
Receitas nutricionais – Alimentos Saudáveis

Açaí na taça 

Ingredientes:
1 polpa de açaí
1 banana
3 pedras de gelo
50 ml de leite de cereais ( receita no site )
1 colher de sobremesa rasa de açúcar de coco ou mascavo ou demerara
2 colheres de sopa de granola ou 1 colher de sopa de nozes

Modo de preparo:
No liquidificador triturar as pedras de gelo, acrescentar os demais ingredientes bater por
2 minutos, colocar em taça polvilhar granola ou nozes picadas e morango.

Batata assada

Ingredientes:
8 batatas bolinha
2 colheres (sopa) de ricota light
4 colheres (sopa) de espinafre

Modo de preparo:
Em uma panela, cozinhe as batatas até ficarem macias. Em um processador de 
alimentos, bata o requeijão com o espinafre. Faça um corte em cada batata e recheie 
com o creme de espinafre. Enfeite como desejar e se quiser sirva em forminhas de papel
coloridas.

Barranha de quinoa com chocolate

Ingredientes:

1 xícara (chá) de quinoa em grão
1 colher sopa de óleo de coco
3 colheres sopa de mel
1 colher sopa de semente de Chia
3 colheres sopa de açúcar mascavo
½ xícara (chá) de coco ralado sem açúcar
½ xícara (chá) de Amaranto em flocos
½ xícara (chá) de Cranberry ou uvas passa
¼ xícara (chá) de amêndoas picadas grosseiramente
¼ xícara (chá) de castanha de baru ou castanha-do-Pará picadas grosseiramente
2 bananas maduras
150g de chocolate 70% cacau

Modo de preparo:

Primeiramente torrar a quinoa em grão em forno pré aquecido a 180ºC por 5 minutos. 
Misturar o óleo de coco com os demais ingredientes (mel, semente de chia e açúcar 
mascavo). Em seguida acrescentar a quinoa torrada, o coco ralado, o cranberry ou uvas 
passa, o amaranto e as oleaginosas (amêndoas e castanhas já picadas). Amassar 2 



bananas maduras para dar emulsão (liga) na massa. Untar uma forma com óleo de coco e
despejar a mistura na assadeira antiaderente, pressionar levemente com a espátula para
moldar e alisar a superfície. Colocar a forma em forno pré aquecido a 180ºC por 15 
minutos. Esperar esfriar para cortar no formato de barrinhas. Em seguida derreter o 
chocolate 70% cacau em banho-maria para decorar as barrinhas, conforme preferência 
granular com coco ralado. Levar a geladeira por 5 minutos para endurecer o chocolate.

Berinjela Recheada com Atum

Ingredientes:

1 tomate sem pele e sem sementes, picado
100g de ricota fresca, amassada
6 azeitonas verdes, picadinhas
1 lata de atum em óleo (desprezar o óleo)
2 berinjelas
Salsa a gosto
Sal
Pimenta do reino a gosto
Modo de preparo:

Corte as berinjelas ao comprido. Escave-as com uma faca afiada, de modo que fiquem 
parecendo barquinhos. Polvilhe sal, arrume em um refratário, borrife água e cubra com 
filme plástico. Leve ao micro-ondas em potência alta por 5 minutos ou até que estejam 
macias. Pique a polpa que restou da escavação e refogue em uma panela com o tomate 
e tempero a gosto. Junte o atum e as azeitonas. Recheie os barquinhos com este 
refogado. Misture a salsa à ricota e distribua sobre as berinjelas. Leve ao forno para 
derreter e gratinar a ricota.

Biomassa de banana verde

Ingredientes:

4 bananas verdes

Modo de preparo:

Corte as bananas VERDE do cacho sem deixar aparecer a polpa e higienize.

Coloque as 4 bananas em uma panela de pressão com dois dedos de água quente acima 
das bananas. Após levantar fervura deixar mais 15 minutos, desligar.

Deixar descansar com tampa por mais 8 minutos. 

Abrir a panela, descascar as bananas e bater no processador ou no liquidificador neste 
com um de água quente. Desprezar a água e as cascas do cozimento.

DICA: se for passar no processador poderá fazer com mais bananas Usar em sucos , 
molhos , no pão , vitaminas , sopas e demais alimentos. Conservar em geladeira por até 
4 dias ou freezer por 4 meses. Consumo de 1 a 2 colheres de sopa dia.



Bolinhos salgados

Ingredientes:
2 ovos
4 colheres de sopa cheias de farinha de trigo comum
4 colheres de sopa cheias de quinoa em flocos
4 colheres de sopa cheias de farinha de trigo integral
1 colher de sopa cheia de fermento em pó
1 copo de leite
1 xícara de chá de óleo
Recheio salgado
1 xícara de chá de espinafre picado
3 fatias de queijo mussarela picadas

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em uma vasilha, sem as farinhas e o fermento. Só então, 
misture as farinhas e o fermento e bata tudo na batedeira até ficar bem homogêneo. 
Misture o recheio desejado à massa e distribua em fôrmas de empadas grandes cobertas 
com papel manteiga. Leve ao forno médio (180º C), pré aquecido, por cerca de 45 
minutos.

Bolo de caneca

Ingredientes:
1 ovo
1 colher de sopa rasa de farelo de aveia ou quinoa em flocos
1 banana pequena amassada
1 col de sopa de leite de coco
2 castanhas picadas
1 col de chá de coco em flocos ou cacau em pó (opcional)
Canela em pó (opcional)
½ col de chá de açúcar de coco ou mascavo ou demerara
½ colher de chá de fermento químico
Modo de preparo:
Em 1 caneca, misturar todos os ingredientes, deixando o fermento por último, colocar 
no micro-ondas por 2 minutos, pode polvilhar canela por cima

Bolo de banana integral com manteiga de coco

Ingredientes:

1 ovo
1 banana
3 col de chá de aveia fina ou farelo de aveia
1 colher de sobremesa de açúcar de coco
1 colher de chá de cacau em pó ou 25 g de chocolate 70% picado
1 colher de café de fermento em pó 
Modo de fazer
Bata no liquidificador ou mixer, coloque em forma pequena ou forminha de cup cake e 
asse em formo pré aquecido a 180 º até dourar, ou no micro-ondas em recipiente de 



vidro por aproximadamente 3 minutos. Após assado, coloque um pouco de manteiga de 
coco por cima, e como cobertura raspas de chocolate 70% ou coco natural ralado.

Bolo de Banana Saudável I (grande)

Bata no Liquidificador:
5 bananas bem maduras (nanica)
1 Maçã
4 ovos inteiro
½ xícara de óleo de coco
2 colheres de sopa de açúcar de coco ou mascavo

Peneire:
1 xícara de trigo integral
1 xícara de farinha de rosca integral
1 colher de cravo e canela em pó, nóz-moscada
1 colher (sopa) fermento para bolo
1 colher (sopa) bicarbonato de sódio
Modo de preparo:
Junte a mistura líquida com a seca, acrescente as frutas secas de sua preferência 
(sugestões: ameixa sem caroço picada, damasco, nozes, uvas passa). Coloque em uma
forma de furo no meio untada e polvilhada. Asse por 30 a 40 minutos ou até que ao 
espetar o palito no centro ele saia limpo. 

Bolo de Banana Saudável II (pequeno)

Ingredientes:
2 bananas nanicas bem maduras
2 ovos (claras em neve) use por último
2 colheres sopa de iogurte natural desnatado ou ½ xícara de leite (leite em pó 
desnatado)
2 colheres (sopa) de cacau 100%
2 colheres (sopa) de farelo de trigo
2 colheres (sopa) de farelo de aveia
2 colheres (sopa) de açúcar de coco ou mascavo

1 colher (chá) canela
1 colher (sopa) fermento em pó
5 ameixas, 5 damascos, 3 castanha do pará, 4 nozes
1 colher de passas. (picados)

Modo de preparo:
Amasse as bananas, vá misturando aos poucos os demais ingredientes. Coloque por 
último o fermento e as claras em neve. Asse em forma untada e polvilhada com cacau 
em pó. Asse por 25 a 35 minutos ou até que ao espetar
o palito no centro ele sai limpo. 

Bolo de quinoa real com banana

Ingredientes:



1/2 xícara de farinha de Quinoa Real
1/2 xícara de flocos de Quinoa Real
2 colheres de sopa de mel ou açúcar mascavo ou demerara
2 colheres de chá de fermento em pó
2 bananas grandes e bem maduras - amassadinha
2 ovos
3 colheres de sopa de óleo de girassol ou óleo de coco

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno. Misture a farinha com os flocos. Separadamente misturar em uma 
tigela a banana, os ovos, mel e óleo. Misturar muito bem e acrescentar a farinha e os 
flocos. Colocar em forma untada e assar por 35 a 40minutos.

Bolo integral

Ingredientes:

150g (3 colheres de sopa rasa) de manteiga ou melhor ainda use óleo de coco
1 xícara de açúcar mascavo ou demerara
3 gemas
2 xícaras de trigo integral
1 xícara de aveia fina
1 xícara de leite desnatado
1 colher de chá cheia de fermento para bolo

Modo de preparo:

Bater os 3 primeiros ingredientes. Depois acrescentar o trigo, a aveia, o fermento, o 
leite e por último as claras em neve. Obs.: pode ser acrescentado ao bolo castanhas, uva
passa.

Bolo integral de cacau

Ingredientes:

2 xícaras de farinha de trigo integral
1 xícara de mel ou açúcar mascavo ou demerara
1 ovo
1/2 xícara de cacau em pó sem açúcar
1/2 xícara de óleo de coco ou óleo de girassol
1 xícara de água morna
1 colher de fermento em pó

Modo de preparo:

Misture tudo em uma tigela e despejar em forma untada ou usar formas de cup cake 
para lanches individuais. Assar em forno médio de 30 a 40 minutos dependendo do tipo 
de forno.

Bolo integral de laranja

Ingredientes:

2 xícaras farinha de trigo integral



1 ½ de açúcar mascavo 3 ovos médios
½ xícara de óleo de coco ou óleo de girassol
1 copo médio de suco de laranja
1 colher de chá rasa de raspinhas de laranja
½ xícara de linhaça em grãos
2 colheres de sopa fermento em pó

Modo de preparo:

Bata no liquidificador os ovos, açúcar e o óleo até ficar homogêneo, acrescente o suco 
da laranja e depois a farinha de trigo e bata por mais uns minutos. Despeje esta massa 
em uma bacia, acrescente a linhaça, as raspinhas e por último o fermento peneirado;

Unte uma forma média redonda, acrescente a massa e leve para assar por uns 35 a 40 
min. Ou até que ao espetar um palitinho saia sequinho.

DICA: Se desejar faça uma calda com açúcar demerara e suco de laranja e coloque 
raspinhas por cima do bolo

Bolo integral de maçã ou banana

Ingredientes:

½ xícara de açúcar mascavo
2 xícaras farinha de trigo integral
2 ovos
100g de manteiga light ou óleo de coco
1 c. sopa de fermento
Raspas de limão ou laranja
5 bananas ou pode substituir por maçã, ou outra fruta de preferência
1 c. sopa açúcar cristal
Canela a gosto
½ xícara de aveia
Opcional:
Damascos
Nozes ou castanha
Ameixa seca

Modo de preparo:

Misture o açúcar mascavo, um ovo, a margarina e acrescente trigo aos poucos até a 
massa ficar com uma textura cremosa, bater a mão, se preferir pode acrescentar 
linhaça. Colocar a massa em forma untada e colocar em cima raspas de limão ou 
laranja, em seguida colocar em cima da massa as bananas cortadas em rodela com 
açúcar e canela, adicionar um pouco do suco de limão ou laranja em cima. Por último, 
colocar a aveia, os damascos, as nozes e a ameixa seca, bater um ovo com açúcar e 
colocar por cima. Levar ao forno por aproximadamente 30min a 180ºC.

Bolo Saudável 

Ingredientes:

1 xícara de óleo vegetal 
3 ovos 



1 xícara de 240ml de leite integral
1 col de chá de canela em pó sem açúcar
2/3 de xícara de farinha de maracujá 
1 e ½ xícaras de farinha de trigo integral 
1 e ½ xícaras de farelo de aveia 
1 xícara de açúcar de coco ou açúcar mascavo
1 col de sopa de fermente químico 
Cacau em pó para enfarinhar a forma 
Modo de preparo:
Liquidifique os óleos, ovos, leite, canela e farinha de maracujá. Em uma forma misture 
as farinhas e o açúcar, acrescente os líquidos e misture bem. Por último acrescente o 
fermento químico e misture delicadamente. Enfarinhe uma forma usando óleo e cacau 
em pó. Leve ao forno pré aquecido e asse por aproximadamente 30 minutos ou até que 
espetando seu miolo com palito ele saia limpo. 

Bombom de banana 
Ingredientes:
1 banana
4 pedaços de chocolate 70% cacau ou mais
1 colher de chá de óleo de coco
1 colher de sopa de pasta de amendoim
Canela em pó
Modo de fazer:
Corte a banana em rodelas e reserve, derreta o chocolate com óleo de coco em banho 
maria e reserve. Recheie a banana com a pasta e tampe com outro pedaço de banana. 
Cubra com o chocolate derretido, leve ao congelador até ficar durinho. Salpique a 
canela ou cacau em pó. 

Brownie de biomassa

Ingredientes:

350g de biomassa amolecida (amolecer em banho maria) - ver receita da biomassa
6 ovos
1 xícara de tâmaras demolhadas + 2 colheres de açúcar de coco (ou use 1 xícara de 
açúcar demerara)
60g de cacau
150g de farinha de coco ou amêndoas (ou um mix das duas)
2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo:

Bata no liquidificador os ovos com as tâmaras até formar um purê, depois acrescente o 
restante dos ingredientes. Pode ser feito no processador também, ou se estiver forçando
demais seu liquidificador (a massa fica pesada), faça o purê e depois coloque tudo na 
batedeira e bata até ficar homogêneo. Você pode adicionar castanhas ou nozes picadas 
na massa ao final. Leve ao forno médio por cerca de 25 minutos ou até o palito sair 
limpo em forma untada ou com papel manteiga. Dura 4 dias (armazene 
preferencialmente na geladeira pois a biomassa é extremamente perecível!).



Caldo de Legumes Caseiro

Ingredientes:

2 litros de água
2 tomates
1 cenoura grande
1 alho poró
1 aipo
1 pé de bertalha ou espinafre
1 maço de cebolinha
1 maço de salsinha
1 cebola média
4 dentes de alho, triturados
Azeite
Alecrim a gosto
Ervas secas de sua preferência a gosto
Sal rosa a gosto

Modo de preparo:

Pique os legumes. Refogue em um fio de azeite o alho e em seguida adicione a cenoura, 
os tomates, a cebola, o alho poró e, por último, as folhas, o alecrim, ervas da sua 
preferência a gosto e uma pitada de sal rosa. Acrescente a água e deixe cozinhar em 
fogo baixo até amolecer os legumes (esse cozimento leva em média de 1 hora a 1 hora e 
meia). Espere esfriar e bata no liquidificador. Se não for usar imediatamente, despeje 
em formas de gelo e leve ao freezer.

Cocada de manteiga de coco 

Ingredientes:

100 ml de leite de castanha ou leite de coco natural 
2 colheres de sopa de biomassa de banana verde
2 colheres de sopa de coco ralado grosso integral sem açúcar
1 colher de sopa de mel ou xilitol 
1 pitada de sal rosa
1 colher de sopa de manteiga de coco

Modo de fazer
Misture todos os ingredientes em panela com fogo baixo até dissolver a manteiga de 
coco e a biomassa. Coloque em uma taça, por cima acrescente o coco tostado no fogo 
baixo com canela, se quiser mais docinho acrescente um pouco de açúcar de coco após 
torrar.

Cookie de ricota com aveia e quinoa

Ingredientes:

Massa
200 g de ricota fresca bem amassada
3 colheres de sopa de farelos aveia + 2 colheres de sopa de quinoa em flocos + 1 colher 
de chá de



psyllium
2 gemas
1 pitada de fermento em pó
3 colheres de sopa de iogurte natural desnatado
1 colher de sopa açúcar de coco ou demerara
3 gotas de essência de baunilha
Para polvilhar - Misturar 1 colher de sopa de açúcar demerara ou açúcar de coco com 
canela em pó

Modo de preparo:

Misture bem todos os ingredientes (para a massa) até ficar uma massa bem homogênea e
com auxílio de uma colher coloque em assadeira. Polvilhe com mistura de açúcar e 
canela e leve ao forno pré-aquecido a 180-200 graus por aproximadamente 20-25 
minutos. Retire do forno, deixe resfriar e sirva.

Couve Flor de forno

Ingredientes:
1 couve flor pequena
1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem
1 colher de sopa de óleo de coco
2 colheres de sopa de cebolinha, picada
Algumas gotas de limão
Noz-moscada e sal a gosto.
Modo de preparo:
Retire as partes que estiverem escuras. Corte o caule com cuidado: tire apenas as folhas
verdes e deixe o cacho o mais inteiro possível. Coloque em uma assadeira redonda, 
regue com azeite, óleo de coco, sal e noz moscada. Leve ao forno médio pré aquecido e 
deixe de 40 minutos a 1 hora, até ficar macia. Ao tirar do forno, passe mais um fio de 
azeite, salpique cebolinha picada e acrescente umas gotas de limão.

Creme de Abóbora com Gengibre

Ingredientes:

1 abóbora sem casca e bem picadinha
1 rodela de gengibre
Sal rosa, pimenta síria, açafrão, salsinha e cebolinha à gosto

Modo de preparo:

Colocar a abóbora sem casca e bem picadinha em uma panela com 1=um pouco de água. 
Adicionar 1 rodela de gengibre com cerca de 1 dedo de grossura. Adicionar os temperos 
de sua preferência (sal rosa, pimenta síria, açafrão, salsinha e cebolinha). Deixar 
cozinhar bem. Bater no liquidificador ou mixer e, se preferir uma sopa mais líquida, 
adicionar água.

Creme de Brócolis

Ingredientes:

1 brócolis



Alho poró, gengibre, noz-moscada, açafrão e sal rosa à gosto

Modo de preparo:

Colocar o brócolis em partes menores para ser mais rápido o cozimento com 1 dedinho 
de água e panela tampada. Acrescente alho poró, gengibre, noz moscada, açafrão e sal 
rosa para dar um gosto especial. Quando estiver bem cozido é só colocar tudo no 
liquidificador, bater tudo e ir adicionando água para adequar a cremosidade conforme a 
preferência. Colocar de volta para panela, esquentar e servir.

Creme de Cenoura

Ingredientes:

2 colheres de azeite de oliva ou óleo de coco
1 cebola média picada
4 dentes de alho
1 colher de gengibre picado ou ralado
900g de cenoura em fatias
6 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
Sal e pimenta a gosto
Salsinha picada

Modo de preparo:

Refogue a cebola até ficar transparente, adicione o alho e o gengibre até o alho ficar 
perfumado. Adicione a cenoura e o caldo de legumes (caseiro) e deixe ferver. Reduza 
para fogo baixo e tampe. Deixe cozinhar de 10 a 15 minutos mexendo a cada 5 minutos. 
Adicione sal e pimenta. Perfure as cenouras com o garfo para verificar se estão macias. 
Após isso, despeje no liquidificador com um pouco de caldo e bata até virar um creme, 
acerte a consistência, coloque em um refratário decore com a salsinha e sirva em 
seguida.

Crepioca com chia e linhaça

Ingredientes:
1 ovo inteiro + 1 clara
1colher (sopa) queijo cottage
1 colher (sopa) goma de tapioca hidratada
Orégano à gosto
1 colher (chá) chia + 1 colher de chá de linhaça

Modo de Preparo:
Bata o ovo com a clara, junte o sal e os demais ingredientes e coloque em frigideira 
antiaderente quente, como se fosse uma panqueca. Deixe dourar dos 2 lados. Você pode 
variar o recheio (peito de frango desfiado ou atum ou queijo branco).

Espetinho de frutas

Ingredientes:

1 maçã pequena
1 banana



2 fatias finas de abacaxi
4 morangos médios
Mistura de 1 colher de café de canela em pó + 1 colher de café de açúcar de coco

Modo de preparo:
Corte as frutas, colocando-as em espetinhos de madeira. Asse até ficar bem quente. 
Adicione a mistura de canela e açúcar de coco. Sugestão de cobertura de chocolate 
(derreter chocolate com 60 % de cacau em pó) e cobrir os espetinhos.

Farofa de sementes

Ingredientes:
Semente de girassol - 100g (sem casca, para consumo humano)
Semente de gergelim - 50g
Nozes - 100g
Amêndoas - 100g
Castanha do Pará - 100g
Farelo de aveia ou arroz - 100g
Semente de linhaça moída - 100g
Quinoa em flocos - 1 xícara

Modo de Preparo:

Passe no processador ou liquidificador as nozes, as castanhas e as sementes de girassol.
Acrescente a semente de gergelim, a semente de linhaça, os flocos de quinua e o farelo 
de arroz ou de aveia. Misture bem. Conserve em geladeira em um pote escuro e fechado
para proteger da oxidação. Cada colher de sopa possui 54 calorias.

Filé de Truta com ervas

Ingredientes:

4 filés de truta
2 colheres de sobremesa de alho poró
2 colheres de sobremesa de manjericão
4 colheres de chá de azeite
4 colheres de sopa de salsa picada
2 dentes de alho
Sal e noz-moscada a gosto
Água

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o azeite, a salsa, o alho poró, o manjericão, o alho e o sal. 
Acrescente água o suficiente para transformar a mistura em um molho grosso. Passe este
creme nos filés, distribua-os em um refratário, cubra com papel alumínio e leve ao forno
médio (180º C) por cerca de 20 minutos ou até que os filés estejam dourados. Sirva em 
seguida.

Frango com grão de bico

Ingredientes:



1 xícara de chá de grão -de -bico
1kg de peito de frango cortado em tiras grossas
1 colher de tempero natural (manjericão, orégano, alecrim, entre outros)
3 colheres de sopa de azeite
1 cebolinha picada
2 dentes de alho amassados
3 xícaras de chá de água
1 cenoura em cubos
1 abobrinha tipo italiana em cubos
½ pimentão verde picado
1 e ½ xícara de chá de molho de tomate
¼ de xícara de chá de salsa picada
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque o grão-de-bico e cubra com água, deixando de molho por 12 
horas. Escorra e reserve. Tempere o frango com o tempero natural, sal e pimenta a 
gosto. Na panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. 
Adicione o frango e doure levemente. Misture o Grão de bico, a água, o sal e tampe. 
Deixe cozinhar por 20 minutos após iniciada a pressão. Retire a pressão da panela, 
adicione a cenoura, a abobrinha, o pimentão e o molho de tomate. Tampe e cozinhe por 
mais 5 minutos, após iniciada a pressão. Transfira para uma travessa, decore com salsa e
sirva.

Gelatina de Agar Agar

Ingredientes:

1 litro de suco de fruta (manga, mamão ou uva)
1 colher de sopa de ágar-agar
1 pitada de sal
1 punhado de passas

Modo de preparo:

Misture tudo e deixe ferver por 3 a 5 minutos. Não pare de mexer. Se o suco ficar ralo, 
acrescente mais 2 colheres de café de ágar-agar. Dilua o agar-agar em um pouco de suco
à parte e acrescente depois que o restante já estiver fervido.

Gelatina natural de uva

Ingredientes:
1 colher de sopa de gelatina sem sabor
1 1/2 copo americano de água
1 1/2 copo de suco de uva integral ou suco concentrado de laranja ou suco natural

Modo de preparo:
Dissolva a gelatina na água, desligue o fogo e acrescente a outra parte de suco , misture 
bem. Coloque em potes e leve para a geladeira para endurecer.
IMPORTANTE: Não usar sucos artificiais.



Granola caseira

Ingredientes:

1 xícara (chá) de aveia em flocos finos
2 colheres (sopa) de linhaça
1 colher de sopa de quinoa em flocos
½ xícara de maçã seca
½ xícara (chá) de açúcar de coco
2 colheres (sopa) de castanhas picadas
2 colheres (sopa) de nozes picadas
2 colheres de sopa de amêndoas picadas
2 colheres (sopa) de uvas passas

Modo de preparo:

Misture a aveia, quinoa, açúcar de coco e a maçã seca. Levar ao forno pré-aquecido a 
180ºC até ficar torrado e crocante. Retirar do forno e acrescentar as uvas passas e as 
castanhas amêndoas , linhaça e nozes. Deixar esfriar.

Guacamole

Ingredientes:

1 abacate maduro amassado
½ pimentão vermelho e ½ amarelo cortados em cubinhos (opcional)
½ cebola em cubinhos
1 tomate pequeno em cubinho (pode tirar a casca e sementes)
1 pitada de sal do himalaia
Pimenta dedo de moça (opcional)
Limão a gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes e sirva gelado, se preferir bata só abacate no 
liquidificador.

Hambúrguer de Atum

Ingredientes:

1 lata de atum
1 e meia xícara de aveia em flocos (flocos finos)
1 ovo
1 cebola pequena ralada
1 colher de (chá) de salsa picada sal a gosto
1 colher de (sopa) de óleo de atum ou azeite de oliva
Óleo para untar.
Modo de preparo:
Misturar todos os ingredientes, moldar no formato de hambúrguer e grelhar na frigideira 
ou assar no forno. 



Hambúrguer de carne

Ingredientes:
1kg de carne moída
1 cebola grande
1 xícara de aveia em flocos ou quinoa ou farelo de aveia
3 colheres de sopa de shoyo DAIMARU ( sem glutamato )
1 pitada de sal Rosa
mostarda preta – 1 colher de sopa
1 ovo + 1 clara extra
cebolinha e salsinha a gosto
1 dente de alho
Modo de preparo:

Bata no liquidificador a cebola, a mostarda, o shoyu, o ovo, o sal e o alho. Coloque a 
carne em uma bacia e por cima dela despeje os temperos batidos. Acrescente aveia até 
a massa ficar encorpada. Molde os hambúrgueres e congele

Hambúrguer de frango

Ingredientes:

1kg de peito de frango passado no processador
1 cebola grande bem picada
3 dentes de alho amassados
1 colher de sobremesa de mostarda
2 ovos + 1 clara
04 colheres de sopa de farelo de aveia ou quinoa
1 colher de sopa de cheiro verde picado

Modo de preparo:

Bater a cebola, o alho, a mostarda, os ovos e as claras o cheiro verde no liquidificador. 
Depois misturar com o frango e o farelo de aveia. Modelar os hambúrgueres. Assar os 
hambúrgueres em forno pré aquecido. Depois deixar esfriar bem e congelar. Quando for 
utilizar é só aquecer no micro. 

Kafta

Ingredientes:

1kg de carne moída
1 cebola grande bem picada
3 dentes de alho amassado
2 colheres de sopa de farelo de aveia
1 colher de sopa de hortelã picada
Sal do himalaia

Modo de preparo:

Juntar todos os ingredientes, colocar uma porção de carne no palito de churrasco e levar
ao forno para assar.



Maionese de biomassa de banana verde 

Ingredientes:
1 xícara de biomassa de banana verde (ver receita ou comprar pronta)
6 col de sopa de azeite de oliva extra virgem
6 col de sopa de mostarda dijon
1 pitada de sal rosa
1 pitada de noz-moscada
Sumo de meio limão
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo:
Bater todos os ingredientes no mixer ou liquidificador e servir.

Manteiga e Azeite de Oliva

Ingredientes:

3 colheres de sopa de azeite de oliva

3 colheres de sopa de manteiga (pode ser manteiga ghee)

Orégano a gosto

1 pitada de sal rosa do Himalaia ou Marinho

Raspas de gengibre e alho à gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes e guarde um pote de vidro no refrigerador.

Mingau de aveia

Ingredientes:

1 copo grande cheio de leite de amêndoas (ou de aveia ou castanha ou coco ou quinoa )
2 colheres de sopa cheias de flocos de aveia
1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de chá de canela - pitada
1 banana picada (acrescentar no final do preparo)

Modo de preparo:

Colocar todos os ingredientes numa panela e levar ao fogo, desligar quando ganhar uma 
consistência gelatinosa, que demora cerca de 5 minutos. Outra possibilidade é colocar 
todos os ingredientes numa taça e levar ao micro-ondas por 2 minutos, na potência 
máxima. Polvilhe com canela e sirva a seguir.

Mingau de Aveia Funcional

Ingredientes:

1 xícara de leite vegetal (aveia, arroz ou amêndoas)



4 colheres de sopa de aveia em flocos
1 colher de sobremesa rasa de açúcar de coco, açúcar mascavo ou mel
3 colheres de sopa de coco em lasca ou 1 colher de sopa de coco ralado natural 
(comprar pronto em loja de produtos naturais ou cortar o natural)
1 colher de sobremesa rasa de chia
1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo:

Coloque os ingredientes no fogo baixo mexendo sempre. Com Goji Berry, lascas de maçã,
cranberry  ou passas e canela para decorar.

Mini omelete de forno

Ingredientes:
3 ovos grandes
½ xícara de vagem
½ xícara de abobrinha picadinha
2 colheres (sopa) de queijo branco picado (observar se não contem açúcar)
Sal a gosto
Um pouco de manjericão fresco
Uma colherzinha rasa de café de fermento em pó (opcional)
Azeite
Farinha de milho para untar (se as forminhas forem de metal)

Modo de preparo:
Depois de higienizar as verduras e legumes. Corte todos bem picadinhos. 

Em uma panela, em fogo médio, coloque um pouco de azeite acrescente abobrinha, 
vagem e dê uma breve refogada. Desligue o fogo e reserve.
Preaqueça o forno médio a 180º. Unte as formas, se forem de metal, com manteiga, óleo
ou azeite, com um pouquinho de farinha de milho.
Coloque os ovos em uma tigela, com uma pitada de sal e uma colherzinha rasa de café 
de fermento. Bata bem com um garfo ou um batedor de arame (fouet), até ficar 
homogêneo. O segredo é bater direitinho. Acrescente duas colheres de queijo branco e 
misture bem. Distribua as verduras e legumes refogados nas forminhas, depois despeje 
por cima de cada uma os ovos batidos. Só encha no máximo até ¾ da forma, porque as 
mini omeletes crescem. Deixe no forno para assar e dourar, por 20 a 25 minutos, 
depende da potência do seu forno.

Mix oleaginosas

Ingredientes:

Nozes inteiras - 12 unidades
Castanha do Pará inteiras - 12 unidades
Amêndoas inteiras - 16 unidades
Damascos - 24 unidades
Ameixa Seca - 12 unidades
Passas de Uva - 4 colheres de sopa

Modo de Preparo:



Misturar todos os ingredientes e dividir em 10 porções mais ou menos iguais, embalando 
em saco plástico ou em potes de plástico. Isto equivale a 150 calorias, que corresponde 
a um lanche podendo ser usado no meio da manhã ou da tarde.

Molho de tomate caseiro

Ingredientes:

3 kg de tomate maduros orgânicos
2 cebolas grandes picadas
1/2 talo de óleo poro
1/2 cenoura media picada
4 colheres de sopa de colorau
10 dentes de alho Amassados
1/2 maço de talos de salsinha
Sal a Gosto

Modo de preparo:

Em uma panela coloque o tomate picado, a cenoura e o caule da salsinha picado e deixe 
ferver por
aproximadamente 30minutos em fogo baixo. Após o cozimento adicione o colorau. Em 
uma frigideira
coloque o azeite de oliva, o alho-poró, a cebola e refogue por 3 minutos adicione no 
molho. No final
adicione a salsinha o sal e os dentes de alhos amassados.

Molho Pesto Caseiro 

Ingredientes:

1 xícaras de chá folhas de manjericão frescas
½ xícara de chá amendoim
½ xícara de chá Queijo Parmesão (para intolerância a lactose substituir por ricota 
LACFREE OU TOFU)
1 colher de chá Lemon Pepper
1 dente Alho
1/2colher de chá Sal himalaia
150 ml Azeite de Oliva
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes e processe em um processador de alimentos ou 
liquidificador.
Armazene na geladeira por 7 dias em pote de vidro.

Mousse de chocolate

Ingredientes:

150ml leite de cereais (arroz ou amêndoas)
2 a 3 bananas verdes quentes – ou cerca de 100 gramas da biomassa pronta
2 colheres de cacau em pó



3 colheres de gel de linhaça – para obter o gel de linhaça cubra uma medida de linhaça 
com água por
algumas horas. Depois bata este gel no liquidificador e utilize.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque na geladeira.

Muesli

Ingredientes:

160 g de flocos de aveia
25 g de coco ralado
30 g de semente de linhaça
120 g de amêndoas cruas
2 colheres de sopa de açúcar mascavo ou açúcar de coco
1 pitada de sal
1/2 colher de chá de canela
1/4 colher de chá de essência de baunilha
25 g de mel ou xarope de agave
3-4 colheres de sopa de água
100 g de cranberry 
50g de passas

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180 ° C e forre uma bandeja grande com papel manteiga ou papel 
alumínio. Pique as amêndoas. Se os cranberry  e as passas foram muito secas, pode-se 
deixar de molho em água ou uma infusão de chá de frutas.Misture em uma tigela grande 
de aveia com coco ralado, sementes de linho e amêndoas.
Adicione o açúcar, sal e especiarias, misturando bem. Adicione o mel ou xarope de agave
misturando e a medida adicionar a água lentamente. Deve ficar todo umedecido, mas 
não passar desse ponto.
Espalhe em uma camada na assadeira.Acrescentar frutas secas,você deve ter cuidado 
para não queimar. Também pode reservar para o final. Leve ao forno por cerca de 15-20 
minutos, mexendo delicadamente a cada 5 minutos, tomando cuidado para que não 
queime . Deixe esfriar completamente antes de guardar.
Misturado com iogurte ou creme de queijo, frutas frescas, adicionando-a a uma salada, 
leite ou suco, um smoothie, etc. Mantenha em um recipiente hermético por 10 dias.

Muffins com ziam

Ingredientes:

2 ovos
½ xícara de chá de açúcar demerara
¼ xícara de óleo (prefira girassol ou melhor ainda de coco)
¼ xícara de iogurte natural desnatado
1 colher de sopa de essência de baunilha
3 colheres de sopa de Ziam (amido derivado do milho) – encontrado em Farmácia de 
manipulação ou de produtos naturais
1 xícara de farinha de trigo



1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

Bater os ovos, o açúcar, o iogurte e o óleo até obter uma massa homogênea e 
esbranquiçada. Adicione a farinha do ziam e o fermento, reduzir a velocidade da 
batedeira ou bater a mão lentamente. Distribua a massa em forminhas e asse em pré 
aquecido (180º ) de 30 a 40 minutos até dourar.

Omelete de abobrinha

Ingredientes:

2 ovos
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 dente de alho picado
1 abobrinha cortada em tiras
1 pitada de sal (sugestão sal rosa)
1 pimentão vermelho em fatias finas
Modo de preparo:
Numa tigela misture os ovos e o sal. Aqueça o azeite em uma panela frigideira 
antiaderente e refogue o alho até ficar macio. Acrescente a abobrinha e os pimentões e 
cozinhe por 1 minuto. Adicione a mistura de ovos e cozinhe por mais 3 minutos até o 
fundo do omelete ficar firme.

Omelete de brócolis com cenoura ralada

Ingredientes:

1 xícara de chá de talo de brócolis picados
1 cenoura ralada
2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
2 ovos
½ colher de sopa de óleo de girassol ou azeite de oliva ou óleo de coco
1 cebola pequena ralada
1 pitada de sal (sugestão sal rosa)
Modo de preparo:
Bater ligeiramente os ovos com um garfo, em uma tigela misturar os outros ingredientes,
menos a gordura. Em uma frigideira antiaderente aqueça levemente a gordura e despeje
a mistura de ovos. Cozinhe em fogo baixo, inclinando a frigideira até o ovo ficar firme. 
Vire o omelete com ajuda de uma tampa e deixe dourar o outro lado ou faça na 
omeleteira.

Omelete proteico

Ingredientes:

3 claras
1 gema
½ tomate picado
¼ de cebola ralada
1 colher de sopa de salsa picada



1 xícara de peito de frango desfiado
1 colhe de sopa de óleo de girassol ou azeite de oliva ou óleo de coco
1 fatia fina de queijo branco ou ricota
1 colher de sopa de quinoa em flocos
1 colher de sopa de farelo de aveia
1 pitada de sal (sugestão sal rosa)
Modo de preparo:
Bater os ovos, acrescentar o resto dos ingredientes misturando bem. Colocar a gordura 
em uma frigideira antiaderente, despejar a mistura e cozinhar. Virar com a ajuda de 
uma espátula.

Omelete verde light

Ingredientes:

2 ovos
1 xícara de chá de espinafre
½ xícara de chá de cebola picada
½ xícara de chá de tomate picado
½ xícara de chá de salsa picada
1 pitada de sal
Modo de preparo:
Bata os ovos e misture com o sal e a salsa, depois a cebola, o tomate e o espinafre. 
Peque uma frigideira antiaderente unte-a com margarina e esquente-a. Despeje o 
omelete e deixe cozinhar, depois vire de lado ou faça na omeleteira.

Pão de queijo de batata salsa

Ingredientes:

2 xícaras de batata salsa cozida e amassada
1 xícara e ½ de polvilho azedo e 1 xícara e ½ de polvilho doce
1 ovo
¾ xícara de água quente
¼ de xícara de azeite de oliva e sal a gosto (1 colh de chá)

Modo de preparo:

Misture os polvilhos com a água e o azeite. Misturar até virar uma farofinha e juntar o 
ovo e a batata. Misturar bem a massa. Enrole bolinhas e coloque em uma assadeira. Leve
ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 35 a 40 minutos.

Pão integral de aveia com linhaça

Ingredientes:

3 xícaras e ½ de Farinha de Trigo
1 colher de sopa de Fermento Biológico
1 litro de Água Potável
4 xícaras de Farinha de Trigo Integral
2 xícaras de quinoa em flocos
4 colheres sopa de Linhaça Triturada



4 colheres sopa de Óleo de Girassol ou Óleo de Soja
1 colher café cheia de Sal

Modo de preparo:

Coloque uma xícara de água morna, ½ xícara de farinha de trigo e 1 colher sopa de 
fermento biológico em um recipiente, misture tudo e separe. Em seguida, para fazer a 
massa coloque em um recipiente de plástico grande 2 xícaras de água fervendo com o 
óleo, o sal e coloque aos poucos as outras 3 xícaras de farinha de trigo e acrescente as 
outras 2 xícaras de água fervendo. 

Depois acrescente o trigo integral, a quinoa e a linhaça triturada, misture com uma 
colher de pau até a massa ficar homogênea. Por último, misture o fermento que estava 
separado e deixe a massa em
repouso até crescer. Após crescer, misture e coloque em formas untadas com óleo. 

Quando o pão já estiver crescido, deixe o forno pré-aquecido a 200ºC por 15 minutos. 
Coloque as formas no forno e deixe por mais 50 minutos.

Pasta de Espinafre

Ingredientes:

350gr de queijo tofu

01 molho de espinafre cozido

01 colher de chá de vinagre

01 colher de chá de azeite de oliva

1/2 cebola pequena picada

01 pitada de sal

Salsa

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador, sirva gelada.

Pastinha de Ricota

Ingredientes:

01 xícara de chá de ricota amassada

02 colheres de sopa de cebola ralada

01 colher de sopa de cheiro verde

01 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes e deixe na geladeira até o momento de servir.

Pasta de frango para sanduíche 
Ingredientes:



¼ de xícara de iogurte natural sem açúcar,
2 colheres de sopa de azeite de oliva,
1 ½ colher de chá de curry em pó ou açafrão da terra,
¼ de colher de chá de sal,
2 xícaras de frango cozido e cortado,
1 maçã fatiada,
2 talos de aipo fatiados,
4 folhas de alface

Modo de preparo:

Numa tigela misture o iogurte, o curry e o sal. Acrescente o frango, maça e aipo.
Ponha a folha de alface e complete com o resto. 

Patê de Cenoura

Ingredientes:

01 xícara de chá de purê de cenoura

02 colheres de sopa de salsinha

01 colher de sopa de alecrim picado

01 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem

01 colher de chá de suco de limão

Modo de Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

Patê de Ervas

Ingredientes:

01 cenoura cozida

01 ovo inteiro cozido

01 colher de orégano ou alecrim

01 xícara de queijo tofu

01 cebola picada

01 colher de sopa de azeite de oliva

Cheiro verde a a gosto

Enfeitar com folhas de hortelã

Modo de preparo:

Bata no liquidificador.

Patê de Tofu

Ingredientes:

80gr de tofu



04 colheres de sopa de salsa e manjericão picados

04 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador.

Patê Funcional

Ingredientes:

01 ovo cozido

01 dente de alho

1/2 xícara de peito de peru

1/2 xícara de queijo tofu picado

01 colher de chá de sal

01 colher de sobremesa de vinagre branco

01 cenoura cozida

02 colheres de azeite de oliva extra virgem

Cheiro verde e orégano a vontade

Modo de Preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar um creme, deixe na 
geladeira. Indicação: o tofu pode ser substituído por ricota sem sal, se a pessoa não for 
tolerante a lactose.

Peixe no Papilotte

Ingredientes:

1 filé de peixe (pode ser linguado, viola, cação ou pescada)
1/2 cebola cortada fina
Sal a gosto (bem pouco)
Alecrim
Alho-poró
Azeite de oliva e papel manteiga

Modo de preparo:

Colocar o peixe no centro de uma folha de papel manteiga. Por cima, sal, alecrim, 
cebola, alho poró e azeite de oliva. Fechar como se fosse um embrulho. Levar ao forno 
(280 graus) por 20
minutos.

Pizza de frigideira

Ingredientes:



1 unidade de pão Rap 10 integral
molho de tomate caseiro
creme de ricota light ou ricota light esmagada com garfo
blanquet de peru picado
1 ovo cozido esmagado com garfo
orégano e tomate a gosto

Modo de preparo:
coloque o pão em uma frigideira anti aderente e monte a pizza. Ligue o fogo e deixe 
esquentar. Essa pizza também pode ser feita com atum.

Pudim de Chia

Ingredientes:

½ manga ou fruta da preferência
1 colher sopa de chia
3 colheres de leite de coco
Coco em lascas

Modo de preparo:

Coloque na primeira camada manga picada ou fruta da preferência. Na segunda camada 
um pudim de
coco: 1 colher de sopa de chia + 3 colheres de leite de coco + coco em lascas. Deixar 2 
horas na
geladeira e servir.

Requeijão de Ricota

Ingredientes:

250 gramas de ricota (1/2unidade)

Sal e ervas finas a gosto

1/2 copo de água morna (dissolver 1/2 colher de sopa de gelatina sem sabor neste meio 
copo de água morna)

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador. Coloque a mistura em um recipiente e mantenha na geladeira.

Rosbife e Legumes Grelhados

Ingredientes:

250g de filé mignon, cortado em pedaços
1 berinjela pequena
1 abobrinha pequena
1 cenoura pequena
1 cebola pequena
2 dentes de alho
1 colher de café de gengibre



2 colheres de chá de azeite
¼ xícara de chá de shoyu sem glutamato monossódico
1 colher de sobremesa de sumo de limão
3 colheres de sopa de cebolinha, picada
sal rosa a gosto

Modo de preparo:
Aqueça a frigideira, coloque 1 colher de azeite e sele os pedaços de filé-mignon. 
Reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e adicione o shoyu, o alho e o gengibre, 
e leve ao fogo até ferver. Reserve o molho. Corte os legumes em rodelas e grelhe em 1 
colher de chá de azeite. Salpique sal rosa. Acrescente o sumo de limão e a cebolinha. 
Nesta panela, adicione os filés já selados e os legumes já grelhados. Mexa um pouco até 
que os ingredientes se misturem.

Salada tentação

Ingredientes:

2 xícaras de chá de rúcula picada
1 xícara de chá de queijo brie cortado em cubinhos
1 xícara de café de nozes picadas
1 colher de sopa de azeite
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Em uma travessa, misture a rúcula, o queijo brie e as nozes. Regue com o azeite e 
tempere com o sal e a pimenta.

Salmão ou Merluza ou Linguado com hortelã e manjericão

Ingredientes:

2 postas de salmão
1/2 xícara (chá) de hortelã
1/2 xícara de manjericão
Limão
Azeite de oliva
Sal e pimenta do reino

Modo de preparo:

Coloque as postas de salmão em um refratário e tempere com limão, sal, azeite de oliva
e pimenta. Depois pique a hortelã e o manjericão e coloque por cima das postas e cubra 
com papel alumínio. Leve ao forno por aproximadamente 35 minutos e depois retire o 
papel alumínio e deixe dourar um pouco. Pode-se usar qualquer peixe.

Sopa de abóbora

Ingredientes:

500 gramas de abóbora cozida
1 tomate sem pele e sem sementes



1 cenoura cozida
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de cebola ralada
Sal a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida, coloque em uma panela e deixe
cozinhando até ferver. Sirva em seguida.

Sopa de batata doce

Ingredientes:

2 colheres de sopa de azeite de oliva
2 dentes de algo picados
1 cebola grande, cortada em pedaços
1 pimentão vermelho sem sementes cortados
1 colher de chá de gengibre em pó ou gengibre ralado
½ colher de chá de pimenta da Jamaica moída ( opcional )
4 xícaras de água
2 batatas doces grandes descascadas e cortadas em pedaços
400g de tomate em conserva, cortados em cubos
150g de espinafre

Modo de preparo:

Aqueça o azeite numa panela grande em fogo médio. Acrescente o alho, a cebola e o 
pimentão e cozinhe por cerca de 5 minutos até dourar. Acrescente o gengibre e a 
pimenta e deixe cozinhar por 1 minuto. Misture a água, as batatas doces e os tomates e 
deixe levantar fogo lento por 15 minutos até as batatas ficarem macias.Despeje o 
espinafre e deixe cozinhar. 

Sopa de Lentilha

Ingredientes:

½ pacote de lentilha
4 dentes de alho
1 cebola picada
Sal rosa à gosto
Açafrão e pimenta à gosto

Modo de preparo:

Lavar bem a lentilha e deixar de molho por 30 min. Após os 30 min, descartar a água 
usada. Em uma
panela, refogar alho, cebola, os grãos da lentilha, sal rosa, açafrão e pimenta. Depois de
bem refogado, adicionar água e deixar a lentilha cozinhar até o ponto de sua 
preferência. Pode adicionar legumes como cenoura, batata doce, brócolis e batata salsa.
Se preferir, pode bater no liquidificador para um creme.



Sopa de mandioquinha com gengibre

Ingredientes:
1 colher de sopa de azeite
1 talo de alho poro
500g de mandioquinha
1 pedaço de gengibre (15g)
1 colher de chá de cúrcuma em pó
½ colher de noz-moscada
1 colher de chá de sal
Pimenta moída
1 litro de água
Tempero verde

Modo de preparo:

Corte  o  alho  poro  em  fatias  finas.  Refogue-o  com  o  azeite.  Reserve.  Descasque  a
mandioquinha e corte-a em rodelas finas, acrescente alho poró. Adicione o gengibre e
deixe refogar com o restante dos ingredientes. Adicione os condimentos e temperos,
Coloque na água para ferver. Quando estiver  bem cozida, bata até virar um creme.
Adicione a salsa picada após servido. 

Sorvete de frutas

Ingredientes:
Banana picada e congelada
Morango picado e congelado
Leite de coco

Modo de preparo:
Bater todos os ingredientes, pode acrescentar um pouco de açúcar e cacau em pó.Levar 
para congelar e após servir.

Sorvete natural de banana e mamão 

Ingredientes:
1 banana picada e congelada
½ mamão papaya ou 1 fatia media do formosa, congelado 
1 colher de sopa de manteiga de coco
1 colher de chá de coco ralado ou nibs de chocolate, para polvilhar

Modo de preparo:
Bater no mixer ou liquidificador até a consistência de um sorvete. Para quem quer mais 
docinho, a sugestão é adoçar com um pouco de açúcar de coco.

Tabule de quinoa em grãos

Ingredientes:

1 xícara de quinoa em grãos
50 g de castanha de caju picadas
1 tomate sem sementes



suco de 1 limão
1 cebola picada
1 pitada de sal Rosa

Modo de preparo:

Cozinhar a quinoa em 2 xícaras de água, misture todos os ingredientes, tempere com 
suco de limão e o sal.

Torta rápida de queijo

Ingredientes:

6 fatias médias de queijo minas picadas em cubos
1 colher de café de fermento
1 colher de chá de sal
2 colheres de sopa de cheiro-verde
2 tomates sem pele e sem sementes picados
2 colheres de sopa de farinha de trigo integral
1 ovo
½ xícara de chá de leite desnatado

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite e os ovos. Junte a farinha de trigo, já peneirada, o 
fermento, o sal
e bata mais um pouco, até ficar bem homogêneo. Reserve. Em uma tigela, misture o 
restante
dos ingredientes. Só então, misture esse conteúdo à massa reservada e coloque tudo em 
um
refratário untado com margarina light. Leve ao forno médio (180º C) por cerca de 30 
minutos,
ou até que comece a dourar. Sirva em seguida.

Tortilha de tapioca

Ingredientes:

250g de farinha de tapioca ou farinha de milho em flocos
1 vidro pequeno de leite de coco
1 pitada (ponta da faca) Páprica picante
1 colher de sobremesa de óleo de coco ou manteiga ghee

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes e levar para assar.
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