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Hello
     Sou nutricionista formada pela Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro e em Terapia
Nutricional no Natural Gourmet Institute (NY).

     Acredito na nutrição muito além dos nutrientes.
Eu vejo comida como momento de conhecimento,
prazer e união à mesa com pessoas queridas. A
alimentação é capaz de carregar sentimentos e
construir memórias inesquecíveis.

     Ir à praia e tomar picolé de limão com a minha
família é algo que sempre terá cheirinho de
infância e verão. O mate da praia com biscoito
globo também é um clássico, né?!

      Escrevi esse ebook
para te ajudar a melhorar
sua saúde e dar
possibilidades para
momentos incríveis e
leves nesse verão através
de receitas fáceis,
nutritivas, saborosas e
super refrescantes! Espero
que aproveite ao máximo
esse ebook e o verão! 

Giulia Novis





Dicas para ser 
saudável no verão

1
Encha seu prato de cor
Legumes e verduras devem compor boa
parte do seu prato. Eles são pouco
calóricos, fazem rápida digestão e são
cheios de vitaminas e minerais. 

2
Proteção contra raios UV

Alimentos como couve, brócolis e ervilhas
são fontes de luteína e zeaxantinas que
atuam como filtro contra raios ultravioleta.
Mas não deixe de usar protetor solar
também, hein!

3
Hidrate-se bastante
A água deve ser sua melhor amiga nesses
dias. Além da água mineral, água de coco,
sucos, água saborizada e chás gelados
também são boas opções para hidratar
com doses de vitaminas e minerais. 



4

5
Coma castanhas

Ricas em selênio e vitamina E atuam na
fotoproteção além de serem lanches
práticos e ótimos complementos das
refeições.

6
Faça atividade física
É tão importante no verão, quanto no
restante do ano. Aproveite para testar
atividades ao ar livre também! 

Coma frutas
Além de serem refrescantes, são ricas em
vitamina C e betacaroteno com potente
efeito antioxidante que atuam no
combate a danos causados pela excessiva
formação de radicais livres vindos da
exposição solar. Invista em mamão,
goiaba, acerola, manga, melão, laranja,
morango, melancia, kiwi e tangerina.





1
Esteja aberto a novas experiências! Teste
receitas e sabores novos, mesmo que
tenha um ingrediente que você não goste
tanto. Vai que nessa forma de preparo
você ame?

3
Tenha bastante variedade de frutas,
legumes e verduras em casa,
principalmente os alimentos da safra que
estão mais saborosos, nutritivos e baratos 

Como aproveitar seu
ebook ao máximo

2Organize-se sempre! Planeje sua ida ao
mercado e à feira e procure fazer um
cardápio semanal para facilitar sua rotina 

4Congele! Algumas receitas são ótimas
para já deixar prontas no congelador e
aproveitar ao longo do seu verão 

5
Faça o processo ser divertido! Chame sua
família e amigos para cozinhar ou até ir ao
mercado com você! Coloque uma música
para cozinhar e se divirta! 



01
Bebidas

CAPÍTULO



1 maçã
2 cm de gengibre
2 rodelas médias de beterraba crua sem
casca
3 talos de aipo
1 copo (200ml) de água ou água de coco
2 folhas de couve

MODO DE PREPARO

Bata todos os ingredientes no
liquidificador até obter uma
consistência homogênea.

Suco bronzeador01

INGREDIENTES



MODO DE PREPARO

Bata todos os ingredientes no liquidificador
até obter uma consistência homogênea.  

Suchá verde02

INGREDIENTES

1 copo de chá verde sem açúcar
1 kiwi sem casca
Suco de 1 laranja pérsia
10 folhinhas de hortelã 
2 folhas de couve



03

INGREDIENTES

6 limões
1,5 litro de água com gás
1 xícara de chá de morangos
1 xícara de chá de amoras
Mel a gosto (opcional)
Gelo a gosto

MODO DE PREPARO

Bata todos os ingredientes no liquidificador até
obter uma consistência homogênea.

 Pink lemonade



água saborizada04

INGREDIENTES

1 litro de água filtrada
1 limão siciliano
15 folhas de hortelã fresca
1 talo de erva-doce 

MODO DE PREPARO

Corte o limão siciliano com casca em rodelas
finas. Separe as folhas de hortelã já lavadas.
Corte o talo da erva-doce em tiras bem fininhas.
Coloque todos os ingredientes em uma jarra.
Mexa levemente para que o sabor se espalhe.
Leve à geladeira e sirva bem fresquinha ou
gelada.

Ótima opção para quem
tem dificuldade de beber
água pura, se  manter
hidratado. Além de possuir
valor nutricional aumentado
devido a presença dos
ingredientes 
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Saladas

CAPÍTULO



Molho:
Suco de 1 limão-siciliano pequeno 
1 colher de sopa de vinagre balsâmico 
2 colheres de sopa de azeite 
1 colher de sopa de mel 
1 colher de sopa de coentro picado 
1 pitada de sal 
Salada:
2 abobrinhas 
10 folhas de hortelã 
5 castanhas-de-caju picadas grosseiramente
3 fatias de queijo branco 
1 colher de sopa de gergelim preto

SALADA cítrica de
abobrinha e hortelã

05

INGREDIENTES

Molho: Em um recipiente, misture todos os
ingredientes. Reserve. Salada: Corte as
abobrinhas em lâminas finas no sentido do
comprimento.  Montagem: Disponha as folhas de
hortelã e as castanhas. Salpique o gergelim e
fatias de queijo por cima. Sirva com o molho. 

MODO DE PREPARO



Molho de maionese vegana:
1/2 abacate
Suco de 1/2 limão 
1 colher de sopa rasa de mostarda
Pitada de sal
Pedacinho de alho espremido (opcional)
1 colher de sopa cheia de azeite

Salada caeser fit06

INGREDIENTES

Salada:
2 cabeças pequenas de alface romana
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
2 filés de frango grelhado cortado em fatias

Molho: Coloque todos os ingredientes (com
exceção do azeite) no processador ou
liquidificador e bata bem. Depois acrescente o
azeite e misture bem. Montagem: Em um prato,
adicione as folhas de alface picadas e misture
bem com a maionese vegana. Depois, adicione
as fatias de frango grelhado por cima e salpique
queijo parmesão ralado. 

MODO DE PREPARO



�⁄� de xícara de suco de limão
2 colheres de sopa de azeite
�⁄� colher de sopa de mostarda Dijon 
�⁄� colher de chá de sal
1 pepino japonês médio
150 g de tomate cereja
�⁄� cebola roxa pequena

Salada de pepino e
tomate 

07

INGREDIENTES

Misture o suco de limão, azeite, mostarda e o sal
em uma tigela grande. Bata bem até que o
molho esteja completamente combinado. Em
seguida, comece misturando a cebola ao molho
e deixe descansar por alguns minutos. Logo
após, adicione o pepino e os tomates. 

MODO DE PREPARO



O atum é rico em
ômega 3 tendo

propriedade
antiinflamatórias

e  protegendo
contra doenças

cardiovasculares

Molho (maionese):
2 ovos cozidos
3 colheres de sopa de iogurte natural
Sal e temperos a gosto 
1/2 limão espremido
1 colher de chá de mostarda 

Salada:
4 tomates grandes
1 lata de atum em óleo
1/4 de cebola em cubos
1/4 de pimentão verde em cubos
1/4 de pimentão vermelho em cubos
1 lata de milho
Folhas de coentro (ou salsa) a gosto

Salada mexicana08

INGREDIENTES



Salada mexicana08

MODO DE PREPARO

Molho (maionese): Em um processador bata
bem todos os ingredientes até obter uma
mistura cremosa. Montagem: Corte os tomates
ao meio, retire as sementes e reserve. Escorra o
óleo do atum e use um garfo para desfiar bem o
peixe. Em uma tigela, coloque o atum, a cebola,
os pimentões e o milho e misture a maionese.
Recheie os tomates e decore com coentro ou
salsa. Sirva em seguida.
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Lanches

CAPÍTULO



Gelatina saudável 09

INGREDIENTES

3 xícaras de chá de suco de uva integral sem
açúcar
2 colheres de chá de ágar-ágar

MODO DE PREPARO

Dissolva o ágar-ágar no suco e leve ao fogo.
Mexa sem parar e deixe ferver por cerca de 2
minutos. Retire do fogo e coloque em
recipiente adequados. Espere esfriar e leve à
geladeira por 1 hora ou até que fique em
consistência gelatinosa.



sorvete10

INGREDIENTES

1 banana congelados 
4 morangos congelados

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador
e sirva gelado.

OU

½ manga congelada
½ mamão papaia congelado

1 banana congelada
1 maçã

OU



cupcake refrescante11

INGREDIENTES

Corte a fruta em pequenos
pedaços e reserve. Misture
o óleo com o farelo de
aveia para formar a base.
Coloque essa mistura em
fôrmas de cupcakes de
silicone para criar a base.
Misture o mel ou xilitol com
iogurte. Adicione o iogurte
sobre a casca de aveia.
Por último adicione
pedaços de frutas frescas
por cima. Congele por
uma hora ou até firmar. 

MODO DE PREPARO

1 xícara de farelo de aveia
1 colher de chá de óleo de coco
10 uvas sem caroço 
10 morangos 
4 xícaras do iogurte natural
Mel ou xilitol (opcional)



sacolé12

INGREDIENTES

1 manga
6 morangos
½ mamão papaia

MODO DE PREPARO

Bata todos os ingredientes no liquidificador
com um pouco de água. Em seguida, coloque
no saquinho e depois no congelador. 
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Comidinhas

CAPÍTULO



Ceviche 13

MODO DE PREPARO

1kg de tilápia
1 cebola roxa
Suco de 20 limões
1 pimenta dedo de moça
Sal e coentro a gosto 

INGREDIENTES

Corte o peixe em cubos médios. Corte a cebola
em meia lua. Pique o coentro. Corte a pimenta
com cuidado e descarte as sementes pois são
elas que deixam o sabor super apimentado.
Esprema o suco dos limões. Em seguida, misture
todos os ingredientes e finalize com sal. Espere
cozinhar no limão e mantenha na geladeira por
pelo menos 1 hora antes de comer.

Adicione milho
assado antes de
comer se quiser
ter a experiência
completa desse
prato peruano 



Guacamole14

MODO DE PREPARO

1 abacate médio
1 tomate grande sem sementes
1 cebola roxa pequena
1 maço de coentro
1 pimenta malagueta sem sementes 
Suco de 1 limão grande
Sal a gosto

INGREDIENTES

Amasse o abacate com um garfo. Pique a
cebola, o tomate e o coentro e leve ao abacate.
Adicione suco de limão e sal na mistura. Mexa
bem e sirva gelado.



Para o poke:
2 xícaras de chá de quinoa cozida
4 folhas crespa
6 tomates cereja
1 pepino pequeno
1 posta média (150g) de salmão fresco sem pele
1 rodela média de abacaxi

INGREDIENTES

Para o molho:
3 colheres de sopa de azeite
2 colheres de sopa de mostarda
1 colher de sopa de mel

Poke de salmão15



Para o molho: Misture todos os ingredientes e
reserve. Para o poke: Lave a alface, os tomates
e os pepinos. Centrifugue a alface até ficar
seca, corte os tomates a meio e os pepinos às
rodelas. Corte o salmão em pedaços pequenos,
adicione a quinoa e misture bem ao molho.
Corte o abacaxi em cubos. Em um bowl, coloque
a alface, os tomates, os pepinos, a quinoa e em
seguida adicione o salmão e o abacaxi.

Poke de salmão15

MODO DE PREPARO

Você pode variar os
legumes e frutas do

poke! Cada combinação
diferente, muda o sabor

e a preparação.
Experimente!



Salada de grão de bico16

INGREDIENTES

2 xícaras de chá de grão de bico cru
1 cebola roxa picada
1 cenoura ralada
1 tomate picado
2 colheres de sopa de suco de limão 
2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
Cheiro verde, sal e pimenta a gosto 

MODO DE PREPARO

Cozinhe o grão de bico normalmente, mas não
deixe desmanchar. O ponto ideal é al dente. Em
seguida, escorra a água e misture todos os
ingredientes em um bowl. Coma gelado.  



     Obrigada por baixar o ebook!
Espero que você tenha gostado e
aproveite muito as receitas!

     Ah!  Que tal  me mandar uma foto
das suas preparações? É só me marcar
no instagram @nutr igiul ianovis .  Eu vou
amar receber!

     Curta o verão com muita energia,
saúde e proteção!  
   
     Não esqueça de se hidratar
bastante e passar protetor solar
também, ok?

 
Com amor

See you soon 

Giulia Novis



@nutr igiul ianovis

nutr igiul ianovis .com.br

contato@nutr igiul ianovis .com

Nutricionista Giul ia Novis
CRN 21101210

Entre em contato


