
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                             INTRODUÇÃO 
 
Apresentamos o enriquecedor e-book: “PERCA 7 QULOS EM 7 DIAS” da série 
Alimentação Emagrecedora do Médico Endocrinologista e Pediatra, Coach e 
Youtuber, Dr. Ricardo Tavares. Com ele você poderá focar na sua missão que é 
obter uma saudável qualidade de vida e redução de peso.  
 
No e-book indicamos a receita de uma sopa que deverá ser substituída por 
uma ou duas das principais refeições do dia a dia, tais como café da 
manhã, almoço ou jantar. 
 
 
 
Ingredientes: 
 
o 2 cebolas picadas;  
o 6 Dentes de alho amassados;  
o 1 Colher de sopa de azeite;  
o 3 envelopes de caldo de galinha ou carne sem gordura;  
o 1 Cenoura ralada;  
o 1 Nabo picado;  
o ½ Repolho roxo picado;  
o 200 gr. de vagem picada;  
o 2 Tomates picados;  
o 4 Folhas de couve picadas bem finas;  
o 1 folha de louro;  
o 2 Ramos de salsinha picada (separe os talos);  
o Folhas de manjericão picadas;  
o Sal e pimenta do reino a gosto. 
 
Preparo: Toste o alho, a cebola, os talos da salsinha bem picados e a folha de 

louro em uma panela antiaderente, se não tiver uma, pincele o fundo da panela  
com umas gotas do azeite, só para não grudar. Após dourados coloque o 
tomate, refogue por mais 5 minutos, adicione o nabo, a cenoura, o repolho e a  
vagem depois os caldos. Refogue até que comece a murchar e adicione 1/2 litro 
de água morna, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos. 
 
 



 
 

Mexa de vez em quando e não deixe secar necessário acrescente mais água. 

Atenção não adicione muita água no preparo para não afinar demais a sopa 
depois de batida. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. 

Em uma frigideira doure o alho no azeite, depois de dourado coloque a couve e 
refogue temperando com sal e pimenta do reino. Reserve. 

Com um mixer ou no liquidificador bata bem a sopa até que vire um creme 
grosso tipo papinha de bebê. 

É importante que fique bem grossa para que você não fique com fome. Ligue o 
fogo, e quando começar a ferver adicione a couve refogada. Mexa bem, 
desligue o fogo.  

Não adicione pão de qualquer tipo, massas, arroz, grãos calóricos como 
feijões e ervilhas, carnes, creme de leite ou farinha para engrossar a 
sopa.  

Cardápio para os sete dias 

A tabela a seguir apresenta a descrição exata do que você tem de consumir em 
cada um dos sete dias da dieta: 

 

A SOPA DEVE SUBSTITUIR UMA OU DUAS REFEIÇÕES PRINCIPAIS (café 
da manhã, almoço ou jantar) 

 

1º DIA – A sopa deve ser consumida ao menos 2 vezes ao longo do dia. 

 Coma as frutas que desejar (moderadamente e com exceção da banana 
e do abacate). 

 Beba água, chá, suco de Cranberry (sem açúcar) à vontade. 

2º DIA – A sopa está liberada o dia todo, tome quando desejar. 

 Coma legumes (crus ou cozidos) e vegetais à vontade. 

 Se preferir, no jantar, prepare uma batata cozida com manteiga. 

 



 

 

3º DIA – Coma a sopa ao menos 2 vezes no dia. 

 Coma frutas e legumes (com exceção da batata).* 

4º DIA – Coma a sopa ao menos 2 vezes no dia. 

  Coma até 8 bananas. 

  Beba copos de leite desnatado. ** 

5º DIA – Coma a sopa ao menos 2 vezes no dia. 

 Você pode optar em comer carne vermelha ou branca grelhada (cerca de 
280-400 g) juntamente com uma porção de tomates frescos (temperados 
com sal, azeite e limão). 

 Beba de 6 a 10 copos de água.*** 

6º DIA – Coma a sopa ao menos 2 vezes no dia. 

 Coma até 3 bifes grandes e grelhados de carne vermelha ou branca com 
legumes cozidos (exceto batata). 

 Beba, à vontade, água, suco, chá e café (sempre sem açúcar). 

7º DIA – Coma a sopa ao menos 2 vezes no dia. 

 Coma arroz integral e legumes (crus ou cozidos). 

 Beba, à vontade, água, suco, chá e café (sempre sem açúcar). 

 

 

 

 

 

 

 

                       CANAL SUPER DOUTOR YOUTUBE 



                  https://www.youtube.com/channel/UCsNhWetbOZP52DYT7bjjUcQ/featured 

https://www.youtube.com/channel/UCsNhWetbOZP52DYT7bjjUcQ/featured

