
ele chegou!

 Descubra como é  
gostoso ser saudável

edição de julho



o que é NatueBox?
Um mix surpresa, cuidadosamente 
selecionado por nossas nutricionistas, de 
snacks práticos e alimentos  
pra lá de gostosos e saudáveis! 

Além de recomendarmos produtos a 
cada edição, nossos especialistas também 
preparam um e-book como este com 
informações detalhadas sobre os itens, assim 
como formas de consumi-los e saboreá-los. 
Ah, e tem até receitas muito fáceis de fazer! 
Hmmm!! Nem precisa dizer que são pra lá de 
gostosas, né?! 
 
Delicie-se descobrindo novos sabores e 
produtos altamente nutritivos!  
Agora você não tem mais desculpa para não 
ter uma alimentação saudável mesmo com a 
correria diária. ;)





Queen Mix
QueenNut

recomendação de consumo:
Ótima opção para lanches intermediários (entre as refeições principais), acompanhado de 
frutas frescas ou desidratadas. Também pode ser adicionado em receitas de bolos, pães ou até 
um brownie funcional. 

As oleaginosas, como macadâmia e castanha de caju, possuem alto valor nutritivo, pois são ricas 
em gorduras boas, além de proteínas, fibras, vitaminas e minerais. São ideais para um lanche 
rápido e saudável, evitando longos períodos em jejum. 

O mix de oleaginosas não possui adição de sal, nem aditivos químicos, como glutamato 
monossódico ou temperos artificiais.  Além disso, ele é...

• 100% natural
• Sem corantes
• Sem adição de açúcar 
• Fonte natural de nutrientes

Produto
Vegano



recomendação de consumo: 
Vai muito bem a qualquer hora do dia. Um snack pra lá de saudável! ;) 

Seguir uma alimentação saudável não significa deixar de comer tudo que gosta, pois já existem 
opções de doces gostosos e que são bem-vindos em qualquer dieta. Esta barra é formulada 
apenas com ingredientes naturais: amendoim, cacau, chocolate amargo e adoçada com tâmaras, 
uma fruta bem docinha e rica em fibras, vitaminas e mineiras. Ela ainda é sem corantes e 
conservantes. Com aroma natural de baunilha. 

Esta barrinha Hart’s também é...
 
• Feita com chocolate amargo 70% cacau
• Sem gorduras trans
• Sem glúten
• Com cacau puro
• Sem adoçantes
• Sem aditivos artificiais

Sem
açúcar

Love Paçoquinha
Hart’s Natural



recomendação de consumo:
Imagina passá-lo em torradas, biscoitos, pães sem glúten ou pão integral?! Hmmm! Que 
delícia! Se preferir, também pode usá-lo em receitas, como cobertura de bolos e tortas.  Quer 
mais uma sugestão que parece gordice, mas não é?! Passe em frutas como morango, banana, 
ou tâmara. Fica uma sobremesa deliciosa!

Já imaginou ter uma deliciosa opção de doce para comer sem culpa?! Os doces funcionais estão 
em alta e, além de adoçarem o paladar, também ajudam a trazer benefícios para saúde, como é 
o caso do Cacau Fit.

Elaborado com biomassa de banana verde, ele é um alimento que fornece alto teor de fibras, 
importantes para manter a saúde intestinal, bem como auxilia na redução da fome. Além da 
biomassa, também contém cacau em pó, leite de coco, coco ralado e é adoçado com açúcar 
demerara, uma opção mais saudável, por ser menos refinado.

O cacau Fit, Coco da La Pianezza ainda:
 
• É 100% natural
• É sem lactose
• É sem glúten
• É vegano
• É sem adoçantes artificiais

Tem apenas 
40Kcal por porção 
(1 colher de sopa)

Cacau Fit, Coco
La Pianezza



Ingredientes:
1 xícara de leite de coco caseiro
1 colher (sopa) de Cacau Fit
1 colher (chá) de cacau em pó
1 colher (chá) de essência de baunilha
1 canela em pau
1 colher (chá) de açúcar de coco

Modo de preparo:
Em uma panela, adicione o leite de coco e o Cacau Fit, leve ao fogo baixo. Mexa bem 
até que o Cacau Fit dissolva. Em seguida, adicione os demais ingredientes e mexa até 
ficar cremoso. Retire a canela em pau e sirva em seguida. 

Chocolate quente 
funcional



É elaborado 
com matchá

O suco verde é uma deliciosa maneira de incluir mais frutas e vegetais na sua alimentação, pois 
permite inúmeras combinações diferentes. Além disso, pode auxiliar na eliminação de toxinas do 
organismo, por isso também é conhecido como suco detox. Essa ação se deve pela presença dos 
vegetais verde escuros, como a couve, agrião, entre outros. 

Ter opções prontas de suco verde pode ser uma maneira mais prática para consumi-lo em dias mais 
corridos, em que não temos tempo para preparar a versão fresca. Porém é preciso saber escolher 
direito essas versões. Uma boa pedida é o Beautyjuice! Ele é o suco verde da beleza, elaborado com 
couve, espinafre, gengibre, kiwi, uva verde e maçã. Além disso, contém matchá, obtido das folhas 
nobres do chá verde que são cultivas em processo especial.

O Beautyjiuce...

• É feito com adição de colágeno hidrolisado
• Não tem adição de açúcar
• É pronto para beber

recomendação de consumo: 
Agite e beba! Se possível, beba gelado! ;) Fica ainda mais gostoso! 

Beautyjuice 
Suco verde
Beauty’in



Blacksoy
AWP

recomendação de consumo:
Ideal para ser consumido nos lanches entre as principais refeições (almoço e jantar).

Opções práticas de lanches saudáveis são excelentes para quebrar o jejum prolongado entre 
as refeições, hábito que pode contribuir para o aumento da obesidade. Uma dessas opções é o 
snack elaborado com uma variedade única de soja: a soja preta, cujo sabor é incomparável.

A soja preta possui os mesmos benefícios que o grão de soja comum, com apenas um 
diferencial, contém elevado teor de antioxidantes, que podem ajudar a reduzir os danos 
causados pelos radicais livres ao organismo.

O Blacksoy é...

• Fonte de proteína vegetal – cada porção contém 11g de proteína
• Vegan
• Sem glúten
• Sem lactose
• Fonte de fibras
• 100% natural
• Sem aditivos químicos - como glutamato monossódico

Sem
gorduras

trans



recomendação de consumo: 
Deixa sua salada de folhas, sopas e caldos ainda mais gostosos e interessantes! Sem contar que 
é só usar sua criatividade e acrescentá-la em receitas! 

A Granpure trouxe a granola salgada para deixar suas refeições mais saborosas, além de 
aumentar o teor de fibras e micronutrientes da alimentação. É elaborada com 7 grãos integrais 
como aveia, linhaça, quinoa, além de temperos e especiarias, como salsa, manjericão, cebola, 
orégano, pimenta, tomate desidratado, entre outros. 

Além disso, a Granola Salgada...
 
• É feita com mix de especiarias
• É sem conservantes e aromas artificiais
• É fonte natural de fibras
• Feita com proteína de soja

Contém 
colágeno 

hidrolisado

Granola Integral Salgada 
Mix de Especiaria
Granpure



Ingredientes:
3 ovos
3 colheres (sopa) de farinha de arroz ou mix de farinha sem glúten
½ xícara de leite de arroz ou amêndoas
1 cenoura ralada
½ abobrinha ralada
3 colheres (sopa) de Granola Integral Salgada Mix de Especiarias
1 colher (chá) de fermento em pó

Modo de preparo:
Em um recipiente, misture todos os ingredientes, adicionando o fermento por último. 
Coloque em formas próprias para muffin (ou cupcakes) e leve ao forno pré-aquecido a 
180ºC por 15 minutos ou até que fique dourado. Pronto! Delicie-se!

Muffin salgado 
de granola



recomendação de consumo:
Consumir 1 colher de sopa (10g) ao dia. Pode ser adicionado em sucos, shakes, vitaminas, 
entre outros. 

A maca peruana é um alimento que tem sido muito estudado devido suas propriedades 
benéficas para saúde, principalmente por sua ação estimulante que ajuda a aumentar a 
disposição e o vigor físico, por isso também ficou conhecida como um alimento afrodisíaco.

É fonte natural de fibras, importantes para saúde intestinal, além de vitaminas, minerais, 
aminoácidos e gorduras essenciais, podendo ser consumida diariamente. 

A farinha de maca peruana da Nu3 é...

• Composta por apenas farinha de maca peruana
• Sem adição de conservantes
• Sem açúcar
• Vegano

100%
natural

Farinha de Maca
Nu3 Nuturals



Ingredientes:
½ xícara de macadâmias
1 xícara de tâmaras
½ xícara de coco ralado (sem açúcar)
2 colheres (sopa) de óleo de coco
1 colher (sopa) de cacau em pó
1 colher (sopa) de Farinha de Maca Peruana
1 colher (sopa) de leite de coco

Modo de preparo:
Em um processador, triture a macadâmia. Em seguida, bata todos os ingredientes até 
obter uma massa; Enrole. Se desejar, passe no coco ralado ou no chocolate amargo 
ralado picado, cacau em pó ou em castanhas trituradas. 

Trufa de maca 
peruana



recomendação de consumo: 
Ideal para ser consumido a qualquer hora do dia, como uma opção saudável de sobremesa 
ou lanche.

As barras de frutas, além de serem uma prática opção de lanche, também ajudam a 
complementar a ingestão de frutas no dia, tornando a dieta ainda mais variada.

São ótimas para se levar na bolsa, na mochila, no carro e consumir em qualquer lugar e a 
qualquer horário, inclusive naqueles momentos em que a vontade de comer doce aumenta.

O Supino Light Banana e Chocolate ao Leite é...

• Sem adição de açúcar
• Com banana passa
• Livre de gorduras trans
• Sem aditivos químicos - como corantes e aromas artificiais

Apenas 82Kcal 
por barra

Supino Light, Banana 
e Chocolate ao Leite
Banana Brasil



Levittá, Salada 
de Frutas
Banana Brasil

recomendação de consumo:
Pode ser consumida a qualquer momento do dia, como uma opção de lanche.  

Nem sempre é possível andar com frutas frescas pra cima e pra baixo para consumirmos ao 
longo do dia, não é mesmo?  Por isso, apostar em algumas barras compostas por frutas que 
podem ser levadas para qualquer lugar, sem correr o risco de amassar ou estragar, são ideais 
para aqueles dias corridos.

A barrinha Levittá é composta apenas por frutas desidratadas, como: banana, maçã, damasco, 
uva, manga e abacaxi, sem adição de açúcar ou xarope de glicose. Além disso, ela é:

• 100% natural
• Fonte natural de fibras
• Zero sódio
• Sem aromas e corantes artificiais
• Vegano
• Sem adição de açúcar
• Sem gorduras trans

Livre de 
conservantes



Sem adição 
de açúcares

A alfarroba é um fruto, parecido com uma vagem, originário do Mediterrâneo. Possui coloração 
marrom escura e é torrado e moído até virar pó, e então, é utilizado como substituto do cacau no 
preparo de chocolates. É fonte natural de nutrientes, como vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, 
magnésio, entre outros. Também possui apenas 0,7% de gordura.

A combinação da alfarroba com cranberry possui um sabor único e delicado, ideal para quem deseja 
consumir um doce saudável. Além disso, ela é:

• Fonte de fibras
• Sem gorduras trans
• Livre de colesterol
• Sem corantes artificiais

Alfarroba com 
Cranberry
Carob House

recomendação de consumo: 
Pode ser consumido como substituto do chocolate, em qualquer momento do dia. 



Sopa Madá, 
Abóbora
Mãe Terra 

recomendação de consumo:
Por não conter adição de maltodextrina, sugere-se a diluição em água fria. Fique atento ao 
preparo: Despeje o conteúdo do sachê em uma caneca de água fria e misture para diluir o pó. 
Depois, aqueça a mistura até o ponto de fervura e mexa com uma colher. 
Dica: se desejar, adicione um fiozinho de azeite.

As sopas prontas são excelentes opções para o inverno, pois são práticas e podem ser 
consumidas em qualquer momento do dia, até como uma opção de lanche saudável. Mas tenha 
atenção na hora de escolher a sua sopa. Prefira sempre as opções sem aditivos químicos, como 
aromatizantes artificiais. A Sopa Madá é uma opção super prática e rápida, e o melhor de tudo, 
super natural. Confira:

• Sem maltodextrina
• Com temperos naturais
• Sem aromas artificiais
• Com quinoa e linhaça

Apenas 59Kcal 
por pacote



gostou do natuebox?
Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, 
envie e-mail para natuebox@natue.com.br
 
Vamos adorar saber sua opinião! ;)
 
Ah, e não deixe de conferir o portal NatueLife  
(natue.com.br/natuelife) com conteúdo 
exclusivo sobre saúde, emagrecimento, fitness, 
bem-estar, receitas e muito mais! 



www.natue.com.br
facebook.com/natueoficial
instagram.com/natueoficial


