por Cynthia Howlett
Opções leves, deliciosas e saudáveis, criadas pelos chefs Daiti Ieda e Renato Araújo,
em parceria com a nutricionista Cynthia Howlett: pouco carboidrato
e baixo teor de sódio. Vegetarianos e veganos também podem aproveitar.

SUSHI BAR
Atum sumissô
5 sashimis de atum maçaricados
com molho à base de pasta de soja,
vinagre, gengibre e xilitol, um adoçante
natural de baixa caloria extraído
de cogumelos e vegetais - uma ótima
alternativa ao açúcar comum.
Acompanha gergelim torrado.
Trio de jyos de quinoa
3 unidades de jyo de quinoa mista,
envoltos por salmão maçaricado,
com coberturas diferentes: pasta
de tofu temperada com adoçante xilitol,
shoyu light e caldo dashi, finalizada com
amêndoas caramelizadas; pasta de tofu
temperada com shoyu light e caldo dashi,
finalizada com pimenta chilli e cebolinha;
tartar de salmão com cebolinha.
Combinado vegano 20 peças
Criação do dia do chef.
Temaki de arroz integral com chia
Sabores: salmão spicy, atum spicy,
ebiten, filadélfia e salmão. Feitos
com arroz integral misturado com chia,
uma semente rica em fibra e ômega 3.
Experimente!

Lombo de bijupirá grelhado
ao purê de batata-doce e nirá
O bijupirá é criado de forma
sustentável em fazendas marinhas
na Ilha Grande - RJ. Em tupi-guarani,
seu nome significa “peixe bom”, de
carne macia e sabor suave. Acompanha
purê de batata-doce sem leite na
manteiga ghee, com nirá, noz-moscada
e um leve toque de sal rosa do Himalaia,
o mais puro do mundo, com menos
sódio e livre de toxinas.
Salada vegetariana de
quinoa e tofu com legumes
ao iogurte natural
Brócolis, cenoura, tomate-cereja,
aspargos, abacate e tofu, ao molho
refrescante de iogurte natural com
mel, hortelã, mostarda e lascas
de amêndoas crocantes. Um prato
vegetariano completo, rico em
proteínas e carboidratos.

SOBREMESA
Sorbet vegano de framboesa
Sorvete de framboesa à base
de água e sem leite. Poucas
calorias, saudável e delicioso.

COZINHA

DRINK

Robata vegetariana
Espetinho com cebola, berinjela,
shiitake, aspargos frescos e tomatecereja grelhados na manteiga
ghee - mais saudável, sem lactose
e sem as toxinas da gordura do leite.

Saquê de ameixas japonesas
Saquê seco japonês, gengibre,
cúrcuma, pimenta rosa e umeshu,
um licor de ameixas japonesas.

Shiitake e shimeji ao alho-poró
refogados na manteiga ghee
Cogumelos misturados com alho-poró
fatiado, sal e alho. Os cogumelos são
ricos em beta-glucanos, que estimulam
o sistema imunológico e têm ação
antimicrobiana. O alho-poró é rico em
flavonoides, antioxidantes, vitaminas
e minerais. É tudo de bom!

Vegetariano
Vegano

