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300 g de espinafres
1 molho de salsa
200 g de abóbora 
1 beterraba pequena
1 curgete
1 chuchu
1 dente de alho picado
1 colher (sopa) de azeite
Pimenta a gosto
Sal rosa a gosto

Junte todos os legumes e prefaça o volume
dos legumes de água.
Deixe cozinhar por cerca de 30 minutos em
fogo médio. Quando os legumes
estiverem cozinhados, desligue o fogo,
adicione o sal, a pimenta e o azeite.
Passe tudo com a varinha mágica.

Sopa de Espinafres

Ingredientes Preparação



2 chávenas de rúcula picada
2 colheres (sopa) de manjericão fresco
1 cebola pequena
2 cenouras médias
2 tomates sem pele
1 curgete
2 chávenas de ervilhas frescas
2 dentes de alho
1 colher (sopa) de azeite
1 colher (sobremesa) de linhaça moída
1 colher (sobremesa) de sésamo
Pimenta a gosto
Sal rosa a gosto

Junte todos os legumes, com exceção da
rúcula e prefaça o volume dos legumes de
água.
Deixe cozinhar por cerca de 30 minutos em
fogo médio.
Quando os legumes estiverem cozinhados,
desligue o fogo, adicione o sal, a pimenta
e o azeite.
Passe tudo com a varinha mágica.
Adicione depois a rúcula picada, a linhaça
e o sésamo.

Sopa de Ervilhas e Rúcula

Ingredientes Preparação



50g de couve coração
2 folhas de couve portuguesa
½ chavena (chá) de salsa picada
1 colher (sopa) de gengibre ralado
100g de bróculos
100g de couve-�or
1 chuchu
2 dentes de alho
1 cebola pequena
Pimenta a gosto
Sal rosa a gosto

Junte todos os legumes, com exceção da
salsa e do gengibre e prefaça o volume
dos legumes de água.
Deixe cozinhar por cerca de 30 minutos
em fogo médio.
Quando os legumes estiverem cozinhados,
desligue o fogo, adicione o sal, a pimenta
e o azeite. Passe tudo com a varinha mágica.
Adicione depois a salsa e o gengibre.

Sopa de Couve e Gengibre

Ingredientes Preparação



Uma sopa detox trata-se de uma sopa com uma combinação
de alimentos que ajudam a melhorar a saúde do organismo.
Estes alimentos são maioritariamente vegetais de folhas verdes
escuras (rúcula, espinafre, couves) que ajudam o fígado a eliminar
substâncias tóxicas do organismo, além de ingredientes termogénicos
como o gengibre.
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CLUBES LEMONFIT

MUDAMOS VIDAS,
E QUEREMOS MUDAR A SUA


