
Receitas nutricionais – Sem açúcar

Arroz integral com legumes

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz integral
1 col. sopa óleo vegetal
2 col. sopa cebola cortada em cubinhos
½ cenoura ralada
1 pimentão amarelo cortado em cubinhos
1 pimentão vermelho cortado em cubinhos
1 pimentão verde cortado em cubinhos
100g vagens picadas
50g uvas passas
1 col. café sal

Modo de preparo:

Em uma panela antiaderente, aqueça o óleo e doure a cebola. Refogue a cenoura, os 
pimentões e as vagens. Junte as uvas passas e tempere com o sal. Prepare o arroz 
integral e misture-o ao refogado.

Batata yacon sauté

Ingredientes:

1 batata yacon
1 a 2 dentes de alho amassados ou picados
Fio de azeite

Modo de preparo:
Descasque as batatas yacon e corte em cubos médios; deixe tudo mergulhado na água. 
Esquente a frigideira e adicione fios de azeite. Coloque as batatas e o alho; deixe 
dourar. Polvilhe uma pitada de gersal por cima e sirva com azeite de hortelã ou outro de 
sua preferência.

Biomassa de banana verde 

Ingredientes:
4 bananas verdes

Modo de preparo:

Coloque as 4 bananas verdes 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 liquidificador com a água quente. Desprezar a água e as cascas do cozimento.
*Usar em sucos, molhos, no pão, vitaminas, sopas e demais alimentos.



Biscoito de aveia

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de manteiga ghee (bem cheias)
1 xícara (chá) de adoçante (forno e fogão) ou açúcar de coco (se estiver com a diabetes
controlada)
2 ovos (claras em neve)
1 xícara (chá) de castanha de caju triturada
5 colheres (sopa) de maisena
2 xícaras (chá) de aveia
1 colher (café) cheia de fermento em pó

Modo de preparo:

Bater com uma colher de pau a margarina e o adoçante. Junte as gemas e continue 
batendo até que fique branco. Adicione a castanha, a maisena, a aveia e o fermento em 
pó. Misture. Acrescente as claras batidas em neve bem firme e misture bem. Modele 
biscoitos com as mãos e coloque em uma assadeira grande untada. Leve ao forno médio 
por cerca de 30 minutos ou até dourar embaixo.

Bolo de carne com aveia

Ingredientes:

1 1/2 xícaras (chá) de aveia em flocos
500g de carne magra moída
1/2 xícaras (chá) de leite desnatado
1 ovo
3 dentes de alho espremidos
1 cebola grande ralada
1/2 xícaras (chá) de cheiro verde picado
2 colheres (chá) de sal
pimenta-do-reino a gosto
Recheio:
2 tomates médios maduros picados, sem pele e sementes
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
5 azeitonas verdes picadas
1 colher (chá) de orégano
sal e pimenta-do-reino a gosto
cheiro verde picado a gosto

Modo de preparo:

Coloque numa tigela grande a aveia, o leite, a carne, o ovo e os demais temperos. 
Amasse bem para integrar todos os ingredientes. Acomode essa mistura entre duas folhas
de papel filme e abra com a ajuda de um rolo de massas, formando um retângulo com 
cerca de 1,5 cm de espessura. Misture todos os ingredientes do recheio, remova o papel 
filme de cima e espalhe o recheio, sem deixar chegar até as pontas. Com o auxílio do 
papel filme de baixo, enrole a carne como se fosse um rocambole, apertando bem. Unte
uma assadeira com óleo e coloque por cima o rocambole, removendo o papel filme. 
Envolva o bolo de carne com papel alumínio e leve ao forno médio preaquecido por 30 
minutos. Retire o papel alumínio e deixe por mais 10 a 15 minutos para que doure.



Bolo de laranja

Ingredientes:

½ xícara de chá de óleo de girassol
1 ovo
3 claras
2 colheres de sopa de água
3 colheres de sopa de suco de laranja
1 xícara de chá de adoçante dietético em pó
Casca de 1 laranja
1 xícara de chá rasa de farinha de trigo
1 xícara de chá rasa de farinha de trigo integral
1 colher de sopa rasa de fermento em pó
Calda
2 colheres de sopa de suco de laranja
2 colheres de sopa de adoçante dietético em pó próprio para forno e fogão

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o óleo, o ovo, as claras, a água, o suco de laranja e o adoçante. 
Despeje em uma tigela e adicione a farinha de trigo peneirada com o fermento e a casca
de laranja ralada. Mexa com uma colher de pau somente para incorpar. Coloque em uma
fôrma de furo central, untada e polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno médio 
(180º C), pré-aquecido, por cerca de
20 minutos. Para a calda, misture os ingredientes e jogue sobre o bolo ainda quente.

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.

Docinhos de tâmaras

Ingredientes:

1 xícara de tâmaras frescas ou hidratadas
1 colher de sopa de cacau em pó
1 colher de chá de canela

Modo de preparo:



Processar todos os ingredientes. Enrolar e passar no cacau ou no chocolate 70% cacau
ralado.

Geleia de maça diet

Ingredientes:

800gr de maçã sem casca
1/2 copo de suco de laranja
1/2 xícara (chá) de suco de limão
3 colheres (sopa) de adoçante em pó stévia
2 cravos-da-índia
1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes em uma panela grande e deixe cozinhar por 1 hora, 
mexendo sempre. Quando estiver desgrudando do fundo da panela, desligue o fogo. 
Deixe esfriar. Despeje a geleia em vidros esterilizados de 150 ml cada, tampe bem e 
coloque os numa panela com água. Deixe ferver por 50 minutos. Retire os vidros da 
água, deixe esfriar e guarde-os em lugar seco e arejado.

Lasanha de berinjela

Ingredientes:

500 g de berinjela
200 g de polpa de tomate
1 cebola
Manjericão a gosto
300 g de carne moída magra
4 col. (sopa) de azeitonas verdes sem caroço e fatiadas
200 g de queijo tipo minas frescal light cortado em cubinhos
1 col. (sopa) de queijo parmesão ralado
Sal

Modo de Preparo:

Cortar a berinjela com casca em fatias longitudinais e cozinhar em água e sal por 
aproximadamente 4 minutos. Reservar. Refogar a cebola picadinha em água, acrescentar
a carne moída, a polpa de tomate, o sal e deixar cozinhar. Por fim, acrescentar as 
azeitonas verdes e o manjericão. Colocar em uma forma refratária, uma camada de 
molho de carne moída, uma camada de berinjela, uma de molho de carne moída, um 
pouco de queijo minas. Ir intercalando até finalizar os ingredientes. Salpicar queijo 
parmesão ralado e levar ao forno para gratinar por aproximadamente 5 minutos. Servir 
imediatamente.

Nhoque diet de ricota

Ingredientes:

Massa



1 maço de espinafre
600 gramas de ricota
1 colher (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de queijo ralado
2 claras
3 colheres (sopa) de farinha de trigo (pode ser necessário mais farinha)
Molho
50 gramas de manteiga sem sal
1/2 cebola
1 pitada de sal Rosa (prefira)
1 dente de alho
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
3/4 litro de leite desnatado
3 tomates
Queijo ralado para polvilhar

Modo de Preparo:

Massa
Limpe, lave e afervente o espinafre. Aperte bem para retirar toda a água. Pique e 
misture com a ricota, a margarina, o queijo ralado, as claras, o sal (opcional) e a 
farinha. Leve para gelar por cerca de 30 minutos. Retire da geladeira e faça bolinhas.
Coloque em uma panela com água fervendo. Assim que subir, retire-as com o auxílio de 
uma escumadeira. Coloque em um refratário e regue com o molho.
Molho
Aqueça a margarina e coloque a cebola, o alho e a farinha. Mexa bem. Junte o queijo 
ralado e o sal (opcional). Adicione leite, tomates batidos no liquidificador e o adoçante, 
deixe encorpar um pouco Mexa e reserve.

Pavê de morango

Ingredientes:

300g de ricota
2 colheres (sopa) de adoçante para forno e fogão
2 xícaras (chá) de leite desnatado gelado
2 caixas de gelatina de morango diet
125ml de água fervente
125ml de água gelada
1 caixa de morangos
3 cubinhos de biomassa de banana verde
250ml de água fervente
250ml de água gelada

Modo de preparo:

Lavar os morangos e cortá-los ao meio (reservar alguns para decoração). Dissolver as 
duas caixas de gelatinas na água fervente e acrescentar a água gelada. Levar à geladeira
até ficar no ponto de clara em neve. Untar uma fôrma levemente com óleo e distribuir 
uma camada de gelatina e uma parte dos morangos picados, por cima jogar o restante 
da gelatina e levar à geladeira.
Dissolver a outra caixa restante de gelatina de morango na água fervente e misturar à 
água gelada (reservar). Bater no liquidificador a ricota, a biomassa de banana verde, o 



adoçante e o leite desnatado por 2 minutos. Acrescentar a gelatina de morango 
dissolvida. Retirar da geladeira a fôrma e colocar por cima da gelatina o creme de 
ricota. Levar para gelar por 3 horas.

Robalo grelhado com batata yacon

Ingredientes:
1 quilo de robalo
500 gramas de batatas yacon descascadas e cortadas ao meio
Meio pote de manteiga sem sal em temperatura ambiente
10 folhas de manjericão
2 dentes de alho
1 cebola pequena cortada em quartos
Sal e pimenta a gosto
1 colher de chá de coentro
1 colher de chá de cominho
1 colher de sopa paprika
1/4 de pimenta jalapeno pequena sem sementes e picada
1 colher de sopa azeite

Modo de preparo:
Em um processador de alimentos, pique o manjericão, a salsa e o alho. Junte a manteiga
aos demais ingredientes que estão no processador e pique até misturar bem os 
ingredientes e formar uma manteiga de ervas e alho. Em uma frigideira aqueça o óleo 
em fogo médio. Adicione o coentro, o cominho, a pimenta jalapeno, a paprika e mexa 
muito bem por trinta segundos. Em seguida, junte a cebola e a batata yacon, mexendo 
sempre até que a cebola comece a libertar seus aromas. Adicione a mistura de manteiga
de ervas e alho. Deixe levantar fervura, baixe o fogo, tampe a frigideira e cozinhe até 
que as batatas yacon fiquem macias, o que deverá demorar aproximadamente uns 15 
minutos. Pré-aqueça a grelha onde cozinhará o robalo em fogo médio baixo. Esfregue o 
robalo com azeite e tempere com sal e pimenta. Leve para assar na grelha e cozinhe por
cerca de 6 a 10 minutos de cada lado, dependendo da espessura do seu peixe. O peixe 
deve ser firme, mas não muito seco. Sirva de imediato com as batatas yacon e o molho.

Salada de batata yacon 

Ingredientes:
400 gramas de Yacon
300 gramas de alface americana cortada
2 unidades de pepino japonês
300 gramas de agrião
12 unidades de tomate uva ou sweet grape
10 unidades de azeitona preta sem caroço (Escorrer a água)

Modo de preparo:
Higienize o yacon, os pepinos, a alface, os tomates e o agrião. Descasque o yacon e 
corte-o em quadrados pequenos, reserve. Descasque os pepinos, fatie, reserve. Separe 
as folhas da alface americana e corte-as, reserve. Separe as folhas dos caules do agrião 
e reserve. Mantenha a salada na geladeira até a hora de servir.



Shake de canela

Ingredientes:

150 ml de água de coco
1 fruta
1 col de café de canela
2 colheres de sopa de linhaça ou chia ou amêndoas hidratadas

Modo de preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador, servir logo em seguida.

Suco de melão com batata yacon

Ingredientes:

2 xícaras de chá de melão picado
1 batata yacon média
10 folhas de hortelã
1 xícara de água de coco

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador

Suco Verde com Batata yacon

Ingredientes:

1 fruta de sua escolha (sugestões: abacaxi, laranja ou limão ou lima da pérsia)
1 folha de couve manteiga
3 a 4 folhas de hortelã
1 a 2 fatias finas de batata YACON
1 colher de sopa de BIOMASSA DE BANANA VERDE ou FARINHA DE BANANA VERDE
1 colher de sopa de fibra de sua escolha (quinoa, amaranto, linhaça, aveia...)
100 ml de água

Modo de preparo:

Bater primeiro a couve com água, depois acrescentar os outros ingredientes bater bem 
no liquidificador. Melhor tomar sem coar para manter as fibras.

Suco Vitaminado

Ingredientes:

2 cenouras
2 limões
1 maracujá
1 ½ litro de água
2 cubinhos de biomassa de banana verde
Adoçante

Modo de preparo:

Lave as cenouras, pique e coloque no liquidificador com a água, o limão e o maracujá. 
Acrescentar o adoçante a gosto. Coar e servir gelado.
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