
Receitas Nutricionais – Sem glúten

Bolo de aipim

Ingredientes:

4 ovos
1 kg de aipim cru ralado
100 g de queijo ralado
100 g de coco ralado
1 colher de óleo de coco
1 xícara de açúcar de coco ou demerara
1 xícara de leite de coco ou de arroz
1 colher de fermento em pó

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno (180º). Separe os ovos e reserve as gemas. Usando o batedeira, bata 
as claras em neve. Reserve. A parte, misture a mandioca, o queijo, o coco, o óleo, o 
açúcar, o leite e as gemas, e mexa até ficar uma massa homogênea. Acrescente o 
fermento, misture e junte a clara em neve. Transfira a massa para uma assadeira untada
e asse por 25 minutos.

Bolo de caneca de chocolate e quinoa

Ingredientes:

Massa
2 colheres de sopa de quinoa em flocos
1 colheres de sopa de cacau em pó
1 colheres de sopa de açúcar de coco
1 colher de café de canela em pó
4 colheres de sopa de leite de coco
1 clara
1 colher de fermento em pó
Calda
1 colher de cacau em pó
1 colher de açúcar de coco
1 colher de leite de coco

Modo de preparo:

Massa
Em uma tigela, misture a quinoa, o cacau, o açúcar e a canela em pó. Acrescente o leite
de coco, a clara e o fermento e misture até obter uma massa homogênea. Transfira a 
massa para uma caneca grande e leve ao micro-ondas, em potência alta, por 1 minuto. 
Regue o bolo com a calda e sirva.
Calda
Misture todos os ingredientes e leve ao micro-ondas por 40 segundos.



Granola 

Ingredientes:

3 xícaras de flocos de arroz integral
1 xícara de flocos de quinoa
1/2 xícara de flocos de amaranto
1/2 xícara de castanha-do-pará picada
1/2 xícara de castanha-de-caju picada
3/4 xícara de mel
3 colheres (sopa) de semente de linhaça
1/2 xícara de uva-passa escura
1/2 xícara de maçã desidratada, picada
1/2 xícara de damasco seco, picado

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno (180º). Junte os flocos de arroz, a quinoa, o amaranto, a castanha-
do-pará e a castanho-de-caju numa assadeira. Cubra cm o mel e espalhe a linhaça por 
cima. Leve ao forno e asse por 30 minutos, mexendo a cada 10 minutos. Retire do forno,
adicione uva-passa, a maçã e o damasco e espere esfriar. Utilize a granola 
preferencialmente com frutas frescas e iogurte natura.

Muffin de banana sem glúten e sem lactose

Ingredientes:

2 bananas
2 ovos caipiras
4 colheres de sobremesa de óleo de coco
3 colheres de sobremesa de açúcar de coco
Mel a gosto
1 xícara de chá de mix de ingredientes secos: castanhas e quinoa em flocos (passadas no 
processador)
2 colheres de sopa de farinha de arroz integral
Cacau em pó a gosto
Canela a gosto
1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata no processador a banana, o ovo, o óleo de coco, o açúcar mascavo e o mel. Misture 
esse creme com o mix de ingredientes secos, a farinha de arroz integral, o cacau em pó,
a canela e o fermento químico em pó. Asse por 20 minutos.

Muffin Doce 

Ingredientes:

1 ovo
2 colher de sopa de farelo de aveia ou quinoa em flocos
1 banana amassada
½ col de sopa de polvilho doce ou tapioca
1 col de sopa de leite de coco



1 xícara de: frutas desidratadas (ameixa seca, damasco, uva passa....), castanhas, 
cacau, coco em flocos, canela... (pode misturar um pouco de cada)
½ col de açúcar de coco ou mascavo ou demerara
1 colher de chá de fermento químico

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes, deixando o fermento por último, colocar em uma forma 
de bolo ou de cupcake e assar até dourar.

Nhoque de Batata Doce (Integral)

Ingredientes:

2 batatas doces médias
1 xícara de chá de farelo de aveia
1/2 xícara de chá de farinha de arroz (ou fécula de batata)
1/4 de xícara de azeite de oliva
Sal à gosto
Pimenta branca à gosto

Modo de preparo:

Cozinhe as batatas sem casca por 25 minutos. Quando estiverem cozidas, retire a água e
amasse-as bem enquanto ainda estiverem quente e reserve. Em uma superfície limpa e
lisa, coloque o purê e acrescente os outros ingredientes. Amasse até obter uma massa
homogênea e elástica. Divida em porções e enrole cada uma até obter um cordão na
espessura desejada. Corte-os em pedaços de, mais ou menos, 2 cm. Em uma panela
coloque a água para ferver, após fervida vá adicionando os nhoques aos poucos. Quando
subirem à superfície significa que estão cozidos,  é super rapidinho! Retire com uma
escumadeira, deixe escorrer toda a água e deixe-os em uma travessa grande para não
grudarem.  Sirva  com  o  molho  que  desejar  (sugestão:  bolonhesa  caseiro,  molho  de
tomate caseiro, molho pesto...).

Panqueca 

Ingredientes:

2 col. sopa de biomassa de banana verde
2 xícaras de água (300ml)
Gergelim – 2 colheres de sopa rasa
2 ovos
1/3 xícara de farinha de quinoa ou polvilho
1 xícara de farinha de arroz integral
½ xícara amido de milho
1 col. sopa de óleo de coco
1 col. chá de sal
1 col. sobremesa orégano
Pimenta branca moída
1 col. chá fermento químico

Modo de Preparo:

Bata os ingredientes no liquidificador, até a consistência um pouco mais mole do que a 



tradicional. Cozinhe em uma frigideira de teflon untada. Recheio de sua preferência, 
sugestão: molho de frango, carne moída, atum.

Pão Caseiro Sem Glúten e Sem Leite

Ingredientes:

3 ovos
3 col de sopa de azeite de oliva
1 col de sopa rasa de açúcar mascavo
1 col de chá rasa de sal
1 xícara de farelo de aveia
½ xicara de quinoa em flocos
1 xícara de farinha de arroz integral
200 ml de leite de coco
2 col de sopa de polvilho doce
1 sachê ou 1 col de sopa de fermento biológico

Modo de preparo:

No liquidificador, bater bem todos os ingredientes e por último adicionar o fermento.
Deixar descansar por 20-30 minutos ou até dobrar o tamanho e assar por +/- 40 minutos
ou até dourar.

Pão de queijo de batata salsa

Ingredientes:

2 xícaras de batata salsa cozida e amassada
1 xícara e ½ de polvilho azedo
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 200ºC
por mais ou menos 35
minutos. Pronto, é só servir!

Pão com Farinha de Arroz e Fubá (Máquina de Fazer Pão)

Ingredientes:

1 e 1/2 copo água
3 colheres de sopa leite vegetal em pó (misturar na água)
2 unidade ovo
3 colheres de sopa óleo de coco



2 colheres de sopa açúcar mascavo
1 e 1/2 colher de chá sal
1 e 1/2 copo farinha de arroz
1/2 copo farinha de soja tostada
1 copo fubá fino
1 copo polvilho doce
2 colheres de chá fermento biológico seco
1 colher de sopa sementes de erva doce
1 colher de chá goma xantana medida rasa

Modo de preparo:

Retire a forma da máquina de pão, coloque primeiro os ingredientes líquidos e depois os 
secos (na ordem da receita). Recoloque a forma na máquina, feche a tampa, escolha o 
Ciclo Rápido e escolha a cor desejada.

Pão de Mandioca

Ingredientes:

1/2 kg de mandioca cozida e amassada
2 ovos
1 tablete fermento para pão
2 colheres de sopa óleo de coco ou azeite de oliva
1 colher de sobremesa de sal
1 colher de sobremesa de açúcar mascavo
3 xícaras de chá farinha de arroz

Modo de preparo:

Desmanchar o fermento no açúcar, acrescentar o sal, os ovos e o óleo. Misturar bem e 
deixar descansar por 30 minutos. Acrescentar a mandioca e a farinha de arroz. Misturar 
bem. Colocar em forma para pão, untada e polvilhada. Esperar crescer e assar em forno 
quente.

Pão

Ingredientes:

3 ovos
1 e ½ xícara de farinha de amaranto ou fécula de mandioca
1 ½ xícara de farinha de arroz integral
1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem
3 colheres de sopa de biomassa de banana verde
1 colher de sopa de linhaça triturada
Temperos – Curry, Cúrcuma, Orégano, Pimenta, Sal
Fermento de Bolo

Modo de Preparo:

Bater as claras em neve e reservar. Misturar os outros ingredientes e acrescentar água 
morna até a consistência de um bolo duro, após misturar com as claras em neve. A 
consistência final fica parecida com a de bolo. Assar em forma untada por 
aproximadamente 30 minutos



Pão sem glúten e sem lactose e muitas fibras

Bater no liquidificador:

2 ovos
2 colheres de sopa de óleo de coco
1 xícara de chá de quinoa em flocos
½ xícara de farinha de arroz integral
1 batata doce cozida
1 colher de sopa de açúcar mascavo
1 colher de chá de sal
½ xícara de leite de coco
Por último, misture a mão 1 colher de chá de fermento químico.

Modo de preparo:

Coloque na forma própria para pão. Salpique sobre a massa sementes e grãos. Asse por 
aproximadamente 40 minutos.

Pãezinhos de batata com alecrim

Ingredientes:

400g de batata
2 3/4 (400g) xícara de polvilho doce
3/4 xícara de polvilho azedo
1 xícara de água quente
3/4 xícara de óleo
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de alecrim fresco picado
Sal a gosto

Modo de preparo:

Descasque as batatas e cozinhe-as numa panela com água. Escorra-as e passe-as pelo 
espremedor. Deixe esfriar. Preaqueça o forno (180º). Numa tigela, junte a batata 
espremida e os demais ingredientes. Misture tudo muito bem. Separe porções de massa 
e molde os pãezinhos e arrume-os numa assadeira, Asse-os por aproximadamente 25 
minutos.

Pizza Sappore d Itália

Ingredientes:

Massa
1 xícara de creme de arroz
1 ovo
1 colher de chá de orégano
Sal a gosto
6 colheres de sopa de água
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 colher de sopa de amido de milho
Azeite de oliva para untar.
Recheio



3 tomates maduros
Sal a gosto
1 colher de chá de orégano
1 colher de chá de azeite de oliva
100g de ricota cortada em pecados
Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo:

Massa
Preaqueça o forno (180º). Misture o creme de arroz com o ovo, o orégano, sol, a água e 
o azeite. Acrescente o amigo de milho e continue trabalhando com a massa até deixá-la 
homogênea. Abra a massa e forre uma forma para pizza, de cerca de 28 cm de diâmetro,
untada. Perdure-a várias vezes com um garfo e leve-a ao forno para assar por 15 a 20 
minutos, ou até que comece a dourar. Retire a massa do forno e espalhe o tomate 
temperado sobre a massa dourada. Cubra com fatias de queijo branco, polvilhe com o 
orégano e regue com o azeite restante. Leve de volta para o forno
para reaquecer a pizza. Retire do forno e sirva imediatamente.
Recheio
Lave bem os tomates, elimine a pela e os sementes e corte-os em cubinhos. Tempere 
com sal, metade do orégano e do azeite.

Pizza Sem Queijo

Ingredientes:

5 colheres de sopa de quinoa cozida
200g de frango cozido, desfiado
2 claras
1 ovo
1 colher de sopa de chia ou gergelim
Alho desidratado, pimenta do reino, orégano e sal a gosto
Azeite para untar

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes, menos a chia ou o gergelim, até virar um creme consistente. 
Coloque em uma forma de pizza média untada com azeite, salpique chia ou gergelim e 
leve ao forno pré aquecido baixo por 20 minutos. Adicione o molho de tomate e o 
recheio que preferir, e leve de volta ao forno até aquecer o recheio. Você pode variar 
bastante suas opções de toppings para pizza. Experimente algumas combinações 
consagradas e saudáveis como:
• Rúcula, tomate cereja e mussarela de búfala
• Frango, requeijão de búfala e orégano
• Atum, azeitonas e cebola
• Ovo, pimentão, cebola e azeitona
• Champignon e queijo pecorino
• Palmito e alho poró
• Alcachofra, cebola e abobrinha
• Berinjela, tomate e queijo pecorino



Sorvete de nozes com cacau

Ingredientes:

5 bananas brancas maduras
2 colheres de sopa de açúcar de coco
4 colheres de sopa de cacau em pó
1 colher de sopa de essência de baunilha
1 colher de sopa de canela em pó
1 1/2 xícara de nozes picadas

Modo de preparo:

Descasque as bananas, corte-as em rodelas, coloque numa tigela, cubra com filme 
plástico e deixe no freezer até que a fruta congele. Bata no liquidificador a banana 
congelar e o mel. Acrescente o cacau, a essência de baunilha e a canela e continue 
batendo por 3 minutos. Passe o sorvete para uma tigela refratária e leve novamente 
para o freezer. Na hora de servir, adicione as nozes picadas.

Torta de liquidificador

Ingredientes:

Massa
1/4 xícara de azeite
1 xícara de leite desnatado
4 ovos
1/2 cenoura ralada
15 colheres de farinha de arroz
1 colher bem cheia de fermento em pó
Recheio à gosto (opção saudável: frango desfiado, brócolis e cenoura cozidos)

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador, deixando o fermento por último. 
Unte uma forma com azeite e farinha de arroz. Despeje metade da massa na forma, 
coloque o recheio e o restante da massa por cima. Leve ao forno pré-aquecido por cerca
de 30 minutos até que a massa esteja douradinha e assada.
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