50 Sopas
Que Emagrecem
Receitas Premium

Introdução
Talvez você não saiba, mas a combinação certa de
alguns legumes e verduras podem ajudar muito na
hora de emagrecer. Neste E-book você vai encontrar
50 receitas de sopas deliciosas e saborosas.
Mas lembre-se que para obter melhores resultados, é
ideal que tenha uma alimentação equilibrada. Além
disso, vale lembrar também que este E-book não
substitui uma consulta ao nutricionista.
Qualquer dúvida que surgir durante a leitura, você
poderá entrar em contato através do nosso e-mail:
duvidas@weelive.com.br
Sucesso nas receitas!
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Sopa Verde
Suco
Slim
Ingredientes:
½ maço de acelga
¼ abóbora japonesa
½ maço de espinafre
1 beterraba
½ maço de espinafre
½ maço de salsa
½ abobrinha
1 dente de alho picado
1 chuchu
2 colheres (chá) de sal
1 litro de água
1 colher (chá) de azeite extravirgem
Pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:
Em uma panela refogue o alho no azeite, depois
adicione a água e aguarde ferver. Acrescente o
restante dos ingredientes e misture bem. Deixe
cozinhar por 30 minutos em fogo médio.
Espere esfriar e bata tudo no liquidificador. Adicione
orégano, aqueça e sirva em seguida.
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Sopa
Pollo
Sucode
Slim
Ingredientes:
1 xícara de abóbora japonesa
1 colher (sopa) de gengibre ralado
250g de peito de frango em cubos
1 cenoura
½ repolho
1 chuchu
Cebola, alho e sal a gosto

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes (exceto o gengibre) em
uma panela de pressão e deixe cozinhar por 10
minutos. Após amornar acrescente o gengibre, bata
tudo (menos o frango) no liquidificador e aqueça antes
de servir.
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Sopa
Pomodori
Suco
Slim
Ingredientes:
6 cebolas brancas grandes
200g de peito de frango
1 xícara de repolho
6 tomates grandes
1 cacho de aipo
Sal a gosto

Modo de Preparo:
Corte em pedaços todos os ingredientes.
Misture tudo em uma panela grande e deixe cozinhar.
Espere amornar e em seguida bata tudo no
liquidificador, depois esquente e sirva a
seguir.
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Sopa
Cavolfiore
Suco
Slim
Ingredientes:
3 buquês de couve-flor
3 cenouras grandes fatiadas
1 pedaço de gengibre
4 tomates
½ cebola
Azeite

Modo de Preparo:
Retire os ramos do buque e o talo da couve-flor e
reserve.
Pique o restante dos ingredientes e reserve.
Em uma panela, doure o gengibre e a cebola no azeite.
Depois adicione os tomates, cenouras, couve e dois
copos de água e deixe refogar.
Cozinhe até as cenouras ficarem macias, escorra e
reserve a água.
Espere amornar e bata tudo no liquidificador,
acrescente a água que utilizou para cozinhar os
legumes aos poucos (quanto desejar). Aqueça
e sirva a seguir.

8

Sopa
SucoMiscela
Slim
Ingredientes:
2 colheres (sopa) de farinha de banana verde
orgânica
1 colher (café) de gengibre ralado
1 e ½ colher (sopa) de óleo de coco
1 chuchu descascado e picado
2 litros de chá verde coado
1 cebola picada
2 dentes de alho
1 pires de salsinha picada
1 pires de nabo ralado
1 pires de couve flor picada
1 pires de brócolis picado
1 pires de repolho roxo picado
2 folhas de couve picadas
Pimenta e sal a gosto

Modo de Preparo:
Coloque em uma panela funda o óleo de coco,
gengibre, alho, cebola e deixe dourar.
Acrescente o restante dos ingredientes (exceto o chá
verde), e deixe refogar.
Adicione o chá verde e deixe cozinhar por 20 minutos,
sirva em seguida.
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Sopa
SucoPotente
Slim
Ingredientes:
3 inhames pequenos descascados
1 tomate picado sem sementes nem casca
1 xícara (chá) de abóbora japonesa descascada e
picada
1 cenoura picada
1 cebola picada
1 ramo de alecrim
2 dentes de alho
1 colher (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de gengibre ralado
1 colher (chá) de açafrão (cúrcuma)
Sal de ervas ou sal rosa a gosto

Modo de Preparo:
Refogue a cebola e o alho no azeite (utilize uma panela
funda). Adicione o tomate, a cenoura, abóbora, o
inhame e deixe refogar. Depois acrescente água até
cobrir os legumes e ferva até ficarem macios.
Espere amornar e bata tudo no liquidificador. Aqueça
para engrossar a mistura e sirva em seguida.
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Sopa Dodici
Suco
Slim
Ingredientes:
3 xícaras (chá) de chuchu em cubos
1 xícara (chá) de couve em tiras finas
3 xícaras (chá) de abóbora em cubos
3 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido
1 e ½ dente de alho amassado
1 cebola roxa pequena ralada
1 colher (chá) de amêndoas em lascas
1 colher (café) de semente de chia triturada
1 colher (sopa) de ervas-finas
1 colher (sopa) de azeite
Pimenta, sal e noz-moscada a gosto
Água fervente

Modo de Preparo:
Coloque em uma panela funda o azeite, alho, abóbora,
cebola, chuchu e as ervas e refogue.
Depois adicione a água fervente até cobrir os legumes
e cozinhe até começar a amolecer.
Espere amornar e bata no liquidificador. Devolva a
mistura a panela e acrescente a pimenta, sal, nozmoscada, grão-de-bico, e aqueça por alguns minutos.
Desligue e adicione a couve.
Sirva polvilhando com semente de chia e amêndoa.
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Sopa
SucoBroccoli
Slim
Ingredientes:
4 colheres (sopa) de couve picada
100g de filé de peito de frango picado e
temperado a gosto
200g de abóbora picada
2 colheres (sopa) de brócolis
1 colher (sopa) de azeite
½ cebola picada
½ cenoura
400ml de água
Pimenta e sal a gosto

Modo de Preparo:
Em uma panela coloque a cebola e o azeite para
dourar.
Acrescente o restante dos ingredientes e deixe refogar
em fogo brando por 5 minutos. Depois adicione a água
e deixe cozinhar até que os ingredientes ficarem
macios, sirva em seguida.
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Sopa
Suco Pisello
Slim
Ingredientes:
2 inhames médios cortados em cubos
2 cenouras médias cortadas em cubos
2 colheres (sopa) de manjericão
2 tomates sem pele picados em cubos
2 xícaras (chá) de ervilha
1 cebola pequena
1 xícara (chá) de abobrinha cortada em cubos
2 xícaras de rúcula picada
1 colher (sopa) de azeite
1 e ½ dente de alho amassado
Pimenta rosa, linhaça e gergelim a gosto
Água fervente

Modo de Preparo:
Em uma panela, doure o alho e a cebola com metade
da colher de azeite. Acrescente a cenoura, o tomate, o
manjericão, a abobrinha e o inhame, refogue por
alguns minutos.
Adicione a água fervente até cobrir os legumes na
panela, cozinhando até ficarem macios. Espere
amornar, bata no liquidificado e reserve.
Na mesma panela utilizada para cozinhas os legumes,
acrescente o restante do azeite e refogue as ervilhas.
Depois acrescente a sopa batida, coloque sal e deixe
ferver por 2 minutos. Coloque o restante dos
ingredientes e sirva.
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Sopa
Tofu
Sucode
Slim
Ingredientes:
1 xícara (chá) de tofu em cubos
4 pedaços de mandioca média
2 colheres (sopa) de salsa picada
1 e ½ dente de alho amassado
1 brócolis americano
1 cebola ralada
1 colher (sopa) de azeite
Pimenta, gergelim e sal a gosto
Linhaça triturada a gosto
Água fervente

Modo de Preparo:
Em uma panela, coloque metade do azeite e refogue a
cebola, a salsa, o alho, a mandioca e o brócolis.
Depois acrescente a água fervente até cobrir os
legumes, cozinhe até ficarem macios.
Espere amornar e bata no liquidificador. Aqueça a
mistura na panela novamente por alguns minutos
adicionando o sal.
Grelhe o tofu com o restante do azeite em uma
frigideira, em seguida sirva a sopa com gergelim,
pimenta, linhaça e o tofu grelhado.
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Sopa
SucoCondito
Slim
Ingredientes:
1 cebola picada
1 peito de frango cortado em cubos médios
1 tomate sem sementes picado
3 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho picados
2 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
1 talo de salsão picado em lâminas
2 colheres (sopa) de cebolinha picada
½ colher (chá) de açafrão
2 colheres (chá) rasas de sal
2 litros de água

Modo de Preparo:
Em uma panela funda coloque o alho, a cebola e o
azeite e doure. Em seguida, acrescente o tomate,
frango, salsão e misture por 5 minutos, depois adicione
a água e deixe cozinhar até que o frango fique
completamente cozido. Retire o frango, espere esfriar e
desfie (reserve o caldo de cozimento). Misture o açafrão
e a farinha de trigo, depois dissolva-os em 250ml de
água. Leve a panela com o caldo de cozimento ao fogo
novamente, acrescente o frango desfiado e aos poucos
vá adicionando a mistura de açafrão com farinha e
água, misture cuidadosamente evitando a formação de
pelotas. Cozinhe até o caldo engrossar, adicione sal e a
cebolinha picada. Sirva em seguida.
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SopaSlim
Fria
Suco
Ingredientes:
300g de morangos sem talo cortados em quatro
2 colheres (chá) de essência de baunilha
250ml de leite de amêndoa sem açúcar
2 colheres (sopa) de linhaça moída
2 colheres (chá) de mel
3 colheres (sopa) de goji berry
140g de iogurte grego

Modo de Preparo:
Coloque em uma tigela a linhaça, o leite de amêndoa e
o goji berry e misture bem. Reserve por 15 minutos.
Depois bata todos os ingredientes no liquidificador até
obter um creme. Sirva em seguida.
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Sopa
SucoCrema
Slim
Ingredientes:
1 colher (sopa) de azeite
1 batata doce grande cozida
300g de peito de frango cozido e desfiado
1 creme de leite light
1 cebola pequena ralada
1 dente de alho amassado
Sal, coentro e cebolinha a gosto

Modo de Preparo:
Em uma panela, refogue no azeite a cebola, o alho, o
coentro e a cebolinha. Bata a batata doce cozida no
liquidificador com um pouco de água e acrescente ao
refogado.
Adicione o frango desfiado, o creme de leite, o sal e a
pimenta.
Decore com cebolinha picada. Sirva a seguir.
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Sopa Slim
Fuse
Suco
Ingredientes:
2 alhos-porós médios cortados em pequenos pedaços
2 folhas de couve cortadas em tirinhas finas
3 tomates italianos cortados em cubos
1 pimenta serrano sem sementes (Opcional)
2 abobrinhas cortadas em pequenos pedaços
2 xícaras de feijão carioquinha cozido
4 cenouras cortadas em rodelas
4 dentes de alho espremidos
4 caules de aipo
Suco de meio limão
8 copos de água
3 nabos pequenos
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:
Coloque em uma panela grande o alho-poró, o alho e a
pimenta serrano (opcional). Refogue em fogo baixo por 5
minutos.
Acrescente a cenoura, o aipo, a abobrinha e o nabo. Deixe
cozinhar por 3 minutos. Adicione a água, o tomate e o
feijão.
Cozinhe em fogo brando até que os legumes fiquem
macios.
Acrescente a couve 15 minutos antes de servir.
Adicione o suco de limão, sal e pimenta a gosto e sirva a
seguir.
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Sopa
SucoPolselli
Slim
Ingredientes:
500g de ervilhas secas (pacote)
1 cebola cortada em cubinhos
200g de peito cortados em cubinhos
1 colher (chá) de azeite
900ml de água
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:
Coloque a cebola, o alho e o peito de frango cortado
em cubinhos para refogar no azeite na própria panela
de pressão.
Acrescente a água e a ervilha lavada e escolhida.
Adicione o sal e a pimenta do reino e cozinhe por cerca
de 20 – 25 minutos em fogo baixo.
Sirva em seguida.
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Sopa
Pane
Secco
Suco
Slim
Ingredientes:
500g de tomates maduros
50g de pimenta verde
3 colheres (sopa) de azeite
Cheiro verde para decorar
100g de pão seco
50ml de vinagre
1 dente de alho
500ml de água
50g de pepino
50g de cebola
Sal a gosto

Modo de Preparo:
Corte em pedaços todos os ingredientes e coloque em
uma tigela. Adicione o azeite, o vinagre e a água.
Tempere e deixe na geladeira de um dia para o outro.
No dia seguinte, bata tudo no liquidificador até obter
um caldo fino.
Peneire e decore com cheiro verde.
Sirva em seguida.
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Sopa
di Slim
Batata
Suco
Ingredientes:
2 colheres (sopa) de molho de tomate
2 colheres (sopa) de óleo de coco
50g de inhame cortado em cubos
50g de cenoura picada em cubos
50g de couve-flor picada
50g de cebola picada
50g de tofu defumado
1 dente de alho ralado
20g de alho-poró
Tempero verde
Pimenta branca

Modo de Preparo:
Doure a cebola e o alho no óleo de coco em uma
panela funda.
Acrescente os legumes picados e refogue.
Coloque água até cobrir os legumes, e adicione o
molho de tomate.
Cozinhe os legumes até ficarem macios. Tempere com
sal e pimenta branca.
Coloque o tempero verde e tofu defumado por cima.
Sirva em seguida.
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Pomodorini
Suco
Slim
Ingredientes:
1 cebola roxa
250ml de água
2 dentes de alho
18 tomates cereja
1 xícara de couve- flor
½ pimentão amarelo
½ pimentão vermelho
1 colher (sopa) azeite
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:
Retire as sementes dos pimentões e corte-os em
pedaços pequenos. Pique o alho e a cebola.
Em uma forma, coloque os ingredientes pré-aquecidos
a 180 graus por aproximadamente 10 -15 minutos.
Coloque em uma panela os ingredientes assados e
acrescente água até cobrir totalmente os legumes.
Deixe cozinhar por cerca de 10 – 15 minutos.
Adicione o sal e pimenta a gosto e sirva em seguida.

22

Sopa Cuore di Palma

Suco Slim

Ingredientes:
300g de palmito cortados em rodelas
1 colher (sopa) de azeite
500ml de água
Cheiro verde a gosto
1 dente de alho
½ cebola
Sal a gosto

Modo de Preparo:
Refogue em uma panela a cebola e o alho no azeite.
Acrescente a água e deixe ferver por 10 minutos.
Adicione os palmitos e deixe esfriar.
Coloque tudo no liquidificador. Aqueça a mistura
novamente por alguns minutos em fogo baixo.
Acrescente o cheiro-verde picado e sal a gosto.
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Sopa Slim
Aglio
Suco
Ingredientes:
1 e ½ talos de alho-poró
1 colher (sopa) de azeite
1 colher (chá) de chia
½ abobrinha
500ml de água
½ cebola
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:
Doure em uma panela a cebola no azeite e acrescente
o alho-poró cortado em rodelas. Deixe refogar por 10
minutos. Em seguida acrescente 500 ml de água e
deixe ferver.
Quando ferver, adicione a abobrinha cortada em cubos
e deixe cozinhar por mais 20 minutos.
Deixe esfriar e bata tudo no liquidificador até virar um
creme.
Retorne a mistura para a panela e aqueça por alguns
minutos em fogo brando.
Adicione a pimenta do reino, sal e a chia.
Sirva a seguir.
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Sopa
Crescione
Suco
Slim
Ingredientes:
1 prato (sobremesa) de agrião
1 colher (sopa) de salsinha
2 unidades de inhame cru
6 fatias de tofu
4 copos de água
1 cebola pequena
1 colher (chá) de sal

Modo de Preparo:
Pique o inhame e o agrião e reserve. Corte o tofu em
cubos e também reserve.
Coloque a água e o sal em uma panela funda e deixe o
inhame e a cebola cozinharem até ficarem macios.
Espere esfriar e bata no liquidificador.
Retorne a mistura para a panela e adicione o tofu e o
agrião.
Aqueça em fogo baixo por 2 minutos e finalize
colocando a salsinha por cima.
Sirva em seguida.
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Sopa
SucoCavolo
Slim
Ingredientes:
2 xícaras de couve manteiga picadas
1 colher (café) de açafrão
1 fio de azeite de oliva
2 lascas de gengibre
1 cenoura média
Meia cebola
Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo:
Refogue a cebola e reserve. Cozinhe a cenoura até ficar
macia. Deixe esfriar.
Coloque no liquidificador a cenoura e todos os demais
ingredientes utilizando a água do cozimento (cerca de
2 xícaras) e bata tudo até obter uma mistura
homogênea.
Tempere a gosto.
Acrescente frango desfiado ou outra proteína de sua
preferência.
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Sopa
SucoCipolla
Slim
Ingredientes:
½ cebola
½ cebola roxa
¼ de repolho roxo
500ml de água
2 dentes de alho
1 couve-flor pequena
Sal e pimenta a gosto
2 colheres (sopa) de azeite
Salsinha e semente de girassol torrada a gosto

Modo de Preparo:
Pique as cebolas e corte grosseiramente a couve roxa
e a couve-flor.
Coloque em uma panela funda o azeite de oliva e
doure a cebola picada.
Adicione o alho amassado, a couve-flor e o repolho
roxo cortados.
Coloque água até cobrir os legumes e deixe cozinhar
até que os ingredientes fiquem macios.
Deixe esfriar e em seguida bata tudo no liquidificador.
Retorne a mistura para a panela e aqueça antes de
servir.
Sirva com salsinha fresca picada e sementes de
girassol tostadas.
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Sopa Slim
Porri
Suco
Ingredientes:
350g de alho-poró sem rama
40g de coentro (em folha)
1 couve flor grande
2 dentes de alho
Água fervente
1 colher (sopa) de azeite
Pimenta do reino e sal a gosto

Modo de Preparo:
Coloque na panela a couve-flor cortada, o alho-poró
em rodelas, as cebolas e os dentes de alho picados.
Tempere com sal e pimenta a gosto.
Adicione a água até cobrir os legumes e deixe-os
cozinharem até que fiquem macios.
Acrescente o azeite e o coentro. Espere esfriar e bata
tudo no liquidificador. Retorne a mistura para a panela
e aqueça por alguns minutos.
Sirva a seguir.
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Sopa
SucoChayote
Slim
Ingredientes:
2 folhas de couve cortadas em tiras
½ xícara (chá) de salsinha picada
1 colher (sopa) de gengibre ralado
100g de brócolis ninja em buquê
1 colher (sopa) de óleo de coco
50g de repolho verde picado
1 chuchu cortado em cubos
1 cebola pequena ralada
100g de couve-flor
2 talos de salsão
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
Água fervente

Modo de Preparo:
Refogue em uma panela funda o alho, a cebola, o
gengibre e o salsão no óleo de coco.
Acrescente o repolho, a salsinha, a couve, o brócolis, a
couve-flor e o chuchu e coloque a água fervente até
cobrir os legumes.
Deixe cozinhar até ficar al dente. Em seguida bata
tudo no liquidificador.
Retorne a mistura para a panela, acrescentando o sal e
pimenta do reino.
Aqueça por alguns minutos e sirva.
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Sopa Razzo
Suco
Slim
Ingredientes:
2 xícaras (chá) de ervilha fresca (ou congelada)
2 colheres (sopa) de manjericão
2 xícaras (chá) de rúcula picada
1 xícara de abobrinha em cubos
2 inhames médios em cubos
2 tomates sem pele em cubos
2 cenouras médias em cubos
1 cebola pequena ralada
1 ½ dente de alho amassado

1 colher (sopa) de azeite
Água fervente
Linhaça triturada, pimenta rosa e gergelim branco a
gosto.

Modo de Preparo:
Refogue o alho e a cebola em uma panela funda,
aquecendo apenas a metade do azeite. Acrescente o
manjericão, a abobrinha, os inhames, os tomates e as
cenouras e deixe refogar por mais uns minutos.
Coloque a água fervente até cobrir todos os
ingredientes. Cozinhe até ficar “al dente” (não cozinhe
demais). Desligue o fogo e deixe esfriar.
Bata no liquidificador. Refogue a ervilha no restante do
azeite, junte a mistura do liquidificador e acrescente o
sal.
Aqueça por 2 minutos antes de consumir . Sirva com a
rúcula e polvilhe com pimenta, linhaça e gergelim.
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Sopa
SucoFagiolo
Slim
Ingredientes:
600g de feijão preto
50g de espinafre
1 beterraba
6ml de óleo de milho
1 cebola pequena
3 litros de água
Sal a gosto
Orégano

Modo de Preparo:
Coloque o feijão para cozinhar. Também coloque para
cozinhar separadamente, o espinafre e a beterraba.
Em uma frigideira, refogue a cebola no azeite.
Quando a beterraba estiver cozida, descasque e
coloque-a em pequenos pedaços no liquidificador com
o feijão já cozido (espere esfriar), o espinafre e a cebola
refogada. Bata tudo.
Coloque novamente na panela e acrescente o sal e o
orégano a gosto. Esquente por alguns minutos e
sirva em seguida.
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Sopa
Cipodoro
Suco
Slim
Ingredientes:
500g de peito de frango sem pele
6 cebolas brancas grandes
6 tomates grandes
1 xícara de repolho
1 cacho de aipo
Sal a gosto

Modo de Preparo:
Corte todos os ingredientes em pedaços e os coloque
em uma panela grande, deixando-os cozinhar. Depois
de cozidos, deixe amornar e bata no liquidificador.

32

Sopão
Suco
Slim
Ingredientes:
1 xícara de frango cozido e desfiado
2 xícaras (chá) de brócolis picado
1 colher (sobremesa) de óleo
1 porção do caldo básico (receita abaixo)
1 cebola picada
Sal a gosto
Para o caldo básico:
500g de frango cortado em cubos
1 cebola cortada em quatro
2 cenouras cortadas em pedaços
2 ½ litros de água
3 dentes de alho

Modo de Preparo:
(caldo básico)
Coloque todos os ingredientes em uma panela funda e
deixe cozinhar por cerca de uma hora em fogo brando.
Retire o frango (use para fazer outro prato) e coe o caldo.
Divida em duas partes e guarde na geladeira ou congele
uma das partes para usar em outra receita.
(sopa)
Refogue a cebola no óleo em uma panela funda. Adicione
o brócolis e o caldo preparado anteriormente. Ferva por 10
minutos . Deixe amornar e logo após bata no
liquidificador.
Ferva novamente e acrescente o sal a gosto.
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Sopa Piccola Manioca

Suco Slim

Ingredientes:
2 xícaras (chá) de mandioquinha em cubos
4 copos (800ml) de água
500g de peito de frango
1 dente de alho picado
½ cebola
Sal e salsa picada a gosto

Modo de Preparo:
Ferva a água, a mandioquinha, o frango, o alho e a
cebola por cerca de 20 minutos . Deixe esfriar.
Reserve o frango e bata tudo no liquidificador.
Desfie o frango e junte ao caldo batido. Acrescente o
sal e a salsa e deixe ferver por mais 8 minutos. Sirva em
seguida.
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Sopa
Barbabietola
Suco
Slim
Ingredientes:
1 xícara (chá) de peito de frango desfiado
1 xícara (chá) de beterraba ralada
1 xícara (chá) de agrião picado
1 talo de salsão com folhas
1 colher (café) de alho desidratado
2 dentes de alho
Pimenta calabresa a gosto
1 colher (sopa) de azeite de oliva

Modo de Preparo:
Coloque em uma panela funda, o azeite com o alho, o
frango desfiado, o sal e os demais ingredientes, menos
a pimenta e o agrião. Deixe cozinhar por 7 minutos.
Logo, acrescente água até cobrir todos os ingredientes
e novamente deixe cozinhar por mais 30 minutos.
Deixe esfriar. Bata no liquidificador e retorne a mistura
a panela.
Aqueça por alguns minutos.
Finalize colocando as folhas de agrião picadas por
cima e a pimenta a gosto.
Sirva em seguida.
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Sopa Slim
Pepe
Suco
Ingredientes:
800g de peito de frango cortados em cubos sem pele
2 colheres (sopa) de amido de milho
1 colher (sopa) de extrato de tomate light
2 colheres (café) de pimenta malagueta
1 colher (café) pimenta vermelha picada
Pimenta do reino a gosto
Gengibre ralado a gosto
1 maço de coentro picado
1 ramo de aipo picado
2 cenouras picadas
1 abobrinha picada
1 cebola picada
2 canelas em pau
Sal a gosto

Modo de Preparo:
Corte os legumes em pequenos cubos. Deixe o frango
refogar na panela de pressão com a cebola e tempere
com o sal e a pimenta.
Adicione a água, os demais legumes e temperos. Cozinhe
por 40 minutos.
Retire o frango e a canela e deixe amornar.
Acrescente o amido de milho para dar consistência e bata
tudo no liquidificador por 5 minutos.
Misture o frango na sopa junto com os demais
ingredientes.
Aqueça por alguns minutos e sirva em seguida.
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Sopa Zucca
Suco
Slim
Ingredientes:
400g de abóbora moranga ou japonesa cortada em cubos
4 colheres (sopa) de queijo cottage light
1 litro de caldo básico (ou água)
1 colher (sopa) de azeite extra virgem
½ copo de leite desnatado
Salsicha picada a gosto
1 cebola picada e sal a gosto
Para o caldo básico:
500g de frango cortado em cubos
1 cebola cortada em quatro
2 cenouras cortadas em pedaços
2 ½ litros de água
3 dentes de alho

Modo de Preparo:
(caldo básico)
Coloque todos os ingredientes em uma panela funda e
deixe cozinhar por cerca de uma hora em fogo brando.
Retire o frango (use para fazer outro prato) e coe o caldo.
Divida em duas partes e guarde na geladeira ou congele
uma das partes para usar em outra receita.
(sopa)
Deixe a abóbora cozinhar no caldo básico ( ou água) até
ficar mole e reserve. Refogue a cebola no azeite em uma
frigideira. Acrescente a abóbora e a água do cozimento e
deixe ferver por aproximadamente 3 minutos.
Deixe esfriar e bata no liquidificador. Para servir, aqueça
novamente.
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Sopa
SucoZucchini
Slim
Ingredientes:
2 abobrinhas pequenas cortadas em pedaços
2 cenouras médias cortadas em pedaços
1 xícara (café) de manjericão picado
1 xícara (chá) de couve manteiga
Mix de gergelim para decorar
Pimenta branca e sal a gosto
1 colher (sopa) de azeite
1 brócolis
½ dente de alho
½ cebola ralada

Modo de Preparo:
Coloque a abobrinha, a cenoura e o brócolis em uma
panela funda. Acrescente água fervente o suficiente
para cobrir todos os alimentos e deixe cozinhar.
Em uma frigideira, refogue a cebola ralada, o alho e o
manjericão picado.
Quando a abobrinha, a cenoura e o brócolis estiverem
cozidos, deixe esfriar.
Bata todos os ingredientes no liquidificador junto com
a couve e o azeite. Coloque a mistura na panela e
acrescente o refogado , o sal e a pimenta branca a
gosto.
Polvilhe com o mix de gergelim e sirva em seguida.
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Sopa
SucoCarota
Slim
Ingredientes:
3 cenouras grandes
1 batata média
1 cebola média
1 litro de água
Sal e pimenta do reino a gosto
1 pedaço de gengibre (cerca de 2 cm)
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
2 colheres (sopa) de salsinha picada ou folhinhas
de manjericão

Modo de Preparo:
Corte em pedaços a cebola, a cenoura e a batata.
Cozinhe na água até ficarem macias.
Espere esfriar e bata tudo no liquidificador, junto com
o gengibre.
Tempere com sal e pimenta do reino a gosto.
Volte para a panela e aqueça por alguns minutos.
Sirva com um fio de azeite e decore com o manjericão
ou salsinha.

39

Sopa
SucoBaccello
Slim
Ingredientes:
20 unidades de vagem pequenas
2 batatas médias cruas
¼ de repolho cru
½ cebola pequena
1 cenoura média crua
1 abobrinha média
4 copos de água
1 colher (chá) de sal

Modo de Preparo:
Corte o vegetais em palitos finos e cozinhe em água
com o sal (menos o repolho).
Quando estiver “al dente”, adicione o repolho cortado
em tiras finas. Deixe em fogo baixo por mais 3 minutos.
Sirva em seguida.
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Sopa Facile
Suco
Slim
Ingredientes:
2 a 3 mandioquinhas cortadas em rodelas
2 colheres (sopa) de azeite extra virgem
2 cenouras cortadas em rodelas
200g de frango cortado em cubos
500ml de água
½ cebola média
Pimenta a gosto
Sal marinho a gosto

Modo de Preparo:
Tempere o frango com o sal marinho. Em seguida,
refogue o frango com a cebola até dourar e reserve.
Coloque a cenoura e a mandioquinha em outra panela
e cubra com água, cozinhando até os legumes ficarem
macios.
Deixe esfriar e bata no liquidificador com sal, pimenta
a gosto e azeite.
Leve a mistura a panela novamente e acrescente os
cubinhos de frango .
Aqueça por alguns minutos e sirva.
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Sopa
Formaggio
Suco
Slim
Ingredientes:
3 colheres (sopa) molho de tomate
150g de queijo branco
2 maços de cebolinha picados
2 dentes de alho amassados
3 tomates picados
1 ½ litros de água
5 cenouras picadas
2 cebolas picadas
1 colher (chá) de sal
Pimenta a gosto

Modo de Preparo:
Corte os legumes em pedaços pequenos e coloque em
uma panela de pressão. Cubra com água e deixe ferver
em fogo alto por 10 minutos.
Diminua o fogo e deixe os legumes cozinharem até
ficarem macios. Tempere com sal, pimenta e alho.
Retire da panela, coloque em um refratário e adicione
os cubos de queijo em cima.
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Sopa Brodo
Suco
Slim
Ingredientes:
1 cebola grande ou 2 médias
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) amido de milho
1 copo de leite
3 caldos de carne
5 copos de água fervente
Sal a gosto

Modo de Preparo:
Coloque a cebola cortada em rodelas finas para
refogar no azeite.
Acrescente os caldos de carne, a água fervente e deixe
que a mistura cozinhe em fogo baixo por cerca de 15
minutos. No copo de leite, dissolva o amido de milho e
acrescente a receita bem devagar.
Adicione o queijo parmesão ralado e sal a gosto.
Quando a sopa ferver, estará pronta.
Sirva a seguir.
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Sopa
Champignon
Suco Slim
Ingredientes:
3 cenouras picadas
1 maço de aipo picado
100g de champignon frescos picados
½ couve-flor picada
1 maço de couve manteiga picado
2 cebolas pequenas picadas em cubinhos
1 colher de café de azeite
1 tablete de caldo de legumes

Modo de Preparo:
Doure a cebola no azeite e depois vá acrescentando
aos poucos todos os ingredientes picados e deixe
dourar levemente. Acrescente água suficiente para
cobrir os ingredientes, o caldo de legumes e cozinhe
em fogo baixo por 7 a 10 minutos.
Espere amornar e bata no liquidificador.
Sirva em seguida.
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Sopa
di
Verdure
Suco Slim
Ingredientes:
10 dentes de alho descascados e cortados ao meio
50g de queijo parmesão ralado
500g de couve-flor em buquês
4 xícaras (chá) de água fervente
Sal e pimenta-do-reino
Cebolinha para salpicar

Modo de Preparo:
Em uma panela coloque a água, a couve-flor, o alho,
tampe e leve ao fogo por 10 minutos ou até a couveflor amaciar.
Espere amornar, coloque a mistura no liquidificador.
Acrescente o queijo parmesão, o sal e a pimenta-doreino e bata até obter um creme.
Sirva a seguir salpicando com cebolinha e polvilhando
o queijo parmesão.
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Canja
Suco Slim
Ingredientes:
½ couve-flor ralada ou bem picada
1 alho poró cortado em rodela
500g de peito de frango
2 cenouras picadas
800ml de água
1 cebola fatiada
Tomilho e louro a gosto
Páprica picante a gosto
Sal, alho e pimenta-do-reino a gosto
1 colher (sopa) de azeite

Modo de Preparo:
Tempere o frango com alho, sal, tomilho, azeite e deixe
marinar por 2 horas.
Coloque a água em uma panela, adicione o frango, a
cebola, tomilho, louro e o alho poró. Cozinhe por 30
minutos.
Retire o frango da panela e adicione a cenoura, cozinhe
por mais 10 minutos.
Doure o frango em uma frigideira e depois desfie-o.
Depois da cenoura estar cozida, volte o frango para a
panela e acrescente a couve-flor. Tempere com pimentado-reino, sal e páprica e sirva em seguida.
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Sopa
Piccante
Suco Slim
Ingredientes:
1 chuchu descascado e picado
1 colher (sobremesa) de óleo de coco
1 colher (sobremesa) de cúrcuma
3 cenouras descascadas e picadas
3 dentes de alho picados
1 cebola roxa picada
Curry a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:
Refogue em uma panela o alho e a acebola no óleo de
coco. Depois acrescente as cenouras, o chuchu, a
cúrcuma, o sal e um pouco de água.
Cozinhe até a cenoura amolecer.
Espere amornar, acrescente a pimenta-do-reino e bata
tudo no liquidificador.
Aqueça e sirva em seguida.
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Sopa
Allo
Zenzero
Suco Slim
Ingredientes:
2 colheres (chá) de gengibre picado
700g de abóbora-menina (de pescoço)
descascada e picada
1 cubo de caldo de legumes
½ cebola média picada
3 xícaras (chá) de água
1 colher (chá) de sal
Cebolinha picada

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes exceto a cebolinha em
uma panela de pressão, tampe e leve ao fogo. Cozinhe
por 30 minutos após pegar pressão.
Aguarde a pressão sair naturalmente e espere
amornar.
Bata a mistura no liquidificador até ficar bem cremosa.
Aqueça, polvilhe com cebolinha e sirva em seguida.
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Sopa
di
Quinoa
Suco Slim
Ingredientes:
1 cebola pequena
2 cenouras médias
4 ramos de couve-flor
1 colher (chá) de sal
2 abobrinhas médias
4 copos (800 ml) de água
3 colheres (sopa) de quinoa em flocos
4 colheres (sobremesa) de alho-poró
½ colher (sopa) de azeite de oliva extra virgem
½ colher (sopa) de cebolinha picada

Modo de Preparo:
Lave e corte todos os vegetais colocando-os para
cozinharem em uma panela com água.
Quando estiverem quase cozidos, acrescente os flocos
de quinoa e retire do fogo.
Acrescente o azeite e a cebolinha.

49

SopaSuco
con Parmigiano
Slim
Ingredientes:
800g de tomate sem pele
1 colher (sopa) de manteiga
50g de queijo parmesão
1 cebola média
1 cenoura média cortada em rodelas
2 dentes de alho
Sal e temperos a gosto
2 xícaras (chá) de água

Modo de Preparo:
Doure a cebola e a manteiga em uma panela e logo
acrescente o alho e a cenoura.
Após 2 minutos, adicione o tomate sem pele e a água.
Coloque temperos a gosto e cozinhe por mais 30
minutos em fogo baixo.
Se preferir, bata tudo no liquidificador. Coloque sal a
gosto e sirva.
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Sopa
Termogenica
Suco Slim
Ingredientes:
1 cebola picada
1 dente de alho picado
2 copos de água
1 colher (chá) de azeite
1 colher (chá) de sal
1 cenoura pequena cozida
1 colher (chá) de gengibre
200 ml de leite desnatado
1 colher (sopa) de farelo de aveia
300 gramas de peito de frango desfiado

Modo de Preparo:
Bata em um liquidificador a cenoura cozida e a água.
Em uma panela refogue com azeite a cebola e o alho.
Depois acrescente o creme de cenoura batido e o
gengibre. Reserve.
Misture o leite desnatado e a aveia dissolvendo bem e
depois coloque na panela junto ao creme de cenoura.
Acrescente o sal e o frango desfiado.
Sirva em seguida.
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Sopa
Spinaci
Suco Slim
Ingredientes:
3 chuchus
1 filé de frango
½ cebola picada
3 abobrinhas pequenas
1 dente de alho amassado
Sal e azeite a gosto
1 punhado de espinafre cozido

Modo de Preparo:
Coloque o azeite, o alho e a cebola picada em uma
panela no fogo. Adicione o filé de frango e refogue.
Acrescente o chuchu e a abobrinha cortados em cubos
a panela.
Derrame água fervente até cobrir tudo e deixe
cozinhar.
Assim que os legumes estiverem cozidos, retire o filé
de frango (acrescentado apenas para dar gosto).
Acrescente o espinafre cozido.
Bata tudo no liquidificador .
Sirva em seguida.
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Sopa
Mediterrânea
Suco Slim
Ingredientes:
1 pimentão vermelho
4 tomates frescos
2 dentes de alho
4 ramos de manjericão
1 pimenta dedo-de-moça
4 colheres (sopa) de azeite
1 colher (rasa) de sal
2 colheres de creme de leite fresco ou nata

Modo de Preparo:
Asse o pimentão na boca do fogão por completo,
virando constantemente. Em seguida abafe em um
recipiente e deixe esfriar para que a pele se solte
facilmente. Reserve.
Em uma panela refogue levemente o alho no azeite.
Acrescente as folhas de manjericão e deixe por 30
segundos e em seguida, adicione o tomate picado
sem sementes.
Acrescente o pimentão assado e ferva por mais 5
minutos.
Bata tudo no liquidificador.
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Crema
di
Broccoli
Suco Slim
Ingredientes:
1 brócolis
2 dentes de alho
½ cebola
1 colher (sopa) de zeite de oliva
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:
Corte os buques já lavados e refogue em uma panela
com alho, cebola e azeite.
Bata no liquidificador o brócolis com água morna
acrescentando aos poucos até obter a consistência
desejada.
Despeje a mistura em uma panela e deixe engrossar.
Coloque sal a gosto.
Sirva em seguida.
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Obrigado!
Nós da equipe Weelive agradecemos muito a
confiança por você ter adquirido o nosso e-book de
receitas. Esperamos que tenha gostado!
Precisa de ajuda ou quer enviar alguma sugestão?
Fique a vontade, nosso email é:
contato@weelive.com.br
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Termos de Uso
As receitas presentes neste livro digital têm como
único objetivo ofertar opções de sopas saudáveis.
Este livro de receitas não oferece nenhum tipo de
prescrição médica e não tem intenção nenhuma de
substituir orientações de profissionais da área de
saúde. Além disso, não tem a intenção de ser usado
como tratamento para qualquer tipo de doença.
Antes de começar qualquer dieta ou reeducação
alimentar, inclusive a alimentação sugerida neste livro,
é recomendado que você tenha uma aprovação de
algum profissional licenciado da área.
O autor se exime completamente de qualquer
responsabilidade sobre o uso, interpretação e
consequência do uso direto ou indireto de qualquer
informação contida neste livro digital.
Todas as receitas contidas neste livro digital devem ser
consumidas com moderação e aliadas a uma dieta
balanceada.
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Direitos Autorais
Este Livro Digital é de seu uso exclusivo e está
vinculada ao seu CPF.
É totalmente ilegal copiar ou distribuir este livro digital
ou parte dele. Compartilhá-lo com outras pessoas ou
vender esse livro digital é um crime. Qualquer violação
deste copyright será punida com a extensão máxima
permitida por lei.
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