://www.claudiaschatz.com/post/p%C3%A3es-comer-ou-n%C3%A3o-comer-eis-a-quest%C3%A3o


1 xíc. farinha de aveia
3 xíc. aveia em flocos
5 xíc. arroz integral cozido
5 col. sopa de cacau em pó
Chips de chocolate 
Massa integral penne
Massa integral spaguetti
1 - 2 fatias de pão integral 
2 col sopa farinha de grão de bico 
1 col chá de fermento 
1 xic proteína de soja 
1 xíc farinha (integral ou aveia) 
Granola (opcional)
6 tâmaras sem semente ou pasta de 
tâmaras

Lista de Supermercado

Vegetais frescos
7 batatas inglesa grandes 
4 - 5 batatas doce médias
4 -5 tomates médios
1 xic tomate cereja
5 cebolas médias
2 cabeças de alho
2 cebolas roxas
2 pimentões verdes pequenos
3 pimentões vermelhos pequenos
2 bandejas de cogumelos frescos
1 brócolis ou couve flor
1 un salsa 
Manjericão fresco
2 un espinafre
1 un couve
Mix de folhas verdes

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Frutas frescas
4 morangos
7 bananas
Frutas diversas (maçã, kiwi, goiaba, etc)
1 abacate pequeno
1 manga
2 - 3 limões

O
O
O
O
O
O

Despensa

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Enlatados / Congelados

2 un 420gr feijão preto cozido 
OU 1 xíc de feijão preto cru 
2 un 420gr grão de bico cozido
OU 1 xíc de grão de bico cru
1 lata/sachê de milho
1 un ervilhas congeladas
2 latas de tomate
1 lata molho de tomate

O
 

O
 

O
O
O
O

Temperos
Cominho 
Alho em pó 
Pimenta preta
Gengibre em pó
Curry em pó
Açafrão/Cúrcuma
Alecrim
Chili em pó
Orégano 
Levedura nutricional
Fumaça em pó
Chimichurri
Canela em pó
Páprica defumada
Hortelã em pó

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

*Considere a lista de supermercado como uma sugestão.

Marque os alimentos que você já tem em casa!



1 embalagem de pasta de amendoim
4 col. sopa de maple syrup, 
pasta de tâmara, agave, ou melado.
5 xic. caldo legumes ou água
Vinagre de maçã
Vinagre balsâmico 
1 col. chá de extrato de baunilha
2 col sopa tahine (pasta de gergelim)

Antes da ida ao mercado, aconselhamos que você veja todas as receitas. 
Caso algum alimento utilizado nas receitas originais não seja acessível ou não seja
do seu agrado, poderá ser substituído por outras opções.

Durante o Desafio, estaremos com o suporte necessário para você na nossa Página
do Instagram, Canal do Youtube e Grupo do Telegram.

Contate-nos! 

Lista de Supermercado

Molhos & Condimentos
Semente de chia 
Semente de linhaça moída 
Mix de sementes de girassol, 
abóbora, etc.

O
O
O

Nozes & Sementes
O
O
 

O
O
O
O
O
 
Outros

1 embalagem tofuO

Leites Vegetais 
6 xíc. leite vegetal 
1 embalagem de leite de coco
Queijo ralado vegano (opcional)

O
O
O

Substituições
Aqui estão alguns alimentos que você pode substituir caso possua alguma
alergia alimentar, sinta algum desconforto ou não goste/tenha tal ingrediente.

Pasta de Tâmaras - Melado, maple syrup, calda de agave, mel.
Pasta de amendoim - Qualquer outra manteiga de nozes ou sementes
Pão integral - Pão sem glúten
Bananas - Em smoothies, use manga ou mamão (não ficará tão doce)
Arroz integral - Quinoa
Shoyu - Molho Tamari (sem glúten)



"sábado e domingo podem ser dias
estratégicos para organização da

semana. 
Em um dia compramos; em outro,

preparamos."



Domingo
dia 2



Assista nosso segundo vídeo disponível no
nosso canal do Youtube para o dia de hoje!

Separe um momento do seu Domingo para o mais
prático Food Prep - Preparação de Alimentos Chave!

Pode ser pela manhã, tarde ou noite, você decide o
melhor momento do dia. 
Porém, recomendamos muito que você siga este
passo para ter os alimentos indicados prontos para a
semana!  

Assim, domingo é dia de:

Domingo: Preparar alimentos chave!

Confira quais alimentos indicamos que sejam
preparados no dia de hoje!

Confira também as sugestões de KM Extras, ou
seja, alguns preparativos extras que você poderá
fazer para a semana. 

Siga as instruções a seguir, ligue uma boa
música e divirta-se na cozinha! Este pode ser
um grande momento, depende de como
criamos!

Encontre-nos na Aula Especial deste Domingo,
às 20h20! 



Na noite anterior, deixe os feijões escolhidos de
molho em água. No dia do cozimento, troque a
água mais uma vez para evitar gases
indesejados.
Em uma panela, acrescente os feijões sem a
água de molho. Acrescente uma nova e limpa
água, até uma altura que cubra os feijões por
completo. Se preferir, tempere com sal, cebola,
alho, louro, etc. 
Leve ao fogo, acrescentando mais água caso seja
necessário.

Se você optar por fazer o feijão e grão de bico em
casa, comece cozinhando-os. Iniciamos nosso
preparo dos alimentos chave pelos ingredientes que
demandam mais tempo!

Para o feijão preto indicado para a segunda-feira,
descongele uma porção que já possa estar pronta
ou cozinhe uma quantidade e congele o que não for
consumir nesta semana. Podemos facilmente
congelar feijões  logo após o primeiro cozimento, já
temperados ou não. Desta maneira, teremos
sempre feijão com sabor de novo! 

Com o grão de bico, cozinhe a quantidade indicada
na lista de compras.   

COMO COZINHAR LEGUMINOSAS

1.

2.

3.

Passo 1: Feijão & Grão de Bico

Neste vídeo mostramos como melhor cozinhar.

https://www.youtube.com/watch?v=wj5ziX3PKkc&list=PLxerFgMq2ZkFnFssqxmYl9z9mBAf03MUU&index=11


Após colocar o feijão e grão de bico para cozinhar, se
for o caso, é o momento de colocar o arroz integral
para cozinhar - caso seja da sua necessidade.  O
arroz integral demanda um tempo maior de
cozimento quando comparado ao arroz branco. 

Para preparo, basta acrescentar uma quantidade
maior de água que se coloca para o arroz branco ou
parboilizado. De igual forma, o tempo de cozimento
será maior.

Podemos  guardar o arroz pronto para a semana
dentro da geladeira, em um pote bem fechado. A
quantidade de arroz cozido necessária é de,
aproximadamente, 5 xícaras para uma pessoa. 

O cálculo para quantidade de arroz é de 1 xícara de
arroz cru resultando em 3 xícaras de arroz cozido.

Lista de ingredientes: contendo apenas o feijão
ou grão de bico, e água. 
Quantidade de sódio: opte pela versão sem sal.

Caso prefira comprar a versão pronta de feijão preto
e grão de bico no supermercado, atente para estes
dois fatores: 

Passo 2: Arroz Integral



Pedaços de manga em um pote para freezer
bem fechado. 
3 - 4 bananas em pedaços, igualmente em um
pote para freezer bem fechado. 

Enquanto os feijões e porções de arroz integral
cozinham, este é um bom momento para lavar,
picar e congelar as frutas que serão usadas nas
batidas ao longo da semana. Congele:

As frutas a serem congeladas serão as escolhidas
por você para compor as receitas. Manga e banana
são as frutas utilizadas nas receitas desta semana. 

Passo 3: Frutas Congeladas

A seguir, você encontra o passo a passo de ambas
receitas. Estas são altamente indicadas que sejam
feitas como preparação para a semana.

Passo 4 e 5: Bela Aveia Adormecida &
Energy Balls

Passo 6: Folhas Verdes

Como passo extra, se preferir, lave as folhas verdes
que serão consumidas como acompanhamento das
refeições.  Antes de guardar na geladeira, certifique-
se que as folhas estejam praticamente secas e em
um recipiente com circulação de ar.

KM Extra



Energy Balls

Energy
BallsPorções Tempo Vai ao

Freezer10 20 min

Ingredientes
1 col. sopa de pasta de
tâmara

1/2 xíc. de aveia

1 col. sopa de cacau em pó

1/2 xíc. de pasta de
amendoim

1/2 col. chá de extrato de
baunilha

Pitada de sal

Chips de chocolate (opcional)

Notas
As Energy Balls não tem
necessidade de irem ao
forno. 

O tempo no freezer
deixará as bolinhas mais
uniformes e inteiras. 

Caso prefira guardar
como um snack/lanche
para a semana, guarde
sempre na geladeira ou
no freezer. 

L



Porções Tempo Vai ao 
Freezer

 
10 20 min

Preparo
1. Em um processador, coloque todos os ingredientes exceto os
chips de chocolate. 

2. Com a tampa do processador fechada, pressione de 2 a 3 vezes
a opção pulsar.

3. Cuidadosamente, raspe as laterais do processador para que
tudo se transforme em uma massa homogênea. 

4. Pressione a opção pulsar mais 3 a 4 vezes. Neste ponto, já se
transformará em uma massa. Senão, pulse mais algumas vezes. 

5. Transfira o conteúdo para uma tigela, acrescente o chocolate e
forme uma bola de massa com as mãos. 

6. Leve a massa à geladeira por 10 minutos para firmar. 

7. Passado o tempo, forme bolinhas com as mãos e leve ao
freezer ou geladeira! 

Energy
BallsL



Overnight
Oats

Bela Aveia
AdormecidaPorções Tempo

1 5 min

Ingredientes
1/2 xíc. de aveia

3/4 xíc. de leite vegetal

4 morangos, lavados e
picados

2 col. chá de pasta de
amendoim

2 col. chá de sementes de
chia

1 col.chá de pasta de tâmara
(opcional)

Notas
O leite vegetal pode ser
de acordo com sua
preferência.

Morangos podem ser
substituídos por demais
frutas. 

Opção de pasta de
amêndoas, castanhas,
etc.

Opção de melado, maple
syrup, agave, mel, etc.

C.M



Porções Tempo
1 5 min

Preparo
1. Em uma tigela ou vidro, combine todos os ingredientes.

2. Misture e feche com uma tampa.

3. Leve à geladeira durante a noite para adquirir a consistência
desejada. 

4. Na manhã seguinte, misture mais uma vez antes de consumir. 

C.M

Bela Aveia
Adormecida

Para uma versão sem amendoim ou nozes, utilize pasta de gergelim claro
(tahini).



"deixe o alimento ser o seu
remédio."

Chegou o momento de transformarmos
nossa vida pelo que decidimos colocar

para dentro do nosso corpo.



Segunda
dia 3



Nesta Segunda-Feira, iniciaremos o dia com nossa
Bela Aveia Adormecida, preparada no domingo e
que nos espera dentro da geladeira!

Café da Manhã

O almoço será com sabor mexicano, com o molho
de tomates e cebola, milho e a pitada de limão
dando um novo sabor ao feijão e arroz. Para
completar, as batatas assadas com os temperos
certos.

Esta refeição, caso você almoce fora de casa, poderá
ser preparada na noite anterior. Para armazenar,
guarde o molho de tomates em um pote, o arroz,
feijão e batatas em outro. Desta maneira, você
poderá aquecer apenas o pote com arroz e feijão! 

Almoço

Nosso Curry para janta servirá em torno de 4
porções! Perfeito para ser servido como almoço no
próximo dia!

Janta

O lanche de hoje será nosso Enegy Balls! Como ele
sacia, a porção preparada no domingo será
suficiente para mais um ou dois dias da semana!

Lanche

KM Extra



Big Bowl
MexicanoPorções Tempo

1 30 min

Ingredientes
Para as batatas:
1 batata inglesa grande, cortada
em fatias
Temperos da sua preferência

Para o molho:
1 tomate médio, picado
2 col. sopa de cebola, picada
2 col. sopa de suco de limão
1 col. chá de cominho em pó
1/2 col. chá de alho em pó
Salsinha picada

2 xíc. de mix de folhas verdes
1 1/2 xíc. de feijão preto, cozido
1 1/2 xíc. de arroz integral, cozido
1/2 xíc. de milho cozido

Notas
A batata inglesa pode ser
substituída por batata
doce e temperada com
temperos de sua
preferência.

As batatas podem ser
assadas no forno ou air
fryer.

A cebola do molho pode
ser crua ou cozida.

O milho pode ser
enlatado, congelado ou
fresco.

A & J



Porções Tempo
1 30 min

Preparo
1. Pré-aqueça o forno a 200°C. Enquanto isso, leve as fatias de
batatas para um leve cozimento em água, no fogão ou micro-
ondas.

2. Transfira as fatias de batatas para uma assadeira e tempere.
Leve para assar por 20 min ou até estarem douradas.

3. Enquanto isso, prepare o molho: misture em uma tigela o
tomate, cebola, suco de limão, cominho e alho em pó e salsinha.
Misture, tempere com uma pitada de sal e pimenta preta, e
reserve. 

4. Quando as batatas estiverem prontas, organize em um bowl ou
prato o mix de folhas verdes, o arroz, o feijão, o milho, o molho de
tomate, e por fim as batatas assadas.

Big Bowl
MexicanoA & J

Para organizar a refeição para levar, separe o molho de tomate e o milho em
um pote a parte. 



Curry de
Batata DocePorções Tempo Vai ao

Freezer4 35 min

Ingredientes
3 dentes de alho, picados
1 batata doce média, picada
1 cebola média, picada

1 pimentão vermelho, picado
1/2 xíc. de cogumelos, picados
1/2 xíc. de ervilhas congeladas

1/2 col. chá de gengibre em pó
1 col. sopa de curry em pó
1 xíc. de leite de coco

4 xíc. de água ou caldo de
legumes
1 col. chá de pasta de tâmara
1/2 xíc. salsinha, picada
Suco de limão
(opcional)

Notas
A quantidade de curry em pó
utilizada resultará em quão
picante a receita ficará.

Para uma receita menos
picante, utilize 1 - 2 col. chá
de curry.

A pasta de tâmaras pode ser
substituída por melado, mel,
maple syrup ou calda de
agave.

O suco de limão (opcional) é
usado para realçar os sabores
dos ingredientes.

A & J



Porções Tempo Vai ao 
Freezer

 
4 35 min

Preparo
1. Em uma panela, acrescente a cebola, o alho, a batata doce e o
gengibre em pó com 2 - 3 col. sopa de água. Refogue em fogo
médio por 5 minutos, até a batata doce amaciar. 

2. Acrescente o curry e o pimentão picado e misture. Refogue de
2 - 3 minutos, mexendo sempre. 

3. Após, adicione o leite de coco, o caldo de legumes ou água, a
pasta de tâmara e os cogumelos picados. 

4. Misture bem, tampe e leve à fervura por 15 - 20 minutos. 

5. Finalize com as ervilhas congeladas. Desligue o fogo e sirva em
seguida. 

6. Tempere com a salsinha picada e com o suco de limão,
opcional.

Curry de
Batata DoceA & J



Parabéns pelo 3° dia!
Vamos para a Terça-feira

com toda a Energia!



Terça
dia 4



Para a Terça-feira teremos uma nova versão de aveia
com morangos e banana caramelizada. Iniciar o dia
com aveia auxilia o processo digestivo e é uma das
melhores maneiras para quebrar o jejum da noite.

Café da Manhã

O jantar do dia anterior será também a refeição de
almoço para este dia de DR7. 

Como acompanhamento, indicamos arroz integral e
uma salada verde. 

Almoço

Para a Ceia teremos uma bela massa ao molho
pesto - caseiro e sem adição extra de óleos ou azeite! 
Veremos o quão fácil é fazer um molho pesto Plant-
Based em casa. 

Ótima opção para receber familiares e amigos!

Janta

O lanche de hoje é da nossa Convidada Especial Elo,
do canal @elo.veg! Um incrível Grãomelete vegano
que pode ser preparado antes de sair de casa!

Lanche KM Extra



Aveia dos
DeusesPorções Tempo

1 10 min

Ingredientes
1 xíc. de aveia

1 banana

1 col. sopa de sementes de
chia

1 xíc. de leite vegetal

1 col. sopa de pasta de
amendoim

1 maçã e/ou outras frutas da
preferência

Mix de sementes ou granola
(opcional)

Notas
O leite vegetal pode ser
de acordo com sua
preferência.

A pasta de amendoim
pode ser substituída por
de amêndoas, castanhas
ou tahini.

Os morangos restantes
de ontem podem ser
adicionados nesta
refeição.

C.M



Porções Tempo
1 10 min

Preparo
1. Em uma panela pequena, pique a banana e acrescente
algumas colheres de água. Ligue o fogo em temperatura média e
tampe.

2. Enquanto a banana carameliza, lave e pique a maçã. 

3. Na panela, adicione a aveia, sementes de chia, e o leite vegetal
ou água.

4. Cozinhe em fogo baixo, mexendo para não grudar.  

5. Quando a aveia estiver macia e cremosa, desligue o fogo e sirva
em uma tigela ou bowl.

6. Junte as frutas picadas, a pasta de amendoim e o mix de
sementes ou granola. Opcional: canela em pó.

C.M

Aveia dos
Deuses

Para uma versão sem amendoim ou nozes, utilize pasta de gergelim claro
(tahini).



Almoço: 
Curry de Batata Doce 

& arroz & salada



Elo
@elo.veg



Grãomelete
da ElôPorções Tempo

1 5 min

Ingredientes
1 col. sopa de farinha de grão
de bico

1 col. sopa de aveia em flocos

4 col. sopa de água

Pitada de sal

1/4 col. chá de açafrão em pó

Temperos a gosto (alecrim é
indicado)

Notas
A aveia pode ser
substituída por quinoa,
amaranto ou flocos de
milho.

Os temperos podem ser
utilizados conforme
preferência.

Importante utilizar um
recipiente de cerâmica
ou vidro para micro-
ondas.

L

Preparo
1. Em uma tigela pequena própria para micro-ondas, misture as
farinhas com os temperos.

2. Adicione a água aos poucos, até atingir uma consistência
pastosa.

3. Leve ao micro-ondas, em potência máxima, inicialmente por
2:30 min. Após, coloque mais duas vezes de 1 minuto.

4. O tempo total no micro-ondas será de 4 a 5 minutos.

Saboreie o lanche com uma pasta de sua preferência, tomates, tiras de tofu
ou outros ingredientes que usaria em uma fatia de pão.



Penne
ao PestoPorções Tempo

4 30 min

Ingredientes
2 xíc. de massa tipo penne
integral

2 xíc. de manjericão fresco

2 xíc. de espinafre fresco

1 xíc. de grão de bico cozido

3 dentes de alho, descascados

Pitada de sal

2 col. sopa de suco de limão

1 xíc. de tomates cereja, partidos
ao meio 

Notas
O formato da massa
poderá ser da sua
preferência. 

O suco de limão auxilia a
ressaltar o sabor dos
demais ingredientes.

Os tomates cereja podem
ser substituídos por
tomates picados. 

Tempere com mais ervas,
se preferir.

A & J



Porções Tempo
4 30 min

Preparo
1. Cozinhe a massa de acordo com o informado na embalagem.

2. Enquanto isso, faça o molho pesto. Em um processador ou
liquidificador, adicione o manjericão, espinafre, grão de bico
cozido, alho, suco de limão e sal. 

3. Processe até o conteúdo se transformar em uma pasta
cremosa.

4. Em uma tigela grande, misture a massa ainda quente com o
molho pesto.

5. Adicione os tomates cortados pela metade e sirva em seguida.

A & J

Penne
ao Pesto

O manjericão e espinafre desta receita possuem um alto poder antioxidante.
Com a inclusão do grão de bico cozido, não há necessidade de utilizar azeite
no molho pesto.



Nosso corpo é nosso melhor amigo.
Quando percebemos o quão rápido ele

se recupera e retorna tudo que
investimos nele, 

mais buscamos o melhor.
Todos os dias.



Quarta
dia 5



Nada melhor para o meio da semana que um
grande e nutritivo café da manhã! 
Para esta Quarta-feira teremos uma batida cheia de
vida, além de uma das melhores combinações:
torrada de pão integral com abacate!

Café da Manhã

O jantar do dia anterior será também a refeição de
almoço para este dia de DR7. 

Como acompanhamento, indicamos uma super e
completa salada verde. 

Almoço

A Ceia desta noite é um cremoso e amanteigado
grão de bico, com um leve toque de leite de coco. 

Janta

O lanche de hoje é o gostinho de um chocolate
Snickers, porém apenas com ingredientes que
realmente contribuem com nossa saúde. E ainda
com um ponto a mais: o sabor sensacional! 

Este lanche pode ser preparado pela manhã e ser
desfrutado durante o dia.

Lanche KM Extra





Batida Verde
do PopeyePorções Tempo

1 5 min

Ingredientes
2 bananas

1 xíc. de manga congelada

1 porção de folhas de
espinafre

1/2 xíc. de leite vegetal

1/4 xíc. de aveia em flocos 

Notas
Este smoothie também
pode ser um bom lanche!

As bananas podem ser
substituídas por
abobrinha congelada. 

Outras frutas poderão
substituir a manga.

O espinafre pode ser
substituído por couve.

Preparo
1. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até
atingir uma consistência cremosa.

2. Sirva e desfrute juntamente com a próxima receita!

C.M

Esta receita pode ser feita pela manhã e saboreada ao longo do dia. Basta
guardar a bebida em um pote de vidro bem fechado e  armazená-la na
geladeira até o momento do consumo!



Avocado
ToastPorções Tempo

1 5 min

Ingredientes
2 fatias de pão integral

1/2 abacate, maduro

4 tomates cereja, lavados e
divididos

1 col. de suco de limão

Pitada de sal e pimenta
preta

1 col. chá de mix de
sementes (opcional)

Notas
Para entender como
melhor escolher um pão
integral, confira as
informações do Dia 1 -
Sábado.

Recomendamos o
consumo desta receita
com a receita anterior,
Batida Verde do Popeye. 

C.M



Porções Tempo
1 5 min

Preparo
1. Coloque as fatias de pães na torradeira. 

2. Enquanto isso, em uma tigela pequena, amasse com um garfo
o abacate. 

3. Tempere com sal, pimenta e o suco de limão a gosto. 

4. Coloque a mistura de abacate nas fatias de pão torrado e
acrescente as metades de tomate cereja, tempero verde e mix de
sementes (opcional).

C.M

Avocado
Toast



Almoço: 
Penne ao Pesto & salada



Batida
SnickersPorções Tempo

1 5 min

Ingredientes
1 banana congelada

1 xíc. de leite vegetal

1 1/2 col. sopa de cacau em
pó

1 1/2 col. sopa de pasta de
amendoim

1 col. sopa de farinha de
linhaça

Notas
A banana congelada dá
uma consistência
diferente à bebida, mas
pode ser substituída por
banana fresca.

A pasta de amendoim
pode ser substituída por
pasta de amêndoas ou
tahini.

A farinha de linhaça pode
ser substituída por
semente de chia.

L



Preparo
1. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes.

2. Bata até atingir uma consistência cremosa.

Batida
SnickersPorções Tempo

1 5 min
L

Esta receita pode ser feita pela manhã e saboreada ao longo do dia. Basta
guardar a bebida em um pote de vidro bem fechado e  armazená-la na
geladeira até o momento do consumo!



Grão de Bico
estilo IndianoPorções Tempo

4 25 min

Ingredientes
1 cebola média, picada
3 dentes de alho, picados
1 lata de tomates inteiros
picados (aprox. 1 1/2 xíc.)
1 1/2 xíc. de grão de bico cozido,
drenado

1/2 col. chá de cúrcuma em pó
1 col. chá de cominho
1/2 col. chá de páprica doce em
pó

3/4 xíc. de leite de coco
1/4 xíc. de pasta de amendoim
1 col. sopa de vinagre de maçã
1 col. chá de pasta de tâmara
1 col. sopa de shoyu

Notas
Esta receita é indicada
acompanhada de arroz
integral.

A pasta de amendoim pode
ser substituída por pasta de
amêndoas ou tahini.

O vinagre de maçã pode ser
substituído por suco de
limão. 

O shoyu pode ser substituído
por tamari (sem glúten)

A pasta de tâmara pode ser
substituída por maple syrup,
melado, agave ou mel.

A & JVai ao 
Freezer



Preparo
1. Em uma panela, aqueça 1 a 2 col. sopa de água e acrescente a
cebola e o alho picados. Refogue em fogo médio por
aproximadamente 3 minutos.

2. Adicione a cúrcuma, cominho, páprica doce e misture até a
cebola ficar translúcida. 

3. Após, adicione os tomates picados, o grão de bico cozido e
drenado, o leite de coco e a pasta de amendoim.

4. Misture e acrescente a colher de vinagre de maçã, a pasta de
tâmaras e o shoyu.

5. Tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 10
minutos. 

6. Prove o equilíbrio entre os ingredientes doces e salgados, e se
preferir, tempere com uma pitada de sal. Finalize com tempero
verde a gosto (opcional).

Grão de Bico
estilo IndianoPorções Tempo

4 25 min
A & JVai ao 

Freezer



Esta semana estou:

entregando o melhor ao meu corpo
elevando meus pensamentos
traçando novos planos
percebendo minha respiração
dando o meu melhor!



Quinta
dia 6



Apesar de parecer demorado, hoje nosso café da
manhã será muito mais breve que possamos
acreditar. Hoje desfrutaremos de "ovos mexidos -
mas veganos"!

Café da Manhã

O jantar do dia anterior será também a refeição de
almoço para este dia de DR7. 

Como acompanhamento, indicamos uma salada
verde e arroz integral.

Almoço

A Ceia desta noite é da nossa Convidada Especial
Elô, que desenvolveu esta linda receita de batatas
recheadas! Saboreie-as com o acompanhamento de
uma salada!

Janta

Nosso lanche já está na geladeira, ao nosso aguardo!
Aproveitaremos mais algumas bolinhas de energia -
Energy Balls!

Lanche

KM Extra

Na noite desta quinta-feira, coloque para assar ou
cozinhar a batata doce e os quibes para o almoço
desta Sexta!



Ovos -veganos-
MexidosPorções Tempo

2 10 min

Ingredientes
1 embalagem de tofu fresco

1/2 cebola, picada

1/2 tomate, cortado em
cubos

1/4 col. chá de cúrcuma em
pó

1/2 col. chá de alho em pó

1 col. chá de levedura
nutricional

1 porção de espinafre, lavado

(opcional)

Notas
O tofu fresco na
consistência firme é a
melhor opção para a
receita. 

A levedura nutricional é
opcional, porém dá um
leve sabor de queijo ao
prato.

O espinafre pode ser
substituído por folhas de
couve ou rúcula.

C.M



Preparo
1. Em uma frigideira, aqueça 1 - 2 col. sopa de água e acrescente a
cebola picada. Refogue-a em fogo médio.

2. Enquanto isso, retire o excesso de líquido do tofu e amasse-o
com um garfo ou com os dedos em um prato.

3. Acrescente o tofu amassado à frigideira e refogue com a
cebola.

4. Adicione os temperos e o tomate em cubos. Deixe refogar por
aproximadamente 5 minutos ou até que os tomates estejam
cozidos. 

5. Logo antes de desligar o fogo, acrescente as folhas de espinafre
e misture. 

Ovos -veganos-
MexidosPorções Tempo

2 10 min
C.M

Desfrute os ovos mexidos de tofu com fatias de pão integral torrado, algumas
frutas e um delicioso café. 



Almoço: Grão de BicoCremoso & arroz & salada

Lanche:

Energy 
Balls



Elo
@elo.veg



Batatas 
Recheadas da ElôPorções Tempo

6 30 min

Ingredientes
6 batatas
100 gr de cogumelos, picados
1/2 xíc. de leite vegetal

Azeite
1/2 cebola, picada
2 dentes de alho, picados

Pitada de sal
Temperos a gosto (fumaça em
pó, chimichurri, pimenta preta)
Queijo ralado vegano 

(opcional)

Notas
Os cogumelos utilizados
na receita original são
shitake.

O queijo ralado vegano é
opcional, porém auxilia
na cremosidade e sabor. 

Saboreie esta ceia com
uma super salada!

Preparo
1. Em um recipiente para micro-ondas, coloque as batatas lavadas
mais 1 col. sopa de água. Faça furos com o garfo em cada batata e
cozinhe em potência máxima por 10 minutos. 

2. Enquanto isso, em uma frigideira, doure a cebola, alho e
cogumelos. Tempere com sal e demais temperos.

3. Com as batatas cozidas, corte-as ao meio. 

4. Retire o miolo de cada batata e coloque em uma tigela.
Adicione sal, temperos e o leite vegetal. Bata com um mixer ou
leve tudo ao liquidificador até virar um creme liso.

5. Recheie as batatas com o creme, os cogumelos e finalize com o
opcional queijo ralado vegano. 

6. Leve ao forno pré aquecido a 250°C até dourar. 

A & J



"a maior mudança da minha vida
não foi sair de casa, mudar de país
e trocar de área profissional. Mas

sim, foi perceber que o 
que eu como tem um impacto não

só na minha saúde. 
Mas também nos meus

pensamentos, na minha vida e na
vida de muitas outras vidas."



Sexta
dia 7



Nosso café de hoje foi desenvolvido pela Elô, nossa
Convidada Especial, do canal @elo.veg. 
Super fácil e perfeito para esta Sexta-feira!

Café da Manhã

O almoço para hoje serve uma porção, pois para a
Ceia de logo mais teremos uma receita especial. 
Afinal, nada melhor que comemorarmos nossos
Grandes Passos de Transformação!

Aqui usaremos a batata doce e quibe preparada na
noite de Quinta-feira, caso você tenha feito com KM
Extra!

Almoço

A Ceia deste Último Dia de Desafio Reset 7 é
especial! Um perfeito Molho Bolognese Plant-Based
para desfrutarmos com uma bela massa! 

Janta

O último lanche desta semana é um Especial
Chocolate! Ele pode ser preparado pela manhã para
ser desfrutado durante o dia! 

Lanche KM Extra



Elo
@elo.veg



Panquecas
da ElôPorções Tempo

3 12 min

Ingredientes
1 xíc. de farinha de aveia

1/2 xíc. de lete vegetal

1 banana grande

1 col. chá de fermento

1 col. chá de vinagre de maçã

Canela e especiarias a gosto

1 col chá de melado de cana 
(opcional)

Notas
A farinha de aveia pode
ser substituída por aveia
em flocos finos.

Se possível, utilize uma
banana mais madura 

O melado de cana pode
ser substituído por pasta
de tâmaras, agave, maple
syrup. 

Sirva com outras frutas
picadas. 

Preparo
1. Em uma tigela, amasse a banana e acrescente a farinha de
aveia e o leite vegetal. Misture bem. 

2. Adicione o fermento e o vinagre, misturando delicadamente. 

3. Opcional, acrescente canela em pó ou outras especiarias. Se
preferir mais doce, adicione o melado de cana.

4. Em uma frigideira aquecida, unte com um pingo de óleo.
Adicione 2 col. sopa da massa da panqueca e tampe.

5. Quando a panqueca desgrudar, vire para dourar o outro lado.
Repita o processo com toda a massa.

C.M

(opcional)



Quibe
da ElôPorções Tempo

9 35  min
A & J

Ingredientes
1 xíc. de proteína de soja 

1 xíc. de água 

1 dente de alho, picado

1/2 cebola, picada 

1 col. sopa de azeite 

1 xíc. de farinha (integral ou
aveia)

Tempero verde

Temperos a gosto (fumaça em
pó, páprica defumada, pimenta
e hortelã)

Notas
Para reduzir o tempo de
hidratação da soja, use
água quente.

Para uma versão sem
glúten, utilize farinha
sem glúten.

Asse os quibes com a
batata doce da próxima
receita - ambos farão
parte da mesma refeição!

Vai ao 
Freezer



Quibe
da Elô

Preparo
1. Em uma tigela, coloque a proteína de soja e a xícara de água. Deixe
descansar por aproximadamente 10 minutos, até a soja hidratar
completamente.

2. No processador, liquidificador ou mixer, coloque o alho, a cebola e a
proteína de soja com a água.

3. Adicione os temperos e o azeite e bata. 

4. A cebola soltará um pouco de líquido, o que é normal. Assim,
acrescente metade da quantidade de farinha indicada e bata mais uma
vez.

5. Passe o conteúdo do processador para uma tigela e vá acrescentando o
restante da farinha aos poucos, misturando.

6. Finalize a massa de quibe com tempero verde. Unte as mãos com um
pingo de azeite e molde no formato de quibe.

7. Leve ao forno ou na air fryer, a uma temperatura de 200°C por
aproximadamente 20 minutos.  

Porções Tempo
9 35  min

A & JVai ao 
Freezer



Bowl de
Batata DocePorções Tempo

1 25  min

Ingredientes
Para as batatas:
1 batata doce média
1/2 cebola roxa

Para o molho:
2 col. sopa de tahini
1 col. sopa de suco de limão
1/2 col. sopa de pasta de tâmara

Para o grão de bico:
1 xíc. de grão de bico cozido
1 col. chá de cominho em pó
1/2 col. chá de alho em pó
Sal e pimenta

Para a couve:
3 xíc. de couve lavada e picada

A & J

Notas
A batata pode ser
substituída por batata
inglesa ou moranga.

O tahini pode ser
substituído por pasta de
amendoim ou amêndoas.

Aproveite para assar a
batata doce junto com o
quibe da receita anterior!



Porções Tempo
1 25 min

Preparo
1. Pré-aqueça o forno a 200°C - lave e divida ao meio a batata doce.
Coloque em uma forma com a parte cortada da batata virada para baixo.

2. Corte pela metade a 1/2 cebola roxa e leve para assar junto com a batata
doce. Asse por aproximadamente 25 min, ou até que a batata esteja
macia. Retire a cebola antes da finalização, caso ela esteja pronta.

3. Enquanto isso, prepare o molho. Em uma tigela pequena, misture os
ingredientes e acrescente aos poucos um pouco de água, misturando, até
atingir a consistência desejada. 

4. Em uma panela, misture o grão de bico drenado com os temperos
indicados. Acrescente um pouco de água para não grudar no fundo da
panela. Refogue o grão de bico até a água começar a evaporar. 

5. Na mesma panela, coloque o grão de bico para um lado e acrescente as
folhas de couve picadas. Refogue-as.

6. Quando a batata estiver pronta, corte-a em pedaços.

7. Em um bowl ou prato, coloque a couve refogada, os pedaços de batata
doce, pedaços de cebola, o grão de bico, e por fim tempere com o molho. 

A & J

Bowl de
Batata Doce





Smoothie
de ChocolatePorções Tempo

1 5 min

Ingredientes
2 col. sopa de pasta de
amendoim

1 1/2 xíc. de leite vegetal

1 col. sopa de sementes de
chia

2 bananas, congeladas

1/4 col. chá de extrato de
baunilha

1/4 col. chá de canela em pó

2 col. sopa de cacau em pó

6 tâmaras ou 1 col. sopa de
pasta de tâmaras

Notas
As sementes de chia
podem ser substituídas
por farinha de linhaça. 

A pasta de amendoim
pode ser substituída por
pasta de amêndoas ou
tahini.

A pasta de tâmaras pode
ser substituída por maple
syrup, agave, melado,
mel. 

L

Preparo
1. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes.

2. Bata até atingir uma consistência cremosa. Está pronto!

Esta receita pode ser feita pela manhã e saboreada ao longo do dia. Basta
guardar a bebida em um pote de vidro bem fechado e  armazená-la na
geladeira até o momento do consumo!



Molho Vegan
à BolonhesaPorções Tempo

4 35 min

Ingredientes
2 xíc. de cogumelos

3 xíc. de folhas de espinafre

1 1/2 xíc. de tomates cereja

3 xíc. de molho de tomate

4 dentes de alho

1 cebola

2 pimentões vermelhos

2 col. sopa de vinagre balsâmico

Pitada de sal e pimenta

(opcional)

Notas
O tipo de cogumelo pode ser
de acordo com sua
preferência.

Esta receita utiliza o
processador de alimentos,
porém pique tudo com uma
faca, caso prefira.

Os pimentões podem ser
substituídos por mais
tomates* o sabor poderá
alterar.

O vinagre balsâmico pode
ser substituído por suco de
limão.

A & J



Porções Tempo
4 35 min

Preparo
1. Cozinhe a massa espaguete integral de acordo com a embalagem.

2. Primeiro, deixaremos os ingredientes prontos. No processador, acrescente a
cebola e o alho, pique tudo. Retire do processador e reserve.

3. Acrescente ao processador os pimentões e pique. Retire e reserve.

4. Faça o mesmo processo com o cogumelo, e após com os tomates cereja.

5. Em uma frigideira ou panela com tampa, aqueça o fundo da panela em fogo
médio e acrescente 1 - 2 col. sopa de água. Após, adicione a cebola e alho
picados, refogue por 3 - 5 minutos.

6. Com a cebola translúcida, adicione os pimentões picados. Refogue por 2
minutos e acrescente os cogumelos picados e por fim os tomates cereja
picados.  Acrescente o vinagre balsâmico e misture bem para incorporar aos
vegetais.

7. Por fim, adicione o molho de tomate e os temperos. Misture bem, tampe e
deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos.

8. Um momento antes de desligar o fogo, incorpore o espinafre e sirva com a
massa cozida.

A & J

Molho Vegan
à Bolonhesa



Parabéns e seja bem-vindo à
Tribo Reset 12!

 
É um grande prazer
compartilharmos desta

incrível e transformadora
jornada com você!

 
Nos vemos pelo caminho!

Conte conosco!



Agradecimento Especial

Obrigada Elô, pelas
receitas incríveis
compartilhadas para este
nosso DR7!
Parabéns pela jornada e
pelo impacto nos corações
de tantas pessoas! Tu é
Luz!@elo.veg

Faça Parte da Nossa Tribo!

Inscreva-se no
nosso canal do
YouTube!

/ClaudiaSchatz



Plant Based

Mindset

Espiritualidade

Movimento

RESET 12

Grandes Conhecimentos são
dados à Grandes Mentes. 

 
Agora você já possui informações

capazes de Transformar 
a Sua Vida. 

 
Através de ações constantes e corretas

podemos Libertar todo o
Potencial Físico e Mental que temos.

 
Saiba mais sobre nossa Plataforma de Ensino

em claudiaschatz.com

http://www.claudiaschatz.com/


Plant Based

Mindset

Espiritualidade

Movimento

RESET 12


