
Receitas Nutricionais - para redução de gordura

Biscoito da farinha de uva

Ingredientes:

1 ovo inteiro
1 colher de sopa de óleo de coco
½ xícara de farinha de trigo integral
1 colher de sopa de farinha de uva
uma pitada de fermento
2 colheres de café de linhaça dourada
1 colher de sopa de açúcar mascavo
1 colher de café de canela

Modo de preparo:

Em um processador, bata todos os ingredientes até formar uma massa consistente.
Faça bolinhas e achate com a palma das mãos. Coloque em uma assadeira antiaderente 
e leve ao forno por 15 minutos (temperatura 205 graus).

Bolinhos de linhaça

Ingredientes:

½ xícara de chá de semente de linhaça
1 tablete de fermento de pão
1 xícara de chá de leite desnatado morno
1 colher de chá de adoçante dietético em pó próprio para forno e fogão
1 colher de sopa de margarina light
1 colher de chá de sal
2 xícaras de chá de farinha de trigo

Modo de preparo:

No liquidificador, bata as sementes de linhaça. Coloque-as em uma tigela, dissolva o 
fermento no leite e acrescente o adoçante em pó, a margarina e o sal. Misture tudo até 
que fique bem homogêneo. Aos poucos, vá adicionando a farinha, até que a massa fique 
bem firme, porém pegajosa. Faça bolinhas pequenas, distribua-as em uma assadeira e 
deixe-as crescer por 1 hora. leve ao forno médio (180º C) por cerca de 30 minutos.

Bolo de maçã, aveia e canela

Ingredientes:

½ copo de iogurte natural (firme)
1 ½ xícara (chá) açúcar mascavo
3 ovos
3 maçãs médias descascadas e cortadas em cubos de 1 cm
1 xícara (chá) de farinha de trigo branca
½ xícara (chá) de farinha de trigo integral fina
1 colher (sopa) rasa de fermento em pó
1 ½ xícara de aveia flocos finos



1 colher (chá) de canela em pó

Modo de Preparo:

Em uma tigela, bata o iogurte com uma xícara (chá) de açúcar mascavo até obter um 
creme. Junte os ovos e a maçã. Misture bem. Junte a Aveia em Flocos Finos, a farinha de
trigo integral e a farinha especial branca. Misture até obter uma massa espessa. 
Acrescente a canela em pó e por último o fermento. Unte com óleo e polvilhe farinha 
numa forma com orifício central. Coloque a massa. Misture ½ xícara de açúcar mascavo 
restante, e uma colher de chá de canela em pó e polvilhe sobre a massa do bolo ainda 
crua. Leve ao forno pré aquecido (180ºC), asse até formar uma bonita crosta.

Canelone de linhaça

Ingredientes:

Massa
1 e ½ xícara chá de farinha de trigo integral
1 xícara de chá de farinha de linhaça dourada
1 colher de café de sal
2 ovos
Recheio
2 dentes de alho amassados
1 colher de chá de azeite de oliva
1 maço de escarola picado
1 colher de café de sal
200 gramas de blanquet de peru
Molho
2 colheres de sopa de azeite de oliva
2 colheres de sopa de farinha de trigo
2 xícaras de chá de leite desnatado
1 xícara de chá de requeijão light
1 colher de sopa de catchup light
Salsa picada

Modo de preparo:

Massa
Reúna as farinhas de trigo e linhaça, o sal e os ovos no processador e bata até obter uma
massa firme. Se necessário, adicione algumas colheres de água. Deixe descansar por 15 
minutos. Em uma mesa enfarinhada, abra a massa com um rolo de macarrão. Faça 
retângulos (12cm x 15cm) e cozinhe em uma panela grande com água abundante. 
Escorra e reserve. Recheio Doure o alho no azeite, refogue a escarola e acrescente o sal.
Retire. Recheie a massa com blanquet e um pouco da
escarola. Enrole e coloque em um refratário. Molho Doure a farinha no azeite e adicione 
o leite aos poucos, mexendo até engrossar. Junte o requeijão e ketchup e retire. 
Coloque o molho sobre o canelone e leve ao forno para aquecer. Retire e sirva.

Mousse de abacate com cacau

Ingredientes:

1 abacate maduro
2 colheres de sopa de cacau em pó



2 colheres de sopa de mel

Modo de Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador e levar à geladeira até resfriar.

Pasta de ricota com iogurte

Ingredientes:

200g de ricota ou atum ou frango desfiado
1 pote de iogurte natural desnatado
1 colher (sopa) de azeite de oliva extra- virgem
Cenoura ralada e tomate em cubos
1 colher (sopa) de mostarda (opcional)
1 colher (sopa) de cebolinha verde picada e manjericão
1 colher (sopa) de salsinha picada

Modo de preparo:

Amasse a ricota com um garfo e adicione os demais ingredientes. Sirva com biscoitos, 
torradas e pães. Pode ser congelado por até 3 meses. Para descongelar, deixe-o de 
véspera em temperatura ambiente. No momento de usar, misture bem com um garfo.

Salada verde de abacate com nozes

Ingredientes:

1 dente de alho
½ de xícara de azeite de oliva
4 colheres de sopa de vinagre balsâmico
1 colher de chá de pimenta do reino
½ colher de chá de orégano
½ colher de chá de sal
1 abacate maduro em cortes longitudinais
1 pé de alface
150g de nozes sem casca

Modo de Preparo:

Descascar e amassar o alho. Acrescentar o vinagre balsâmico e o sal e misturar até o sal 
se dissolver. Acrescentar o azeite e os demais ingredientes e reservar. Em uma tigela, 
colocar as folhas de alface (higienizadas e rasgadas), por cima colocar o abacate e por 
último as nozes picadas grosseiramente.
Servir com o molho reservado.

Sopa de flocos de quinoa

Ingredientes:

2 Cenouras
1 Chuchu
1 Salsão
1 Alho poró



Água
Shoyu light ou sal marinho, ervas como alecrim ou outra de sua preferência.
1 xícara de flocos de quinoa.

Modo de preparo:

Coloque os vegetais para cozinhar com água e sal, cozinhar primeiramente a cenoura e o
salsão, depois de 5 minutos acrescentar os outros ingredientes. Quando estiverem quase 
cozidos acrescente os flocos de quinoa e deixe cozinhar mais 2 minutos, liquidifique e 
acrescente os temperos. Se quiser coloque uma folha de espinafre cortadinho e deixe 
cozinhar.

Suco de morango com linhaça

Ingredientes:

8 morangos (preferência orgânicos)
1 colher de sopa de linhaça moída
1 xícara de leite desnatado

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite com os morangos até ficar uma mistura bem homogênea. 
Coloque em um copo e misture a linhaça com a ajuda de uma colher. Depois, é só 
saborear.

Tomates recheados com quinoa real

Ingredientes:

Entradas
8 tomates maduros grandes
1 xícara de quinoa real cozida
1 cebola cortadinha
1 dente de alho
1 cenoura ralada (talo grosso)
Sal e pimenta do reino 60 gramas de queijo Gruyere

Modo de preparo:

Lavar os tomates, retirar as sementes sem cortá-los ao meio só a tampa. Refogar a 
cebola o alho e a cenoura. Acrescentar a quinoa real o queijo Gruyere em pedaços, o sal
e a pimenta. Desligar o fogo e rechear os tomates e polvilhar com queijo parmesão. 
Levar ao forno 180 °C durante 20 minutos

Torta de quinoa real com brócolis

Ingredientes:

Massa
1 e ½ xícaras de farinha de quinoa Real
½ colher de chá de sal
3 colher de margarina light
5 colher de água gelada



Recheio
1 tofu pequeno
1 ovo
1 maço de brócolis pré-cozido
½ cebola
1 colher de orégano
½ copo de leite
sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Massa
Misturar a farinha, a manteiga e o sal, amassar, adicionar água e ir sovando 
rapidamente.
Fazer uma bola com a massa e envolver em filme plástico. Levar à geladeira por 30 
minutos. Forrar o fundo e as laterais da assadeira (de preferência com aro removível) 
com a massa.
Recheio
Bater todos os ingredientes no liquidificador, despejar sobre a massa na assadeira e levar
ao forno médio por 30 minutos.

Torta integral de legumes

Ingredientes:

2 colheres de linhaça em grão
1 xícara de trigo integral + ½ xícara de trigo branco
2 colheres de leite de soja ou Molico em pó + 1 xícara de água
½ xícara de óleo de coco ou azeite de oliva
1 colher de chá de fermento químico (de bolo)
Sal à gosto

Modo de preparo:

Massa
Deixe a linhaça meia hora no liquidificador com ½ xícara de água. Após triture e 
acrescente os outros ingredientes da massa. Massa bem líquida.
Recheio
Fazer 1 maço de Brócolis e 1 de couve-flor no vapor, ficar ao dente (pode acrescentar 
mais legumes a
gosto, variando bastante). Em seguida preparar o molho com meio pimentão e todos os 
temperos de seu gosto com bastante tomate, quando estiver quase pronto colocar os 
ramos de brócolis e couve-flor. Colocar um pouco da massa no fundo da travessa, em 
cima o molho e o restante da massa colocar em cima do recheio, levar ao forno.
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