PRONOKAL® BRASIL

Olá tudo bom? Nós somos a Pronokal® Brasil!
Estamos muito felizes e orgulhosos com a sua chegada ao nosso Método, e
prometemos não decepcionar você!
Por isso, preparamos com muito carinho este e-book de receitas, com
algumas das centenas de receitas que você pode fazer com os alimentos
PronoKal®.
O foco deste e-book são receitas simples e muito saborosas, para você que
está começando o Método consiga fazer rapidamente com muita facilidade.
Separamos as receitas na ordem das refeições diárias que você deve fazer,
para se manter sempre alimentado: dafé da manhã, lanche da manhã,
almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. As receitas são apenas sugeridas
nestas refeições, para organizar o seu dia, mas você pode inverter a ordem
e comer, por exemplo, um prato indicado como almoço, no jantar, caso
queira.
Colocamos também a lista de vegetais permitidos por etapa, assim você
poderá, caso queira, substituir determinados ingredientes por outros
permitidos e então começar a desenvolver as suas próprias receitas e pratos
com alimentos PronoKal ®.

Aproveite!
Equipe de nutricionistas
PronoKal® Brasil

VEGETAIS PERMITIDOS POR FASE DO MÉTODO
Dependendo da fase em que você esteja no Método PronoKal, diferentes legumes e
verduras são permitidos para que você mantenha seu corpo em cetose. Veja na lista abaixo quais
vegetais são permitidos na sua fase, e use sua criatividade para combiná-los à vontade!
Consumo liberado, com moderação
Consumo máximo de 100g por dia, pesado cru
Consumo máximo de 200g por dia, dividido em 2 porções de 100g, pesado cru

Fase 1 Fase 2a

Abobrinha
Abóbora
Acelga
Agrião
Aipo
Alface
Alcachofra
Alho-poró
Almeirão
Aspargo
Bertalha
Berinjela
Brócolis
Brotos de feijão
Cenoura
Cebola
Chicória
Chuchu
Couve-de-bruxelas
Champignon

Fase 2b Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7

VEGETAIS PERMITIDOS POR FASE DO MÉTODO
Consumo liberado, com moderação
Consumo máximo de 100g por dia, pesado cru
Consumo máximo de 200g por dia, dividido em 2 porções de 100g, pesado cru

Fase 1 Fase 2a

Cogumelos (outros)
Couve-flor
Couve-manteiga
Endívia
Espinafre
Funcho
Jiló
Maxixe
Mostarda
Nabo
Palmito
Pepino
Pepino em conserva
Pimentão amarelo
Pimentão vermelho
Pimentão verde
Quiabo
Repolho
Rabanete
Rúcula
Taioba
Tomate
Vagem

Fase 2b Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7

TEMPEROS DESIDRATADOS / EM PÓ PERMITIDOS
Quem disse que uma refeição do Método PronoKal não pode ser temperada?

Existe uma variedade enorme de temperos desidratados e em pó que são permitodos em todas as fases
do Método, para você dar aquele sabor especial à sua refeição! Veja na lista abaixo e bom apetite!

Consumo liberado, com moderação
Consumo máximo de 100g por dia, pesado cru
Consumo máximo de 200g por dia, dividido em 2 porções de 100g, pesado cru

Fase 1 Fase 2a

Orégano
Curry
Alho
Cebola
Manjericão
Cominho
Fumaça em pó
Páprica
Louro
Salsa
Tomilho
Cardamomo
Cúrcuma
Pimenta do reino
Noz moscada
Gengibre
Coentro
Alecrim

Fase 2b Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7

RECEITAS PRONOKAL

Ideias para deixar o seu método
ainda mais gostoso!
Café da manhã
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* A distribuição das receitas nestas refeições é apenas uma sugestão, podendo ser consumidas na
ordem de sua preferência.
** As receitas com este símbolo
tem, além do texto, um video explicativo.
*** Os vegetais sugeridos nas receitas podem ser substituídos por outros, de acordo com a sua
fase do Método. Veja tabelas nas páginas 3 e 4.

CAFÉ DA MANHÃ

Receita
de fase

Omelete

verde recheado
Pra começar o dia
de forma diferente!

1

Tempo de
preparo

15min.

Esta receita leva...
• 1 envelope de Omelete de Queijo PronoKal®
• 100 g de bertalha
• 100 g de champignon em conserva
• 50 g de tomate
• 1 colher de sopa de óleo de canola
• 1 colher de chá de cebola e alho desidratados
• Pimenta-do-reino a gosto

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo

Video da receita!

1) Dilua o omelete de queijo Pronokal®, conforme indicações na embalagem.
Não leve à frigideira ainda.
2) Aqueça uma panela a vapor em fogo médio por 3 minutos.
3) Despeje a bertalha na parte superior da panela e tampe, por 5 a 8 minutos,
para cozimento.
4) No liquidificador, bata a bertalha com o omelete de queijo diluído,
formando um conteúdo homogêneo, esverdeado.
5) Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo.
6) Despeje o óleo de canola na frigideira.
7) Refogue rapidamente o tomate e o champignon.
8) Adicione na frigideira, sobre o tomate/champignon, o omelete batido no
liquidificador.
9) Acrescente pimenta-do-reino e temperos desidratados.
10) Aguarde entre 3 e 5 minutos (fogo baixo) para que o omelete adquira
consistência.
Sirva-se!

Abra a câmera do seu celular
e aponte para este QR Code,
para assistir ao preparo
completo desta receita em
video, ou acesse pelo link
abaixo:
Receitas → omelete-verde

A receita ficou boa?
Poste uma foto ou stories no
seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso
perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa
pode ganhar um presente
da PronoKal!

CAFÉ DA MANHÃ

Rabanada
Que tal começar o dia
com essa gostosura?

Receita
de fase

1

Tempo de
preparo

15min.

Esta receita leva...
• 1 envelope de Pão de Proteína PronoKal®
• 1 envelope de Sobremesa sabor Baunilha PronoKal®
• 2 gotas de essência de baunilha*
• Canela em pó a gosto
• 1 ½ sachê de sucralose em pó
*A essencia de baunilha deve ser utilizada apenas nesta
receita especial, em critério de exceção.
** Esta receita gera 2 porções completas. Guarde uma
porção para outra refeição!

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Prepare a sobremesa de baunilha conforme instruções do envelope. Não leve ao refrigerador.
2) Adicione a essência de baunilha, ½ sachê de sucralose e a canela em pó. Misture e reserve 40ml do preparo (o
restante do preparo será incorporado ao pó do Pão de Proteína PronoKal®).
3) Prepare a massa de pão de forma diferente: em vez de água, incorpore o restante do preparo da sobremesa de
baunilha. Misture bem e reserve.
4) Forre o fundo de uma frigideira com papel antiaderente para cozinhar e pré aqueça em fogo médio.
5) Disponha 2 colheres de sopa cheias de massa em forma de rabanada média, espalhando o mínimo possível (a
massa deve ficar alta). Diminua o fogo e deixe assar cada lado da rabanada por aproximadamente 4 ou 5 minutos
ou até dourar.
6) Enquanto isso, prepare uma mistura com 1 envelope de sucralose e canela em pó.
Reserve.
7) Aqueça a mistura da sobremesa de baunilha restante por 25 segundos no
microondas. Reserve.
8) Com a rabanada recém-assada e ainda quente, espalhe 1 colher de sopa rasa
da sobremesa de baunilha morna e polvilhe com a mistura de sucralose e canela.
9) A rabanada pode ser servida morna ou fria, basta levá-la por 20 minutos ao
refrigerador.
Obs: Nesta receita, pode-se incorporar à massa uma pitada de cravo ralado e outra de
cardamomo em pó.

A receita
ficou boa?
Poste uma foto ou stories
no seu Instagram com a
sua receita e marque o
nosso perfil
@pronokalbrasil.
A mais legal e criativa
pode ganhar um presente
da PronoKal!

LANCHE DA MANHÃ

Arroz doce

5

Receita
de fase

Tempo de
preparo

23min.

Esta receita leva...

com frutas

• 1 envelope de Arroz Doce PronoKal®

Literalmente,
delicioso!

• 50 g de banana

• 50 g de ameixa
• 50 g de morango
• Canela em pó

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Lave, descasque e corte as frutas em lâminas. Reserve algumas para decorar.
2) Prepare o Arroz Doce Pronokal®, conforme indicações na embalagem.
3) Em uma taça, adicione as frutas e o arroz-doce ainda líquido, intercalando em camadas.
4) Reserve a taça com o conteúdo em geladeira por aproximadamente 20 minutos.
5) Sirva frio e decore com as frutas restantes e canela em pó.

Video da receita!

A receita ficou boa?

Abra a câmera do seu celular e aponte
para este QR Code, para assistir ao
preparo completo desta receita em
video, ou acesse pelo link abaixo:
Receitas → arroz-doce-com-frutas/

Poste uma foto ou stories no seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa pode ganhar um presente
da PronoKal!

LANCHE DA MANHÃ

Minibolo de
Chocolate

com frutas vermelhas

Receita
de fase

5

Tempo de
preparo

23min.

Esta receita leva...
• 1 envelope de Minibolo de Chocolate PronoKal®
• 50 g de framboesa
• 50 g de morango
• 50 g de banana
• sucralose (adoçante) a gosto

Hmm... chocolate antes do almoço, porque não?

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Prepare o Minibolo de Chocolate Pronokal®, conforme indicações na embalagem.
2) Reserve, deixando esfriar.
3) Corte o morango e a banana em pedaços.
4) Bata as frutas no liquidificador, com a sucralose e 25 ml de água na mistura para auxiliar a misturar.
5) Sirva o minibolo com o creme de frutas batidas.

Video da receita!
Abra a câmera do seu celular e aponte
para este QR Code, para assistir ao preparo
completo desta receita em video, ou
acesse pelo link abaixo:
Receitas → minibolo-de-chocolate

A receita ficou boa?
Poste uma foto ou stories no seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa pode ganhar um presente
da PronoKal!

ALMOÇO

Espaguete

Receita
de fase

1

Tempo de
preparo

9min.

Esta receita leva...

de abobrinha ao sugo

• 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

Perfeito para matar aquela
vontade de uma massinha...

• Temperos desidratados a gosto
(cebola, alho, salsa, etc)

• 150 a 200g de abobrinha italiana cortada
em tiras

• 1 envelope de sopa de tomate PronoKal®
• 100ml de água

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Em um recipiente, coloque 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem e adicione as tiras de abobrinha
italiana.
2) Em um outro recipiente com 100ml, dissolva o envelope de sopa de tomate Pronokal®, mexa bastante
e tampe.
3) Misture os conteúdos dos dois recipientes e refogue por cerca de 3 a 5 minutos.

Video da receita!
Abra a câmera do seu celular e aponte
para este QR Code, para assistir ao
preparo completo desta receita em video,
ou acesse pelo link abaixo:
Receitas → espaguete-de-abobrinha

A receita ficou boa?
Poste uma foto ou stories no seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa pode ganhar um presente
da PronoKal!

ALMOÇO

Canelone

de cogumelo gratinado
Uma receita deliciosa para
o seu almoço!

Receita
de fase

1

Tempo de
preparo

9min.

Esta receita leva...
• 1 envelope de Creme de Cogumelos PronoKal®
80ml de água
• Tempero de alho, cebola e salsa desidratados
• Ervas de Provença desidratadas
• Pimenta-do-reino moída a gosto
• 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem
• 1 abobrinha grande
• 6 cogumelos Paris grandes ou 10 médios a
pequenos

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Corte a abobrinha em fatias longitudinais de 0,5cm de largura. Tempere com sal, pimenta e ervas de
Provença a gosto, disponha sobre um tapete de silicone e leve ao forno a 200ºC por 8 minutos.
2) Refogue, no azeite, em fogo médio para alto os cogumelos cortados bem miudinhos. Tempere com um
pouco de sal, tempero de alho, cebola e salsa desidratados e as ervas de Provença. Quando secar, desligue o
fogo e reserve.
3) Prepare o creme de cogumelos com 80ml de água. Acrescente metade da
mistura nos cogumelos refogados que dê liga. Reserve a outra metade.
4) Sobre uma tábua, disponha a fatia de abobrinha pré-assada, coloque uma
colher de cogumelos refogados, enrole e prenda com um palito. Repita com
todas as fatias.
5) Disponha lado a lado os canelones em um pirex previamente untado com
1 fio de azeite e despeje o restante da mistura de cogumelos sobre os
canelones.
6) Leve ao forno preaquecido a 200ºc por 10 minutos. Sirva em seguida.

A receita
ficou boa?
Poste uma foto ou stories
no seu Instagram com a
sua receita e marque o
nosso perfil
@pronokalbrasil.
A mais legal e criativa
pode ganhar um presente
da PronoKal!

ALMOÇO

Crepe

de verduras
Leve, rápido e muito
saboroso!

Receita
de fase

1

Tempo de
preparo

9min.

Esta receita leva...
• 1 envelope de Crepe PronoKal®
• 50 g de champignon
• 75 g de pimentão verde
• 50 g de pimentão vermelho
• 50 g de pepino
• 50 g de broto de feijão
• 1 colher de sobremesa de azeite de
oliva extra virgem
• Sal e pimenta a gosto

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Prepare o Crepe Pronokal®, conforme indicações na embalagem.
2) Reserve o(s) crepe(s).
3) Corte os vegetais em finas tiras longitudinais.
4) Aqueça uma frigideira grande ou panela Wok, em fogo baixo.
5) Despeje o azeite.
6) Cozinhe os vegetais cortados, todos juntos, por cerca de 5 minutos, apenas para grelhá-los.
Não é necessário amolecer os vegetais na panela.
7) Abra o crepe em um prato e disponha os vegetais em um dos lados para que você possa enrolá-lo.

Video da receita!
Abra a câmera do seu celular e aponte
para este QR Code, para assistir ao
preparo completo desta receita em
video, ou acesse pelo link abaixo:
Receitas → crepe-de-verduras

A receita ficou boa?
Poste uma foto ou stories no seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa pode ganhar um presente
da PronoKal!

LANCHE DA TARDE

Caponata

Receita
de fase

1

Tempo de
preparo

50min.

Esta receita leva...
• 300g de abobrinha
• 50g de berinjela

Para dar um sabor italiano
no seu método PronoKal!

• Temperos desidratados de Alho, Cebola & Salsa
e Alecrim
• Sal, pimenta

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
• Picar a abobrinha e a berinjela em cubos pequenos (1 cm aproximadamente), salgar e descansar por
10 minutos.
• Dispor os legumes cortados em uma assadeira anti-aderente e temperar com os temperos desidratados
• Assar a 200ºC por aproximadamente 40 minutos, mexendo a cada 10.
• Dica: Este acompanhamento também pode servir como ingrediente para saladas, sopas e como
antepasto para ser consumido com as Torradas e Chips PronoKal®

A receita ficou boa?
Poste uma foto ou stories no seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa pode ganhar um presente
da PronoKal!

LANCHE DA TARDE

Receita
de fase

Colomba Pascal

1

Tempo de
preparo

50min.

Esta receita leva...
• 2/3 envelope de Pão de Proteína PronoKal®
• 35 ml de água para o pão
• 1/3 de envelope de Bebida Sabor Chocolate

Quem disse que só pode
comer na Páscoa?

Cremoso PronoKal®
• 15 ml de água para o chocolate
• 2 gotas de essência de panetone*
• Sachê de sucralose em pó
*Importante: este ingrediente é adaptativo para a
ocasião da Páscoa, devendo ser utilizado apenas
nesta receita especial, em caráter excepcional.

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Pese 2/3 do envelope do Pão de Proteína PronoKal® com o auxílio de uma balança de alimentos. Prepare
a massa com 35 ml de água e acrescente a essência e a sucralose. Reserve.
2) Pese 1/3 do envelope da bebida Chocolate Cremoso PronoKal® com o auxílio de uma balança de
alimentos. Prepare a mistura com 35 ml de água. Faça pequenas bolinhas da mistura e incorpore
delicadamente na massa do pão.
3) Com o restante da mistura, faça uma bola maior
e reserve.
4) Coloque metade da massa da colomba em uma
forminha de silicone tamanho de muffin. Centralize a
bola maior de chocolate e cubra com o restante da
massa.
5) Leve ao forno pré-aquecido a 200° C por 15
minutos aproximadamente.

A receita ficou boa?
Poste uma foto ou stories no seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa pode ganhar um presente
da PronoKal!

LANCHE DA TARDE

Gaspacho
Já provou essa delícia
espanhola?

Receita
de fase

1

Tempo de
preparo

50min.

Esta receita leva...
• 1 envelope de sopa de tomate PronoKal®
• 200 ml de água (de preferência gelada)
• 100 a 150 g de pepino
• 10 a 20 g de pimentão verde sem semente

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Bata tudo no liquidificador
2) Coloque em um recipiente
3) Leve a geladeira por 20 minutos

Video da receita!
Abra a câmera do seu celular e aponte
para este QR Code, para assistir ao
preparo completo desta receita em
video, ou acesse pelo link abaixo:
Receitas → gaspacho-pronokal

A receita ficou boa?
Poste uma foto ou stories no seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa pode ganhar um presente
da PronoKal!

JANTAR

Receita
de fase

Pizza

de pão de proteína
Hora da pizza!!

1

Tempo de
preparo

50min.

Esta receita leva...
• 1 envelope de Pão de Proteína PronoKal®
• 25 a 50 g de tomate-cereja picados em pedaços
pequenos
• 25 a 50 g de palmito em pedaços pequenos
• Rúcula a gosto
• Champignon a gosto
• Orégano a gosto
• 1/2 colher de sopa de azeite

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Dilua em água o Pão de Proteína Pronokal®, conforme as indicações na

Video da receita!

embalagem. Não leve ao forno ainda.
2) Despeje o conteúdo em uma assadeira antiaderente.
3) Espalhe o conteúdo em movimentos circulares no formato de pizza.
4) Sobre o alimento, despeje cuidadosamente o tomate-cereja e o palmito.
5) Despeje também champignon e orégano a gosto.
6) Preaqueça o forno a 200º.Leve ao forno a assadeira com a pizza. Asse por 8 a
12 minutos.
Dicas
O envelope de Pão de Proteína Pronokal® deverá ser consumido por inteiro em uma
refeição.
No vídeo, utilizamos 25g de cada verdura indicada, em função do tamanho da pizza
que elaboramos. Você pode utilizar entre 25g e 50g de cada verdura, de acordo com
o tamanho da sua massa.
Se você não gosta de algum dos vegetais sugeridos na receita, pode substituí-lo(s) por:
abobrinha, couve-flor, pimentão, ou outros vegetais permitidos de acordo com a sua
fase.
Sirva a pizza, adicionando sobre ela o azeite e a rúcula.

Abra a câmera do seu celular
e aponte para este QR Code,
para assistir ao preparo
completo desta receita em
video, ou acesse pelo link
abaixo:
Receitas → pizza-proteina

A receita ficou boa?
Poste uma foto ou stories no
seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso
perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa
pode ganhar um presente
da PronoKal!

JANTAR

Abobrinha

Receita
de fase

2a

Tempo de
preparo

50min.

Esta receita leva...

recheada com creme
de bacalhau

• 100 g bacalhau dessalgado

Uma receita maravilhosa
para o seu jantar!

• Sal, pimenta-do-reino branca moída e

• 1 envelope sabor Omelete de Queijo PronoKal®
• 1 abobrinha grande
• 50 g alho-poró
noz-moscada ralada

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Dividir a abobrinha em quatro pedaços de igual altura e cozinhá-los, de preferência, no vapor.
2) Após 10 minutos, retire da panela e, com uma colher de chá, retire o miolo sem furar o fundo. Reservar os
“potinhos” de abobrinha e o miolo à parte.
3) Fatiar o alho-poró e refogá-lo com um fio de azeite de oliva extravirgem em fogo médio. Acrescentar o miolo
da abobrinha picado e temperar com sal, pimenta e uma pitada de noz-moscada.
Refogar por mais dois minutos.
4) Acrescentar o bacalhau, abaixar o fogo e tampar a frigideira por 10 minutos
(para não grudar, pode acrescentar duas colheres de sopa de água). Desligar o
fogo e “bater” no bacalhau com a colher de pau até desfiá-lo. Reservar.
5) Preparar o envelope sabor Omelete de Queijo Pronokal® com 90 ml de água,
misturar ao refogado e rechear as abobrinhas. Disponha os pedaços em um
refratário previamente untado com um fio de azeite de oliva extravirgem e levar
ao forno pré-aquecido a 180° C até dourar.

A receita
ficou boa?

Poste uma foto ou stories
no seu Instagram com a
sua receita e marque o
nosso perfil
@pronokalbrasil.
A mais legal e criativa
pode ganhar um presente
da PronoKal!

JANTAR

Escondidinho
de cogumelo

Receita
de fase

1

Tempo de
preparo

50min.

Esta receita leva...
• 1 envelope de Purê de Frango e Cenoura PronoKal®
• 150g de cogumelos Paris
• 100g de couve mineira

Só de ler o nome já dá água
na boca!

• Tempero desidratado de Alho, Cebola & Salsa
• Noz-moscada e Páprica
• Sal e pimenta

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Fatiar a couve bem fininha e temperar com sal e os temperos desidratados;
2) Levar ao forno pré-aquecido a 180°C por 10 minutos, aproximadamente;
ATENÇÃO: mexer a cada 2 ou 3 minutos para que a couve não queime! Ela
precisa assar e ficar crocante por igual.
3) Retirar do forno e reservar;
4) Preparar o envelope com 100ml de água, noz-moscada e páprica (a gosto) e
reservar;
5) Saltear os cogumelos picados em fogo médio-alto até que sequem e dourem
(também temperar com o tempero desidratado de Alho, Cebola & Salsa);
6) Em um refratário, fazer uma fina camada de escondidinho, outra de cogumelo,
e finalizar com uma 3a camada com o restante do purê;
7) Gratinar no forno a 200°C até que doure.

A receita
ficou boa?
Poste uma foto ou stories
no seu Instagram com a
sua receita e marque o
nosso perfil
@pronokalbrasil.
A mais legal e criativa
pode ganhar um presente
da PronoKal!

CEIA

1

Receita
de fase

Creme de aves

com vegetais
Quentinho e saboroso antes
de dormir.. delícia!

Tempo de
preparo

20min.

Esta receita leva...
• 1 envelope de Creme de Aves PronoKal®
• 1/2 xícara de chá de brócolis americano
• 1/2 xícara de chá de abobrinha picada
• 50g de tomate

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Aqueça uma panela a vapor em fogo médio, por 3 minutos.
2) Despeje o brócolis e a abobrinha na parte superior da panela e tampe, por 5 a 8 minutos, para cozimento.
3) Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo.
4) Despeje o azeite de oliva extra virgem
5) Salteie os legumes pré-cozidos com o tomate e acrescente pimenta-do-reino. Reserve.
7) Prepare o creme de aves Pronokal®, conforme indicações na embalagem.
8) Sirva quente e adicione ao creme os vegetais refogados.
Dicas
O envelope de creme de aves Pronokal® deverá ser consumido por inteiro em uma refeição.
Se você não gosta de algum dos vegetais sugeridos na receita, pode substituí-lo(s) por: agrião, couve-flor ou outros
vegetais permitidos de acordo com a sua fase.

Video da receita!
Abra a câmera do seu celular e aponte
para este QR Code, para assistir ao preparo completo desta receita em video, ou
acesse pelo link abaixo:
Receitas → creme-de-aves-com-vegetais/

A receita ficou boa?
Poste uma foto ou stories no seu Instagram com a
sua receita e marque o nosso perfil @pronokalbrasil.
A mais legal e criativa pode ganhar um presente
da PronoKal!

CEIA

Chocotone
E vamos de chocotone pra
fechar mais um dia!

Receita
de fase

1

Tempo de
preparo

20min.

Esta receita leva...
• 2/3 envelope de Pão de Proteína PronoKal®
• 35ml de água (para o pão)
• 1/3 envelope de Bebida sabor Chocolate
Cremoso®
• 15ml de água (para o Chocolate Cremoso)
• 2 gotas de essência de panetone*
• 1 sachê de sucralose em pó
*Importante: este ingrediente é adaptativo para as festas de fim de ano, devendo ser utilizado apenas nesta
receita especial, em critério de exceção.

Imagem meramente ilustrativa

Modo de preparo
1) Pese 2/3 do envelope de Pão de Proteína Pronokal® com o auxílio de
uma balança de alimentos.
2) Prepare a massa com 35ml de água. Acrescente a essência de panetone e
a sucralose em pó. Reserve.
3) Pese 1/3 do envelope de bebida chocolate cremoso com o auxílio de
uma balança de alimentos.
Prepare a mistura com 15ml de água. Faça pequenas bolinhas da mistura e
adicione na massa do pão, incorpore delicadamente.
4) Com o restante da mistura, faça uma bolota maior e reserve.
5) Coloque metade da massa do panetone no molde de panetone.
Centralize a bolota maior de chocolate e cubra com o restante da massa.
Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 15 minutos aproximadamente.
Sirva em seguida.

A receita
ficou boa?
Poste uma foto ou stories
no seu Instagram com a
sua receita e marque o
nosso perfil
@pronokalbrasil.
A mais legal e criativa
pode ganhar um presente
da PronoKal!

PRONOKAL® BRASIL

Quer conhecer outras receitas?

Faça seus pedidos online!

No nosso site disponibilizamos dezenas
de ideias, no Clube de Receitas PronoKal®,
elaboradas pelos nosso chefs e também
sugestões de pacientes!

Sabia que você pode fazer o seu próximo
pedido na nossa Loja Online? Acesse e faça o
seu cadastro! É importante ter o seu número
de prescrição em mãos!

Acesse e confira!
https://pronokal.com.br/pronokal-receitas/

Acesse e confira!
https://loja.pronokal.com.br/

Guia de Troca e/ou Devolução de Produtos
Compras via Loja Virtual e Central de Atendimento Telefônico
Caso necessário, você poderá solicitar a troca ou a devolução de seus produtos. Basta entrar em contato
através dos nossos canais de atendimento:
email: info.brasil@pronokal.com
RJ (21) 3175-3000 / SP (11) 3135-6500
0800 580-0406 (apenas para telefones fixos)
Fique atento aos seguintes detalhes:
• Depois do recebimento do pedido, o prazo máximo para solicitação de troca ou devolução é de até 10
(dez) dias corridos.
• As caixas deverão estar seladas e em perfeito estado de conservação. Não trocamos ou aceitamos
devolução de caixas abertas (com o selo violado) ou envelopes avulsos.
• Os fretes referentes ao processo de troca (postagem ao armazém + novo envio) são de responsabilidade
do paciente.
• Produtos comprados pela Loja Virtual ou Central de Atendimento Telefônico não poderão ser trocados
ou devolvidos no Centro Presencial PronoKal e vice-versa.

