
Receitas Nutricionais – Sem Lactose

Arroz cremoso especial (com biomassa de banana verde)

Ingredientes:

1 colher de sopa de azeite de oliva
½ cebola média picada
1 dente de alho amassado
300 gramas de filé de frango cortado em cubinhos
1 xícara de arroz parboilizado ou integral
½ xícara de ervilha fresca ou congelada
1 xícara de chá de leite de coco
1 xícara de água
1 colher de chá de curry
Sal à gosto
2 colheres de sopa de biomassa de banana verde (ou suficiente para engrossar)
½ xícara de chá de macadâmia torrada e picada

Modo de preparo:

Aqueça o azeite e doure a cebola e alho. Acrescente o frango e refogue bem. Adicione o 
arroz, a ervilha, a leite de coco, a água, o curry, o sal e misture. Cozinhe, em fogo 
médio, ate o arroz secar e ficar macio. Se necessário, acrescente água, aos poucos. 
Apague o fogo e junte a biomassa de banana verde e a macadâmia, misturando bem. 
Sirva a seguir.

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 encorpar. 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.



Escondidinho de atum

Ingredientes:

Purê
1 kg de batata salsa sem pele
Sal à gosto
Recheio
2 colheres de sopa de azeite de oliva
2 cebolas médias picadas
2 dentes de alho
4 latas de atum em óleo (escorrer o óleo)
1 tomate picado
4 colheres de cheiro verde
1 colher de chá de orégano
1 xícara de ervilha congelada

Modo de preparo:

Purê
Preaqueça o forno (180º). Cozinhe a mandioquinha numa panela com água, escorra e 
passe pelo espremedor. Tempere com sal e misture muito bem. Numa forma refratária, 
faça camadas de purê e recheio de atum, terminando com purê. Leve ao forno para 
gratinar e sirva em seguida. Recheio
Aqueça o azeite e doure a cebola e o alho. Acrescente o atum, o tomate, o cheiro-verde 
e o orégano e misture bem. Junte a ervilha e deixe refogar por alguns minutos.

Iogurte de Tofu

Ingredientes:

1 xícara de tofu
1 xícara de água gelada
1 colher de cafezinho de goma xantana
1 colher chá de açúcar de coco ou adoçante (xilitol)
1 xícara de frutas vermelhas

Modo de preparo:

Bater todos os ingredientes, menos as frutas, acrescentar somente antes de levar a 
geladeira por 12 horas.

Molho branco funcional

Ingredientes:

200ml de leite de coco
1 col de sobremesa de linhaça moída
1 col de café de noz-moscada
1 col de café de gengibre
Pimenta preta
Sal
Variações – palmito, alcachofra.

Modo de preparo:



Misture todos os ingredientes e aqueça no fogo brando.

Muffin doce

Ingredientes:

1 ovo
1 colher de sopa de aveia
2 colheres de sopa de farinha de coco
1 colher de chá de fermento biológico
1 pitada de canela
1 colher de sopa de biomassa de banana verde
5 amêndoas ou castanhas picadas ou coco em flocos

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes e colocar em forminhas para assar. Rende 4 porções.

Muffin Salgado

Ingredientes:

1 ovo
2 colheres de sopa de aveia
1 colher de sobremesa de chia
1 colher de chá de fermento biológico
1 colher de sopa de biomassa de banana verde
3 colher de sopa de atum ou frango desfiado

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes e colocar em forminhas para assar. Rende 4 porções.

Pastinha de espinafre

Ingredientes:

1 abacate descascado e sem caroço
Suco ½ limão
1 copo de grão de bico escorrido
200g de espinafre fresco
2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo:

Processe o suco de limão e o grão de bico ate obter uma mistura homogênea. Cozinhe o 
espinafre no vapor, por 1 a 2 minutos, ate começar a murchar. Retire do fogo e deixe 
esfriar um pouco. Escorra. Em seguida, esprema o espinafre para retirar o liquido em 
excesso. Junte o espinafre com o abacate e o grão de bico e processe por alguns 
segundos. Transfira para uma tigela, misture com o azeite e sirva.

Patê de tahine com azeitona

Ingredientes:

1/2 xícara de azeitona preta picada



Suco de 1 limão
1/2 xícara de tahine
3 dentes de alho descascados
2 colheres de sopa de cheiro verde picado
Sal a gosto

Modo de preparo:

Bata no liquidificador a azeitona, o suco de limão, o tahine, os dentes de alho, o cheiro 
verde o sal.
Passe o patê para um recipiente com tampa e conserve na geladeira até o momento de 
servir.

Risoto prático (panela de pressão)

Ingredientes:

2 colheres de azeite de oliva
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
5 tomates sem pele picados
1 pimentão vermelho em cubinhos
½ xícara de milho congelado
1 xícara de arroz parboilizado
1 ½ xícara de brócolis picado
Sal a gosto
½ xícara de vinho branco
1 xícara de água
2 colheres de cheiro verde

Modo de preparo:

Aqueça numa panela de pressão o azeite e refogue a cebola e o alho. Adicione o tomate,
o pimentão, o milho verde, o arroz, o brócolis, o sal, o vinho e a água. Feche a panela e 
cozinhe por 3 minutos, a partir do início da fervura. Apague o fogo e espere a esgotar a 
pressão. Acrescente o cheiro verde e sirva-o imediatamente.

Suflê de tofu e cenoura

Ingredientes:

3 ovos
2 cenouras grandes raladas
300 g de tofu cortado em pedaços (preferência tofu orgânico)
1 cebola picada
1 dente de alho picado
2 colheres de sopa de azeite de oliva
Sal a gosto
1 pitada de noz-moscada ralada
1 colher de café de açafrão
2 colheres de farinha de trigo ou farinha de arroz
1 colher de sopa de fermento em pó
1 colher de café de óleo para untar



Modo de preparo:

Preaqueça o forno (180º). Separe os ovos e reserve as gemas. Bata as claras em neve e 
reserve. No copo do liquidificador, junte a cenoura, o tofu, as gemas, a cebola, o alho, o
azeite, o sal, a noz-moscada e o açafrão e bata até obter uma mistura homogênea. 
Acrescente a farinha de trigo e o fermento e bata rapidamente. Despeje a mistura numa
tigela, adicione a clara batida e misture delicadamente, com movimentos de baixo para 
cima. Passe tudo para uma forma para suflê, untada com óleo, e leve para assar até que 
o suflê esteja dourado, ou aproximadamente 30 minutos. Tire do forno e sirva 
imediatamente.

Trufa

Ingredientes:

1 col de sopa cheia de biomassa de banana verde
1 col de sopa rasa de cacau em pó
1 col de sopa cheia de amêndoas e avelãs triturados
1 col de sopa de caldo de agave

Modo de preparo:

Enrolar e passar em amêndoas e avelãs triturados.
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