
ele chegou!

 Descubra como é  
gostoso ser saudável

edição de maio



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. ;)





tablete de goiaba
Banana Brasil

sugestão de consumo:
É uma ótima opção de sobremesa com poucas calorias e muitos benefícios, além de poder ser 
uma opção de lanche no intervalo das refeições. Combine-a com alguma fonte de proteína, 
como queijo branco ou iogurte, ou uma porção de castanhas para um lanche completo. 

O tablete de goiaba da Banana Brasil é um doce estilo goiabada, com o diferencial de ser super 
saudável. É produzido com a polpa da goiaba, que é uma fruta super nutritiva, rica em vitamina 
C, que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico. Também é rica em licopeno (mais do 
que o tomate), um carotenoide que tem potente ação antioxidante, evitando o envelhecimento 
celular, podendo, inclusive, atuar na prevenção de alguns tipos de câncer, como o de próstata. 
Mas, os benefícios do tablete da Banana Brasil não param por aí! Toda a linha contém adição de 
polpa de banana verde, que atualmente vem sido super utilizada na culinária funcional, já que 
pode trazer vários benefícios para nosso organismo.  
 
A polpa da banana ainda verde contém amido resistente, um tipo de carboidrato que não pode 
ser digerido e então, atua como fibras prebióticas. Portanto, a polpa da banana verde auxilia na 
saúde intestinal, favorecendo o crescimento das bactérias boas da flora intestinal, além de dar 
saciedade e ter menos calorias. 
 
Confira mais benefícios desta goiabada do bem: 
• Sem açúcar: adoçada com o adoçante natural sorbitol  
   e um pouco de sucralose
• Não tem glúten
• Não tem lactose
• Vegano
• Fonte de fibras (2,8g/ tablete)

Apenas  
58 calorias 
por tablete



sugestão de consumo: 
Mantenha por perto para aqueles momentos em que bate aquela vontade de comer um doce. 
Combine-o com uma fruta ou uma porção de castanhas para um lanche completo. 

Da mesma linha funcional do Tablete de Goiaba, este doce de leite da Banana Brasil é perfeito 
para os apaixonados por doce de leite. Não contém açúcar, então pode ser consumido até por 
diabéticos e por quem quer emagrecer, permitindo comer um docinho sem enfiar o pé na jaca. 
É composto por leite integral, que fornece todos os aminoácidos essenciais, além de ser uma 
boa fonte de triptofano, aminoácido que contribui para a produção de serotonina, responsável 
pela sensação de bem-estar e relaxamento. É adoçado com poliois (sorbitol), que é natural e 
não tem sabor residual, além de sucralose. 
 
Confira mais benefícios desta guloseima saudável: 
• Sem açúcar
• Não tem glúten
• Enriquecido com biomassa de banana verde
• Apenas 63 calorias / tablete
• Fonte de proteínas

2,5g  
de proteína 
por tablete

tablete de doce  
de leite
Banana Brasil



sugestão de consumo:
Esta barra é uma refeição completa, ideal para um lanche no intervalo das refeições  
principais, ou mesmo antes do treino. 

Uma barrinha à base de tâmaras e Bio2 Superfood Choco, mix de super alimentos. Tudo isso 
coberto por chocolate meio amargo, sem lactose. Bio2 Superfood Choco é uma super mistura 
de alimentos funcionais que leva: cacau, quinoa, proteína de arroz, linhaça, fibra de maçã, 
espinafre, açaí, banana, chá verde, chia, maca peruana e pólen apícola. A base desta barrinha é 
a tâmara, uma fruta bem docinha que é bastante rica em fibras, vitaminas (como as do complexo 
B) e minerais (como potássio).  Além disso, também contém semente de girassol, castanha de 
caju e nibs de cacau. 
 
Esta é uma combinação de ingredientes ricos em nutrientes essenciais para o equilíbrio  
e bem-estar do organismo, que contêm substâncias vegetais que atuam como antioxidantes, 
evitando o envelhecimento celular. E tudo isso com um sabor incrível! 
 
Confira mais benefícios desta barra de chocolate natural:
• 0% lactose e glúten
• 2,5g de proteínas/barra
• Sem corantes, conservantes e aromas artificiais
• Sem xaropes, que costumam aparecer nas barrinhas convencionais  
   e têm alto índice glicêmico, elevando o açúcar no sangue rapidamente
• Fonte de vitamina B6: importante para a sensação de bem-estar  
   e relaxamento

Fonte de 
fibras 3,5g 

por barra

superfood bar choco
biO2



sugestão de consumo: 
Ótima opção para um lanche rápido, prático, saboroso e completo. Você também pode 
complementar seu lanche com frutas frescas, um chá ou água de coco. 

Os Snacks de Soja da Good Soy são leves, crocantes e nutritivos, elaborados com farinha de 
arroz e de soja integral e, em vez de serem fritos, são assados, por isso, possuem baixo teor de 
gorduras. Uma ótima opção de lanche gostoso e prático, com o diferencial de ter baixo teor de 
sódio, já que é temperado com sal light, tendo uma redução de 50% no valor total de sódio, 
diferentemente dos salgadinhos convencionais. 
 
Além disso, contêm em sua formulação espinafre, tomate e cenoura desidratados, o que 
garante cor natural ao snack, sem a necessidade de corantes artificiais. E ainda, estes legumes 
fornecem benefícios, já que todos são ricos em carotenoides que oferecem proteção contra os 
radicais livres, evitando o envelhecimento das nossas células. O espinafre, por exemplo, contém 
luteína, carotenoide que protege a visão; já a cenoura contém betacaroteno, que protege a 
pele; enquanto o tomate é rico em licopeno, carotenoide associado com prevenção de câncer 
de próstata, além de contribuir para evitar os danos da exposição solar. 

Confira mais benefícios desse salgadinho saldável:
• Sem conservantes e corantes artificiais
• Naturalmente vegano
• Formulado com soja não transgênica
• Sem adição de açúcar
• Sem gorduras trans

snacks de soja, 
legumes ao queijo
GoodSoy

Sem
glúten



Fonte de  
selênio - mineral 

antioxidante

Rosquinhas integrais feitas com polpa desidratada de banana e maçã com um toque de canela. 
Simplesmente deliciosas e ricas em nutrientes, estas rosquinhas são perfeitas para um lanchinho 
saudável e prático. Não contêm conservantes nem aditivos nocivos à nossa saúde ou meio ambiente. 
São adoçadas com açúcar mascavo e melado de cana, opções de açúcar bem mais saudáveis, já 
que não passam por processo de refinamento e branqueamento como o açúcar branco – o que    
garante um produto livre de aditivos químicos e com maior teor de vitaminas e minerais. 
 
Fornece vitaminas e minerais como ferro, que forma as células vermelhas do sangue; magnésio, que 
regula o metabolismo de vários outros minerais, essencial para a contração muscular e para a saúde 
óssea; selênio, antioxidante importante para o funcionamento da tireoide; vitamina B1, essencial 
para a produção de energia e saúde do sistema nervoso e ácido fólico (B9), que atua na formação 
das células. 
 
Confira mais benefícios das rosquinhas integrais da Jasmine:  
• Fonte de fibras (2,5g por porção = 6 unidades)
• Zero gorduras trans
• Baixo teor de gorduras saturadas
• Baixo teor de sódio
• Sem adição de leite e derivados

sugestão de consumo: 
É perfeita para o lanche, acompanhada de um chá. Só não vale comer o pacote todo, ok?  
Uma porção equivale a 6 unidades. 

rosquinha integral,
banana e maçã
Jasmine



sugestão de consumo: 
Fica delicioso gelado! Experimente adicionar um pouco de granola, sementes ou castanhas 
picadas ou ainda, consuma com iogurte natural para um lanche completo. 

on the go,  
maçã e manga
On The Go

Apenas  
65 calorias  

por pote

On the Go é uma sobremesa feita apenas com maçã e manga, ideal para adultos e crianças.  
É 100% fruta, sem qualquer aditivo! Por ser pasteurizado em baixas temperaturas (o que 
preserva os nutrientes da fruta) e ser embalado a vácuo, garante o frescor das frutas, sem a 
necessidade de qualquer tipo de conservantes ou qualquer outro aditivo artificial. E ainda, sua 
embalagem é livre de BPA (Bisfenol A) – substância encontrada no plástico que é tóxica ao 
nosso organismo. 
 
E por falar em frutas, estas são essenciais para a nossa saúde, já que fornecem vitaminas, fibras 
e substâncias antioxidantes. A maçã, por exemplo, é rica em fibras e contém quercetina, uma 
substância vegetal que atua como antioxidante. Já a manga é uma ótima fonte de vitamina A 
(na forma de carotenoides), muito importante para a saúde da pele e cabelo, além de fortalecer 
o sistema imunológico.  Cada potinho On the Go equivale a uma porção de frutas, das 3 a 5 
recomendadas diariamente. 
 
Confira mais benefícios: 
• Zero adição de açúcar ou adoçantes
• Zero conservantes
• Zero gordura 
• Sem glúten nem lactose



100%
natural

Sweetlift Cook é um adoçante 100% natural ideal para substituir o açúcar, até mesmo em receitas 
que vão ao fogo, inclusive caldas e coberturas. 
 
O consumo excessivo de açúcar pode aumentar o risco de diversas doenças, como obesidade e 
diabetes. No entanto, o alto consumo de adoçantes artificiais também não é seguro, já que são 
substâncias estranhas ao nosso organismo. Por isso, os adoçantes de fontes naturais são uma 
alternativa ao uso do açúcar comum na alimentação, podendo ser utilizados para adoçar bebidas, 
por exemplo, ou até em receitas elaboradas, como no preparo de bolos e outros doces.
 
Mais características do Sweetlift Cook:
• Livre de maltodextrina, lactose, aspartame, ciclamato, sacarina  
   acessulfame e sucralose
•  Adoça duas vezes mais do que o açúcar comum
• Poucas calorias 
• Com baixo índice glicêmico
• Não altera o sabor das receitas

sugestão de consumo: 
1 colher (sopa) de Sweetlift Cook, equivale ao poder adoçante de 2 colheres (sopa) de açúcar. 

sweetlif cook
Essential Nutrition



Ingredientes:
800g de abóbora cortada em cubos
2 colheres (sopa) de Sweetlift Cook
5 cravos da Índia
1 canela em pau
5 colheres (sopa) de coco ralado

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes, com exceção do coco ralado, em uma panela tampada e 
cozinhe em fogo baixo. Vá mexendo aos poucos e desmanchando a abóbora conforme 
cozinha.Quando estiver quase pronto, adicione o coco ralado, misture e cozinhe 
por mais 5 minutos. Espere esfriar e sirva.

Doce diet de  
abóbora com coco



O Patê de Alcachofra é uma alternativa saudável para passar no pão. Composto por alcachofra 
e temperos naturais (alho poró, azeite extra-virgem, vinagre, sal, orégano e salsinha), é livre de 
temperos artificiais, conservantes e realçadores de sabor! Substitui de forma saudável patês, 
requeijão e queijos cremosos, lotados de aditivos químicos, gordura saturada e outras porcarias. 
Além disso, é enriquecido com biomassa de banana verde, um ingrediente funcional feito 
com a polpa da banana ainda verde, que é rico em fibras no nosso organismo. Além de trazer 
todos os benefícios das fibras, reduzindo a absorção de colesterol, gordura e açúcar no sangue, 
aumentando a sensação de saciedade, é um excelente ingrediente para a saúde do nosso 
intestino. A biomassa de banana verde ajuda a manter o intestino funcionando como reloginho, 
além de estimular o crescimento das bactérias boas (ação prebiótica). 
 
A alcachofra é uma planta europeia das regiões do mediterrâneo, rica em vitaminas e minerais, 
incluindo a vitamina A, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro e fosforo! A alcachofra contém 
ainda ciarina, um excelente elemento regulador do nosso fígado, e também tanino que, por sua 
vez, possui ação antidiarreica. Ah, ela também possui ação antioxidante e ajuda a regular os 
níveis de colesterol no nosso sangue!  
 
A pasta de Alcachofra...
• É 100% natural
• É fonte de gorduras monoinsaturadas (ômega 9)
• É livre de conservantes, aromatizantes e corantes
• É sem glúten e sem lactose
• É fonte de fibras
• Auxilia na digestão e combate a prisão de ventre
• Pode ser benéfica em doenças das vias biliares  
  e hepáticas (do fígado)

patê de alcachofra
La Pianezza

sugestão de consumo: 
O Patê de Alcachofra pode ser consumido com torradas, pães, torradas de arroz, ou outros 
alimentos de sua preferência! Ela também fica ótima em receitas de massas e risotos!

Ajuda no 
controle do 
colesterol! 



• Consuma com crudités (palitos de legumes), um aperitivo chic e saudável para servir   
   para os amigos: Descasque e corte, em formato retangular, cenoura, salsão, pepino.  
   Arrume em um copinho de vidro com sal grosso embaixo, para servir de apoio e    
   sirva com o patê de alcachofra. 
• Faça uma tapioca e recheie com o patê e tomate cereja cortado ao meio.
• Faça um sanduíche com ciabata ou pão de forma (integral de preferência) e recheie   
   com o patê, atum e folhas de rúcula, ideal para um delicioso lanche. 
• Cozinhe massas (sem glúten ou integrais), refogue com um pouco de azeite, óleo  
   e o patê de alcachofra. 
• Faça um risoto saudável e express com arroz cateto integral e caldo de legumes    
  caseiro. Adicione castanha do Pará moída e o patê no final do cozimento. 
• Dê um toque especial para o filé de frango ou de peixe e coloque um pouco  
   da pasta de alcachofra por cima. 

Quer mais dicas saudáveis de como consumir  
o Patê de Alcachofra com Biomassa?



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


