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Patrícia
Goes
Patricia Goes é mineira, da cidade de Ouro Preto,
38 anos, e mora em Santiago do Chile desde 2015.
Idealizadora e criadora dos cursos “Culinária Low
Carb Desvendada” e “Clube Low Carb na Mão”, ela
também é fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Autodidata na cozinha, depois de ter sua própria
vida transformada pela alimentação, ela decide
deixar sua carreira profissional, à qual se dedicou
por mais de 10 anos, para trazer mais saúde através do ensino dos segredos de uma culinária saudável saborosa e sustentável a longo prazo e para
toda a família.

“Dá para ser feliz e
saudável ao mesmo tempo”
ro curso de pós-graduação da América Latina na
estratégia Low Carb , que aconteceu na Univiçosa,
em maio de 2019.
Sua missão é ensinar a usar a cozinha low carb
como uma incrível e poderosa ferramenta de
transformação de hábitos, da saúde e para negócios da área de cozinha saudável.

Há alguns anos, ela se dedica exclusivamente à alquimia da culinária low carb, ensinando por meio
de cursos online.
Mais de 4000 alunas já passaram pelos seus cursos nos quase 5 anos de carreira.
Ela também desenvolveu estudos na Escola de
Sommelier do Chile, com o interesse de unir o
mundo do vinho e da alimentação saudável.
Foi professora convidada na disciplina “Técnica
Dietética aplicada à culinária low carb” do primeiIMERSÃO NA CULINÁRIA LOW CARB | 13 A 18 DE ABRIL
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Veja onde você
vai encontrar os
links das aulas
Todos os links para assistir às aulas serão enviados por email (para quem se inscreveu na Imersão
Gratuita), disponibilizados no canal do Telegram e
na Comunidade Exclusiva do evento no Facebook.
•

Se ainda não se inscreveu na
Imersão Gratuita, CLIQUE AQUI.

•

Para entrar no canal do Telegram,
CLIQUE AQUI.

IMPORTANTE: sempre verifique se meus emails
não estão indo para caixa de propagandas ou spam.
É neles que vou te enviar os links e avisar do início
das aulas do curso gratuito. Para garantir o recebimento dos links e materiais, entre no canal do Telegram, CLICANDO AQUI.

CURSO GRATUITO

Programação
TERÇA-FEIRA | 13 DE ABRIL
Aula ao vivo - Funções e segredos das Farinhas Low Carb e outros secos
Parte prática - Creme de confeiteiro low carb

21h

QUARTA - FEIRA | 14 DE ABRIL
Aula ao vivo - Segredos e técnicas de bolos low carb perfeitos
Parte prática - Pão de ló base e Bolo de Chocolate Fofinho

21h

QUINTA - FEIRA | 15 DE ABRIL
Aula ao vivo - Segredos de Pães Low Carb Absurdamente mais gostosos
Parte prática - Corte, dicas de consumo, armazenamento e congelamento

SEXTA - FEIRA | 16 DE ABRIL
Aula ao vivo - Plantão de Dúvidas Aulas 1 e 2

SÁBADO | 17 DE ABRIL
Aula ao vivo - Plantão de Dúvidas Aula 3

21h
21h
21h

DOMINGO | 18 DE ABRIL

Programação do Curso Gratuito:
Bases da culinária Low Carb: resumo das Aulas 1, 2 e 3
Parte prática - Pão low carb na prática (Receita)
Parte prática -Docinho de leite ninho (sem ninho)
Parte prática -Biscoito Petit four
Parte prática -Montagem dos bolos (usando massas e recheio das aulas 1 e 2)
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LISTA DE

Ingredientes
13 DE ABRIL | TERÇA-FEIRA
Aula 1 ao vivo- 21 H
FUNÇÕES E SEGREDOS DAS FARINHAS
LOW CARB E OUTROS SECOS

Creme de
confeiteiro
low carb

MODO DE PREPARO
(ANOTE NO DIA DA AULA AO VIVO)

INGREDIENTES
•

200 ml de creme de leite ou leite de coco

•

30 g de xilitol pulverizado*

•

2 g de goma xantana

•

2 gemas

•

1 colher (café) de essência de baunilha
ou1/2 colher (sopa) de extrato de baunilha

•

(OPCIONAL) 20 g de leite de coco em pó

*Será explicado na aula como pulverizar adoçantes.
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LISTA DE

Ingredientes
14 DE ABRIL | TERÇA-FEIRA
Aula 2 ao vivo- 21 H
SEGREDOS E TÉCNICAS DE BOLOS
LOW CARB PERFEITOS

Pão de ló base
Tamanho assadeira: redonda 16 cm

MODO DE PREPARO
(ANOTE NO DIA DA AULA AO VIVO)

INGREDIENTES
•

100 g de farinha de amêndoas clara e fina
(substituições serão ensinadas na aula)

•

25 a 35 g de farinha de coco clara e fina

•

30 ml de creme de leite ou leite de coco
(em temperatura ambiente)

•

4 ovos*

•

100 g de xilitol pulverizado

•

15 g de fermento químico

•

Essência ou extrato de baunilha a gosto

•

15 gotas de limão ou ½ colher (café) de
cremor tártaro

*Anote a observação sobre os ovos na aula ao vivo.
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Bolo de Chocolate
Tamanho assadeira: quadrada 16 cm

INGREDIENTES
•

4 ovos

•

120 ml de creme de leite ou Leite de
Coco Cremoso*

•

100 g de xilitol pulverizado

•

20 g de cacau em pó

•

40 g de farinha de linhaça dourada

•

90 g farinha de oleaginosas

•

20 g de fermento químico

*Na aula ao vivo será explicado sobre o Leite de Coco
Cremoso e qual creme de leite usar.

MODO DE PREPARO
(ANOTE NO DIA DA AULA AO VIVO)
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LISTA DE

Ingredientes
18 DE ABRIL | DOMINGO
Imersão na Prática ao Vivo e
Sem Replay - 14h às 18H

Pão Low Carb
da Imersão
Tamanho forma: 17 cm de comprimento,
8 cm de altura e largura (volume: 900 ml)

INGREDIENTES
•

160 g de farinha de amêndoas ou
de castanha de caju

•

15 g de farinha de coco

•

8 g de psyllium

•

5 g de goma xantana

•

5 ovos

•

5 g de fermento biológico seco

•

15 g de açúcar (será consumido pelo fermento)

•

(ingrediente surpresa)

•

4 g de sal

•

40 g de água

MODO DE PREPARO
(ANOTE NO DIA DA AULA AO VIVO)
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MODO DE PREPARO
(ANOTE NO DIA DA AULA AO VIVO)

Doce de leite
ninho (sem ninho)
INGREDIENTES
•

100 g de farinha de coco clara e fina

•

100 g de xiltiol pulverizado

•

100 g de manteiga ou óleo de coco em
temperatura ambiente

•

1 g de goma xantana

•

10 a 15 gotas de essência de baunilha 4
colheres (sopa) de leite de coco

•

50 g de xilitol pulverizado misturado à
50 g de leite de coco em pó

•

Cravo da índia para decorar
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Transformando
Doce de Ninho (sem
ninho) em Petit four
MODO DE PREPARO
(ANOTE NO DIA DA AULA AO VIVO)

IMERSÃO NA CULINÁRIA LOW CARB | 13 A 18 DE ABRIL

10

Acredito que cada pessoa tem sua forma de entregar amor ao mundo.
Acredito que a nossa essência sempre nos guia para o caminho certo.
Certo é quando se pode atingir o maior número de pessoas possível com
o talento único, seu serviço, que é o mesmo que amor. Depois de uma
longa jornada de busca, erros e acertos, eu encontrei a minha missão.
Falar de saúde e cozinhar é o que eu quero fazer.
É o que há de mais essencial em mim.
É a minha maneira de contribuir
para um mundo melhor.
É a minha forma de entregar

Obrigada por fazer parte da minha missão
e por me deixar ser parte da sua!
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31 99469.6070

amor ao universo.

