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Biscoito 
   de Milho
 Gerblé
Biscoitos são ótimas opções de 
lanches, pois são versáteis e podem ser 
consumidos com diversas opções de 
patês saudáveis, pasta de amendoim e 
geleias, entre outros. Eles são elaborados 
com flocos de milho, sem adição de 
conservantes e outros aditivos químicos, 
como corantes. 100% natural e sem 
glúten, por isso, podem ser consumidos 
por pessoas com doença celíaca. 

Outros benefícios deste 
biscoito de milho:

• 100% natural
• Sem açúcar
• Sem glutamato monossódico
• Livre de gorduras trans
• Vegano
• Sem adoçantes artificiais
• Sem lactose
• Baixo teor de sódio

recomendação de consumo:
Pode ser consumido a qualquer hora do dia, como uma opção de lanche saudável.

Sem glúten

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/W2Xo37
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Receita para acompanhar:
Hommus

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de grão de bico cozido
• 1/2 xícara (chá) da água do cozimento 
   do grão-de-bico
• 1 colher (sopa) de tahine
• Suco de 1 limão
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 1 dente de alho (sem o miolo)
• Sal, pimenta-do-reino e cominho a gosto 
• Salsinha picada (suficiente para decorar)

Modo de preparo:
Hidrate o grão de bico por 8 horas. Descarte a 
água da hidratação e leve para cozinhar na panela 
de pressão. Cubra o grão de bico com água (dois 
dedos acima). Depois que pegar pressão, deixe por 
mais 20 minutos. Retire os grãos com o auxílio de 
uma escumadeira e coloque no liquidificador. 
Dissolva o tahine em meia xícara da água do 
cozimento do grão-de-bico e bata junto 
com o limão, o azeite, o alho, uma pitada de sal, um 
pouco de pimenta e o cominho 
até ficar bem misturado. Decore com a salsinha 
picada e sirva com o Biscoito de Milho, da Gérble.
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Molho de Tomate  
   Tradicional
 La Pianezza
O tomate é naturalmente rico em 
antioxidantes, principalmente o licopeno, 
conhecido por auxiliar na prevenção do 
câncer, principalmente de próstata. O 
consumo na forma de molho oferece 
maior concentração de licopeno do que 
na forma in natura. O Molho de Tomate 
Tradicional, da La Pianezza, é feito de 
maneira 100% natural, sem adição 
de conservantes ou aromatizantes, e 
ainda conta com adição de biomassa 
de banana verde, um superalimento 
fonte de fibras importantes para o bom 
funcionamento intestinal. 
Além disso, ele é:

• 100% natural
• Sem aditivos químicos
• Sem glúten e sem lactose
• Vegano
• Sem açúcar

recomendação de consumo:
Pode ser usado em canapés, pizza, massas, sopas, risotos, entre outros.

Com biomassa de banana verde
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/l5nwTN
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Ovo pochê ao molho 
de tomate

Ingredientes:
• 1 colher (sopa) de azeite de oliva
• ½ cebola picada
• 1 dente de alho picado
• ½ vidro de molho de tomate 
   Tradicional La Pianezza
• 100ml de água
• 3 ovos
• Salsinha, cebolinha e pimenta 
   do reino a gosto

Modo de preparo:
Refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente 
o molho de tomate e a água. Ao levantar fervura, 
adicione os ovos sem estourar a gema em lugares 
opostos na panela e tampe. Deixe cozinhar por 4 
minutos, retire com cuidado os ovos e coloque-os 
numa travessa. Jogue o molho da panela 
por cima.



Macarrão Mini Fusilli  
   de Milho, Mix Sabores
 Tivva
Desenvolvido especialmente para as crianças, o 
Mini Fusilli é uma maneira prática e divertida de 
deixar a alimentação mais saborosa e saudável, 
pois conta com adição de extratos vegetais, 
como tomate, espinafre, cenoura e abóbora. 
Não contém corantes ou conservantes artificiais, 
sendo 100% natural. Contudo, gente grande 
também pode saboreá-lo, afinal, sabemos que 
é difícil resistir! O macarrão mini fusilli de milho 
da Tivva é:

• Sem aditivos químicos
• Livre de ingredientes transgênicos
• De rápido cozimento
• Fonte natural de nutrientes
• Zero sódio
• Vegano
• Sem lactose
• Sem ovos

recomendação de consumo:
Ferva 1 litro de água para cada 100g de fusilli Tivva Kids com um pouco de óleo e sal. Cozinhe 
por 5 a 7 minutos e escorra imediatamente para interromper o cozimento. O tempo de 
cozimento pode variar de acordo com a chama do fogão.
Dica: Caso não consuma tudo, guarde a massa separada do molho.

Sem glúten – feito com farinha de milho
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/usLaOi
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Fusilli ao Molho 
pesto de rúcula

Ingredientes:
• 2 dentes de alho picado
• 1 colher (chá) de sal marinho
• 1 xícara (chá) de rúcula (folhas picadas)
• 2 colheres (sopa) de nozes picadas 
   (levemente tostadas)
• 1 xícara (chá) de azeite extra virgem
• Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:
Triture o alho com uma pitada de sal e 
as folhas de rúcula no processador na 
função “pulsar”. Adicione as nozes e bata 
novamente. Aos poucos, adicione o azeite 
- o suficiente para “dar liga” ao molho. 
Tempere a gosto. Misture no macarrão 
cozido Mini Fusilli de Milho, Mix Sabores, 
Tivva, e bom apetite!



Goji Berry Premium 
   Fruta Desidratada
 Nu3
O Goji Berry é uma fruta típica de países 
asiáticos e se tornou conhecida devido a seu 
alto valor nutricional, pois é muito rica em 
vitamina C e outros antioxidantes. No Brasil, é 
encontrada principalmente na forma 
desidratada. É 100% natural, sem adição 
de açúcar e outros aditivos químicos, como 
conservantes. O Goji também é:

• Fonte natural de nutrientes
• Rico em antioxidantes
• Sem corantes e aromas artificiais
• Baixo valor calórico

recomendação de consumo:
Fica uma delícia em salada de frutas, sucos, vitaminas e iogurte. Na verdade, é só deixar a 
criatividade rolar. Até pura ela vai muuuito bem! ;)

100% fruta
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/CFQxqQ
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Barrinha caseira 
com goji berry

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de aveia em flocos 
• ½ xícara (chá) de castanha do Brasil picada
• 1 xícara (chá) de sementes de girassol 
• ¼ xícara (chá) de sementes de linhaça 
• ½ xícara (chá) de pasta de amendoim 
• ½ xícara (chá) de mel ou melado de cana
• ½ colher (café) de sal marinho 
• ½ xícara (chá) de goji berry

Modo de preparo:
Misture aveia, a castanha do Brasil, a sementes 
de girassol, as sementes de girassol e linhaça 
em uma tigela grande. Misture a pasta de 
amendoim, o mel e o sal marinho e misture bem 
até que tudo esteja homogêneo. Se ficar muito 
seco, adicione um pouco mais de mel. Por último, 
acrescente goji berry desidratado e mexa. 
Pressione a mistura em uma assadeira forrada 
com papel manteiga ou filme plástico. Cubra com 
papel manteiga ou mais plástico, empurrando 
bem na assadeira, e leve à geladeira por 4 horas. 
Corte em formas de barras , e mantenha 
refrigerado. Pronto! Hmmmm!



Chocolate 56% sem 
   açúcar, proteico
 Flormel
Já imaginou um chocolate saudável, que 
você pudesse comer sem aquele sentimento 
de culpa?!  Pronto, então aposte nos 
chocolates funcionais, que são elaborados 
com alto teor de cacau, por isso, são fontes 
naturais de antioxidantes. Além disso, 
são sem açúcar e sem glúten, podendo 
ser consumidos por pessoas que tenham 
alguma intolerância alimentar. Mas, é claro 
que não vale exagerar, né?! Afinal, tudo em 
excesso faz mal.

Confira outros benefícios dessa delícia:
• Com adição de Whey protein isolado 
• Fonte de ferro
• Sem gorduras trans
• Com óleo de coco
• Com 56% de cacau

recomendação de consumo:
Ótima opção de doce saudável para ser consumido a qualquer hora do dia.

5g de proteínas
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/YIDKd1
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Salgadinho  
   Orgânico Pitzo
 Mãe Terra
O alto consumo de salgadinhos pode estragar 
qualquer dieta, pois são ricos em sódio, 
gorduras trans e outros aditivos químicos. Mas, 
a boa notícia é que já existem boas opções 
disponíveis para matar a vontade.

O Salgadinho Pitzo é elaborado com 
ingredientes naturais e orgânicos, como milho 
e arroz integral, ou seja, são cultivados sem 
agrotóxicos e fertilizantes. Além disso, são 
fontes naturais de nutrientes, como vitaminas 
do complexo B.

• 100% natural
• Com aromas naturais
• Sem gorduras trans
• Sem lactose
• Sem glúten - atenção: não recomendado 
   para celíacos, pois sofre contaminação
• Livre de adoçantes e conservantes artificiais
• Delicioso sabor de pizza (aroma natural de 
tomate, ervas e cebola)

recomendação de consumo:
Perfeito para o lanche no intervalo das principais refeições.

Assado

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/6tOhwZ



Barra de Nuts com 
   Açúcar Mascavo
 Monama
As barras de cereais são ótimas opções 
de lanches, mas deve-se ter cuidado na 
escolha de boas marcas, preferindo as 
naturais e sem gorduras trans, por exemplo.

Adoçadas com açúcar mascavo, as Barras 
de Nuts são 100% naturais, elaboradas com 
semente de abóbora e girassol, castanhas 
nobres como a de baru, além de cacau, 
quinoa, entre outros.

Elas ainda são:
• Sem glúten
• Sem lactose
• Elaboradas com ingredientes naturais
• Veganas
• Sem corantes e aromas artificiais

recomendação de consumo:
Ótima opção de lanche intermediário.

Orgânica
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/foVbVt



Sachê 
   de Mel
 Prodapys
O mel é um alimento funcional com grandes 
benefícios para saúde, possui ação antibiótica, 
anti-inflamatória e antisséptica, além de ser 
fonte natural de nutrientes, como vitaminas e 
minerais.

O sachê de mel é uma opção prática de incluir 
esse superalimento no dia-a-dia, podendo ser 
levado para qualquer lugar, adicionado em 
frutas, biscoitos, utilizado para adoçar ou até 
mesmo, sendo consumido puro.

• 100% mel de abelha
• Sem adição de conservantes
• Extraído de diversos tipos de flores

recomendação de consumo:
Pode ser consumido puro ou com chás, leite vegetal, frutas, granolas entre outros. Também é 
uma opção prática para ser consumida durante os treinos para dar energia.

Apenas 64Kcal por sachê
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/gkmIqz
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Trato Mix 
   Completo
 Mãe Terra
Os benefícios das fibras para a saúde já são 
bem conhecidos, pois podem auxiliar no 
controle do colesterol e do diabetes, além 
de contribuir para o bom funcionamento 
do intestino. Incluir fibras na dieta, de 
maneira saudável, é muito simples, pois o 
Trato Mix é composto por aveia em flocos, 
castanhas, frutas secas, farelo e gérmen 
de trigo, sementes, entre outros, podendo 
ser adicionado a frutas, iogurtes, vitaminas, 
além de várias outras opções. É só deixar 
seu lado ‘master chef’ comandar. Além de 
fibras, também fornece boas quantidades 
de proteínas, vitaminas e minerais como 
cálcio e ferro. 

• Vegan
• Naturalmente rico em nutrientes
• 100% natural
• Sem açúcar e adoçantes

recomendação de consumo:
Pode ser adicionado a salada de frutas, vitaminas, iogurtes, ou até em massas de bolos, 
tortas e biscoitos.

Fonte de fibras

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/d1U4L3
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Bolo integral de cenoura 
com aveia e uva passas

Ingredientes:
• 2 cenouras grandes descascadas
• 3 ovos
• 1 xícara de leite de coco
• 2 colheres (sopa) de óleo de coco
• 1/2 xícara (chá) de azeite extravirgem
• 1 colher (café) rasa de canela em pó
• 1 xícara (chá) de farinha de 
   farinha de aveia
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
• 1 xícara (chá) de açúcar mascavo
• 1 xícara (chá) de trato mix 
   completo – Mãe Terra
• 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata as cenouras, o leite de 
coco, os ovos, o óleo de coco, o azeite e a 
canela. Em um recipiente, peneire as farinhas e o 
açúcar mascavo. Coloque o trato mix 
completo e a mistura feita no liquidificador. 
Misture bem. Por último, coloque o fermento 
mexendo delicadamente. Coloque a massa do 
bolo em uma forma untada com óleo de coco e 
polvilhada com farinha de trigo integral, e leve ao 
forno pré-aquecido à 180º por 40 minutos.
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Tabletitos Salgados
   de Gergelim sem Glúten
 Sabor Alternativo
Ter opções práticas para ser consumidas no 
decorrer do dia é uma boa maneira de evitar 
longos períodos de jejum e, dessa forma, 
manter o metabolismo sempre ativo.
Uma excelente opção são os Tabletitos, 
elaborados com polvilho doce e fécula de 
batata, sem glúten e sem lactose. Além disso, 
contém biomassa de banana verde, fonte 
de amino resistente, uma fibra alimentar que 
contribui para o bom funcionamento intestinal. 

• Com fibra de polpa de beterraba
• Com sal marinho
• Sem gorduras trans
• Baixo teor de sódio
• Sem açúcar

recomendação de consumo:
Ideal para ser consumido como uma opção de lanche, café da manhã, ou conforme desejar.

Vegan

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/B3oLxm



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  
(natuelife.com.br) com conteúdo exclusivo 
sobre saúde, emagrecimento, fitness, 
bem-estar, receitas e muito mais! 

Gostou do
Natuebox?



natue.com.br
facebook.com/natueoficial

instagram.com/natueoficial


