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CUIDADOS COM OS ALIMENTOS E INGREDIENTES 
 
A escolha dos ingredientes a serem usados em receitas para crianças com alergias             

alimentares deve ser bastante cuidadosa. A leitura dos rótulos dos produtos industrializados            

é fundamental para verificar se o mesmo realmente não contém nenhum ingrediente que             

possa causar reações alérgicas. Podemos encontrar denominações pouco usuais e          

ficarmos na dúvida sobre a segurança na utilização desses produtos. Para esclarecer essas             

dúvidas encontra-se abaixo uma lista de ingredientes que devem ser evitados de acordo             

com cada dieta de exclusão: 

Leite: 
- Leite in natura, desnatado, condensado, em pó, evaporado, sem lactose ou baixo            

teor de lactose, achocolatado, maltado, fermentado. 

- Leite de cabra*, leite de ovelha e outros animais. 

- Queijo, nata, gordura anidra de leite, coalhada, iogurte, creme azedo, creme de leite,             

chantilly, doce de leite , manteiga, margarina com leite, farinha láctea, chocolate ao             

leite, nougat e salame com leite;  

- Aroma ou sabor de queijo, manteiga, leite condensado. 

- Caseína, caseinato, lactoalbumina (whey protein), lactoferrina, lactoglobulina,       

lactulose, lactose, leitelho, proteína láctea, composto lácteo, soro de leite, traços de            

leite, produtos lácteos. 

- Sabor ou corante de caramelo, creme da Bavária, creme de coco e Petit Suisse 

* A proteína do leite de cabra é semelhante à do leite de vaca, portanto não é recomendado                  

o uso de leite de cabra como substituto do leite de vaca. 

PROTEÍNAS DO LEITE PODEM SER ENCONTRADAS NESSES ALIMENTOS, OU SEJA,          
VOCÊ NÃO PODE INGERIR: 

● salame e outros embutidos 

● batatas chips e outros salgadinhos 

● margarina e alguns cremes vegetais 

● chantilly vegetal ou tradicional 

● sopas instantâneas 

● bolacha com leite 

● achocolatados 

● pães e bolos com leite 

● salsichas 

● macarrão instantâneo 



● alguns picolés de frutas 

DICAS IMPORTANTES 

● Leia todos os rótulos de alimentos e outros produtos industrializados, como de            

cosméticos (sabonetes, pomadas, condicionador, xampu, protetor solar, etc) e de          

medicamentos (lactulona, suplementos de cálcio, etc), pois estes produtos também          

podem conter leite e, em contato com a pele, provocar alergia, para os pacientes              

com reação IGE-mediada. 

● Frios (presunto, mortadela, etc) fatiados em padarias e mercados são geralmente           

cortados na mesma máquina onde são cortados os queijos, podendo ocorrer           

contaminação cruzada. Prefira produtos embalados diretamente pelo fabricante. 

● Evite produtos que não contenham rótulo com ingredientes (como por exemplo os            

produtos produzidos em padarias e confeitarias). 

Se seu filho tem alergia ao leite de vaca, leia com atenção a relação de ingredientes dos                 

alimentos industrializados antes de comprá-los ou de consumi-los. Há ingredientes que           

contêm leite, e outros que podem ou não conter. 

CÁLCIO 

Quanto você precisa de cálcio por dia em cada faixa etária: 

Valores de Ingestão dietética de referência segundo a idade e o gênero – Dietary Reference 
Intakes (DRI): 

Lactentes  0 - 6 meses = 210mg 

Lactentes  7 - 12 meses = 270mg 

Lactentes  1 - 2 anos = 500 mg 

Crianças  3 - 8 anos = 800mg 

Adolescente 9 - 18 anos =1300mg 

Lactantes (Mãe) = 1200mg 

São fontes de cálcio : brócolis, gergelim, amêndoas, aveia, feijão, couve, espinafre,            
batata-doce, peixes pequenos com osso, sucos fortificados ou bebidas à base de arroz             
fortificados. 

Geralmente uma suplementação é necessária pois a biodisponibilidade do cálcio nos           
alimentos não lácteos é muito inferior e é impossível atingir o recomendado. 

Outro nutriente que ajuda na absorção de cálcio é a vitamina D. Sua principal forma de                
obtenção é a exposição solar ou suplementação via oral com os alimentos ricos , por               
exemplo: salmão, sardinha, cavala e atum. 



 

 

 
 
 
 



Soja 
- Produtos à base de soja*;  

- Proteína texturizada de Soja, PTS;  

- Proteína vegetal hidrolisada 

- Proteína isolada de soja 

- Edamame 

- Iogurte de soja 

- Leite condensado de soja - Soymilk 

- Suco de soja- Ades, Sollys, etc. 

- Sorvete de soja 

- Farinha de soja 

- Manteiga de amendoim de soja 

- Broto de soja 

- Fibra de soja : Okara, farelo de soja e fibra de isolado de soja 

- Tipos de molho de soja são: shoyu, tamari e teriyaki. 

- Shoyo, Missô, Tofu, Natto, Sufu, Tao-cho, Tao-si, Yuba, Taotjo e Tempeh. 

* São permitidos: óleo de soja e alimentos contendo lecitina de soja. 

 

Ovo  
- Clara de ovo, gema de ovo, ovo em pó, ovo pasteurizado, albumina;  

- Suspiro, marshmallow, molho holandês, merengue, maionese, suflê, macarrão com         

ovos;  

- Ovalbumina, ovoglicoproteína, ovomucina, ovomucoide, ovotransferrina, albumina,      

lipovitelina, flavoproteína, globulina e lisozima. 

 

Trigo 
- Farinha, flocos, farelo, germe ou bagos integrais de trigo;  

- Pão, bolo, biscoito, bolacha ou torta com trigo;  

- Farinha de rosca, farinha de pão, pudim de pão;  

- Kibe, macarrão, massas; 

- Semolina. 

 

Frutos do mar 
- Parvalbuminas (alérgeno M) 

- Tropomiosinas  



- Peixe, marisco, camarão, berbigão, ostra, lula, polvo 

 

Oleaginosas: Castanha de caju, castanha do Pará, nozes, avelã, amendoim, pistache, etc. 

 
LISTAS DE SUBSTITUIÇÕES 
 
Diante de tantas restrições, vemos a necessidade de selecionar ingredientes que possam            

substituir os alimentos excluídos em preparações culinárias. Colocamos aqui algumas          

alternativas que podem ser utilizadas em diversos pratos. Com essas dicas você também             

poderá usar sua criatividade desenvolvendo novas preparações. 

 

Substitutos do leite  
● Usar, na mesma quantidade:  

● Água ou  

● Suco de frutas e/ou vegetais ou  

● Bebida à base de arroz 

 

Substitutos do ovo: 
* Para cada ovo utilize um dos substitutos relacionados:  

- 1 colher de chá de levedo dissolvido em ¼ de xícara de água quente , ou  

- 1 ½ colher de sopa de água + 1 ½ colher de chá de óleo + 1 colher de chá de                     

fermento em pó  

- 1 pacote de gelatina comum + 2 colheres de sopa de água quente (não misturar até                 

estar pronta para usar)  

- 1 colher de sopa de farinha de linhaça misturada com 3 colheres de sopa de água                

(misturar e deixar descansar por 2 minutos antes de adicionar à receita)  

-  1 colher de sopa de vinagre branco 

* Selecione receitas que levem apenas 1 ou 2 ovos e pelo menos 200 gramas (2 xícaras) de                  

farinha e sempre misture bem os itens molhados de cada receita. 

 

Substitutos do trigo : 
Para substituição da farinha de trigo* em receitas, prepare uma das seguintes misturas:  

 -1 kg de farinha de arroz + 330 g de fécula de batata + 165 g de araruta  

-  3 xícaras de farinha de arroz + 1 xícara de fécula de batata + ½ xícara de polvilho doce 

* Dados obtidos de www.acelbra.org.br 

http://www.acelbra.org.br/


Alimentos sem glúten que substituem a farinha de trigo 

Confira quais são as alternativas na hora de cozinhar e os seus benefícios 
POR BRUNA STUPPIELLO - ATUALIZADO EM 20/09/2016 
"Nenhuma farinha substitui a de trigo com o mesmo resultado no que se refere à                

estrutura e textura. Isto porque é justamente o glúten que fornece a elasticidade             
necessária para que a massa se desenvolva e não fique farelenta", observa a chef              
Carla Serrano consultora da Federação Nacional das Associações de Celíacos do           
Brasil (FENACELBRA). 
 
Por isso, nas preparações de tortas, bolos, pães e outros alimentos que utilizam a              
farinha de trigo é necessário fazer uma mistura entre alguns ingredientes sem glúten             
para se obter uma textura similar e aprovada para o uso. 

Farinha de arroz 
A farinha de arroz é a principal substituta da farinha de trigo nas receitas porque               
proporciona o espessamento da massa, assemelhando a textura de ambas as           
massas. Prefira a versão de arroz integral. "Ela garante mais nutrientes como fibras             
e vitaminas do complexo B. Alguns estudos mostram a presença de compostos            
como o ácido fítico que ajudaria na prevenção do câncer", conta a nutricionista             
Gabriela Maia. 
 
A farinha de arroz misturada com outros alimentos consegue substituir a farinha de             
trigo em todas as preparações. Confira quais são elas: 
 
Pães: ela costuma ser misturada com outros alimentos na preparação do pão, como             
lentilha moída, pois comidas apenas com a farinha de arroz possuem alto índice             
glicêmico e ao combinar dois alimentos há variedade de nutrientes. Para dar leveza,             
acrescenta-se a batata doce, mandioquinha ou biomassa de banana verde. O           
vinagre de maçã é utilizado para deixar a massa mais molhadinha e o fermento              
biológico irá ajudá-la a crescer. 
 
Bolos: ela pode ser misturada com a farinha de coco. 
 
Massas: Na hora de fazer um saboroso macarrão ou a massa da sua lasanha,              
combine a farinha de arroz com a fécula de batata e o polvilho doce. Para quem                
gostar, a quinoa também pode ser adicionada na mistura. 
 
Tortas salgadas: podem ser preparadas com a farinha de arroz misturada a outros             
alimentos como lentilha moída, biomassa de banana verde, batata doce,          

https://plus.google.com/u/0/103129762631128487988?rel=author
http://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17991-biomassa-de-banana-verde-veja-como-fazer-e-conheca-seus-beneficios
http://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17991-biomassa-de-banana-verde-veja-como-fazer-e-conheca-seus-beneficios
http://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17017-farinha-de-coco-doce-que-ajuda-a-emagrecer
http://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17017-farinha-de-coco-doce-que-ajuda-a-emagrecer
http://www.minhavida.com.br/temas/polvilho
http://www.minhavida.com.br/temas/polvilho


mandioquinha, entre outros. Além disso, a chia ou o amaranto podem ser            
adicionados para proporcionar crocância ao alimento. 
 
Tortas doces: a farinha de arroz pode ser misturada a farinhas de grão de bico ou                
quinoa e as de linhaça, amaranto ou chia. "Eu costumo triturar a tâmara com água               
até ela virar um purê e em vez de adicionar uma xícara de açúcar, eu adiciono esta                 
mistura e fica muito saboroso", revela a culinarista funcional Lidiane Barbosa. 
 
Pizzas: nesses casos a farinha de arroz acompanhada da goma xantana, açúcar            
demerara, linhaça dourada e pyssilium forma um ótimo substituto. "A principal           
diferença está no tempo em que essa massa precisará ser sovada, o segredo é              
sovar o dobro do tempo de uma massa com glúten", orienta Barbosa. 
 
Salgados: a chef Carla Serrano dá algumas dicas de como preparar uma saborosa             
coxinha sem glúten e com a farinha de arroz. "Misture mandioquinha, inhame,            
batata ou mandioca com polvilho doce e a farinha de arroz", orienta. É possível              
fazer esfiha com a combinação entre um mix de farinha sem glúten, inclusive a de               
arroz, com o polvilho doce, o polvilho azedo e gergelim moído. 
 
Biscoitos: os biscoitos podem ser feitos a partir da combinação de farinha de arroz,              
chia, quinoa em flocos e manteiga clarificada. 
 
Dados obtidos de: 
http://www.minhavida.com.br/alimentacao/galerias/16922-alimentos-sem-glute

n-que-substituem-a-farinha-de-trigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.minhavida.com.br/alimentacao/galerias/16922-alimentos-sem-gluten-que-substituem-a-farinha-de-trigo
http://www.minhavida.com.br/alimentacao/galerias/16922-alimentos-sem-gluten-que-substituem-a-farinha-de-trigo


Todas as indicações de substituições são intercambiáveis, ou seja, na 

impossibilidade de consumir um, pode-se utilizar outro indicado. 
 

Leite: 

Substitua uma xícara de leite por: 

- 1 xícara de leite vegetal = leite de coco, de arroz, de quinua, de painço, de 

amaranto, de girassol... 

- 1 xícara de água (pães ficam ótimos com água); 

- 1 xícara de suco de fruta (maçã ou laranja são boas pedidas em bolos); 
 

Buttermilk: 

Substitua uma xícara de buttermilk por: 

- 1 xícara de leite de coco; 

- 3/4 de xícara de leite de arroz; 
 

Iogurte: 

Substitua uma xícara  de iogurte por: 

- creme de leite de arroz + uma colher das de sopa de suco de limão; 

- 1 xícara de purê de maçã; 

- 1 xícara de purê de banana. 
 

Manteiga: 

Substitua 1 xícara de manteiga por: 

- 1 xícara de gordura de palma; 

- 1 xícara de banha de porco (em receitas salgadas); 

- 1 xícara de óleo (em bolos); 
 

Ovos: 

Substitua um ovo por: 

- 1/4 de xícara de purê de maçã e aumente o fermento químico em uma colher das 

de chá; 

- 1/2 banana bem amassada; 



- 1 colher das de sopa de farinha de linhaça + 3 colheres das de sopa de água 

morna. Deixe descansar por alguns minutos e empregue. 
 

Nota: Nunca faça substituição de ovos em receitas que utilizam mais do que dois 

ovos. Mesmo assim, nem todas as receitas ficam boas. 
 

Farinha de trigo: 

Substitua 1 xícara de farinha de trigo por uma das misturas abaixo: 

- Mistura sem glúten tradicional: 

* 2 xícaras de farinha de arroz branca ou integral; 

* 2/3 de xícara de fécula de batata; 

* 1/3 de xícara de polvilho doce. 

Misture tudo e empregue. 
 

- Mistura sem glúten protéica: 

* 1 e 1/4 de xícara de farinha de grão de bico; 

* 1 xícara de farinha de arroz; 

* 1 xícara de fécula de batata; 

* 1 xícara de polvilho ou amido de milho. 

Misture tudo e empregue. 
 

Farinhas: 

Fubá: 

Substitua 1 xícara por: 

- 1 xícara de farinha de grão de bico. 
 

Amido de milho: 

- 1 xícara de  polvilho, fécula de mandioca, fécula de batata. 
 

Chocolate em barra ou em pó: 

Pode ser substituído em igual quantidade de alfarroba em barra ou em pó. 

 

http://dietasgsc.blogspot.com.br/p/substitutos-na-cozinha-alergica.html 
 



Leites vegetais 
 

Leite de amêndoas 

1 xícara de chá de amêndoas cruas, 2 xícaras de água mineral, baunilha (opcional) 

Deixe as amêndoas de molho por 8 horas. Escorra e descarte a água. Bata as amêndoas 

por 3 minutos com a água mineral. Coe e coloque o líquido restante numa jarra e                

acrescente a canela, se desejar. 
 

Leite de aveia 

Separe um copo de aveia em flocos. Hidrate em água por uma noite. Na manhã 

seguinte, bata com dois copos de água e coe. 
 

Leite de arroz integral 

Deixe de molho por oito a dez horas, dois copos cheios de arroz. Leve ao fogo com o 

dobro de água. Exemplo: dois copos de arroz para quatro de água e assim 

proporcionalmente. O arroz deve ficar ao fogo sob a medida da mão, ou seja, assim que 

a mão não suportar mais o calor, é hora de desligar e abafar. Bata e coe várias vezes 

seguidas. Dois copos de arroz rendem meio litro de leite. 
 

Leite de coco 

1 coco seco ou 2 xícaras de coco ralado (sem conservantes), 500ml de água morna 

Bater no liquidificador com a água e coar. 
 

Leite de inhame 

1 xícara de inhame picado, 1 xícara de coco picado 

Deixar os ingredientes de molho por 8h na geladeira. Escorrer a água e bater o inhame e 

o coco com 3 xícaras de água (se preferir mais aguado acrescentar mais água). 

Opcional: extrato de baunilha ou fava de baunilha. 
 

Dicas: Todo leite vegetal pode ser tomado puro ou adoçado com agave, maple syrup,              

açúcar de coco, demerara, stévia, açúcar mascavo, etc. 

Vale inventar e criar suas próprias receitas. Eles combinam muito bem com frutas e 

podem ser batidos no liquidificador com banana, mamão, maçã, abacate, etc. 

Também ficam ótimos com frutas secas como ameixa-preta (sem caroço), tâmaras, 

damascos e uva-passa. Uma boa opção é deixar as frutas secas de molho por algumas 

horas antes de acrescentá-las ao leite, para que fiquem mais macias e soltem com 

facilidade seu açúcar natural. 



Receitas Doces 
 

1. Brigadeiro 

2. Mini Bolo 

3. Pudim de Arroz 

4. Pudim de Maracujá 

5. Pão de Queijo sem Queijo 

6. Bolo de Chocolate 

7. Bolo de Maçã 

8. Bolo de Fubá com Recheio de Goiabada 

9. Bolo de Laranja 

10. Bolo de Baunilha com Recheio de Chocolate com Chantilly 

11. Bolinho de Banana 

12. Cupcakes de Baunilha 

13. Cupcake de Cenoura 

14. Brownie 

15. Panetone 

16. Chocotone 

17. Sorvete de Banana Caramelada 

18. Flan de Chia com frutas 

19. Banana Choco Chip Muffin 

20. Muffins de coco 

21. Chantilly de coco 

22. Marshmallow 

23. Palha Italiana 

24. Pão de Chia e aveia 

25. Pãezinhos de abóbora 

26. Pãezinhos de abóbora com chia 

27. Pão 

28. Pão Branco 

29. pão Caseiro 

30. Pão de Batata 

31. Pão de Cenoura 

32. Pão de Mandioquinha 

33. Biscoito de Chia 

 



Receitas Salgadas 
 

1. Esfiha de Carne moída 

2. Panquecas de Frango com Molho Branco 

3. Panquecas Americanas 

4. Lasanha de Panquecas 

5. Estrogonofe de Carne 

6. Panqueca de Frango 

7. Bolinha de Queijo Vegano]Pão de Q de Tomate seco com Manjericão 

8. Purê de Batata Doce 

9. Pão de Q de Azeitonas Pretas 

10. Pão de Cebola e Salsa 

11. Coxinhas 

12. Bifes de Frango com Tomate e Hortelã 

13. Quibe de Couve-Flor 

14. Salada Quente de Grão de Bico e Espinafre 

15. Grão de Bico Crocante 

16. Como fazer o Grão de Bico 

17. Chips de Batata doce 

18. Quibe 

19. Hamburguer de Quinoa 

20. Nhoque de Batata doce 

21. Nhoque de Biomassa 

22. Sopa de Verduras e Legumes 

23. Sopa de Abóbora com Tangerina, Gengibre e Manjericão 

24. Sopa Indiana de Grão de Bico 

25. Empadão de Grão de Bico de Frango 

26. Falafel Bolinhas de Grão de Bico 

27. Milanesa sem Glúten e sem Ovos 

28. Molho Bechamel 

29. Arroz Piamontese 

30. Molho Madeira 

31. Couve Flor ao Molho Branco 

32. Leite de Quinoa 

33. Biomassa de Banana Verde 

 



Receitas SEM: leite, ovo, soja, trigo, oleoginosas e frutos do mar 
 
 
1- Brigadeiro 
 Ingredientes: 

●  1 unidade média de mandioca 
●  ½ xícara de chá de açúcar refinado  
● 4 colheres de sopa de chocolate em pó sem leite  
● 2 colheres de sopa de óleo  
● 3 xícaras de chá de água ½ xícara de chá de chocolate granulado sem leite e sem 

soja 
 
Modo de Preparo 

1. Cozinhe a mandioca na panela de pressão por 30 minutos. Amasse bem até formar 
uma massa lisa sem grumos.  

2. Em seguida, leve ao congelador para esfriar por 20 minutos.  
3. Em uma panela, misture bem a mandioca, o açúcar, o chocolate em pó e o óleo, 

acrescentando água aos poucos e mexendo sempre.  
4. Quando a mistura soltar do fundo da panela, desligue o fogo e deixe esfriar.  
5. Em seguida, modele as bolinhas e enfeite-as com chocolate granulado.  
6. Coloque-as nas forminhas de papel e sirva. 

 
 
2-  Mni Bolo  
Ingredientes  

● 1 ½ xícara de chá de farinha de arroz (ou fécula de batata ou farinha de grão de 
bico)  

● ¾ de xícara de chá de açúcar refinado  
● 4 colheres de sopa de óleo  
● 1 colher de sopa de vinagre  
● 2 colheres de chá de fermento em pó Óleo para untar  
● 4 colheres de sopa de chocolate granulado sem leite e sem soja 

 
Modo de Preparo  

1. Em um recipiente, misture a farinha, o açúcar e o óleo.  
2. Acrescente por último o vinagre e o fermento.  
3. Mexa bem até obter uma mistura homogênea.  
4. Unte forminhas de empada com o óleo.  
5. Despeje a massa nas forminhas.Pré-aqueça o forno.  
6. Salpique o chocolate granulado.  
7. Asse em forno médio (180ºC) por cerca de 30 minutos. 

 
 
 
 
 



3- Pudim de Arroz  
Ingredientes 

● 1 xícara de chá de arroz  
● 6 xícaras de chá de água  
● ½ xícara de chá de farinha de arroz  
● 2 e ½ xícaras de chá de açúcar refinado  
● 4 colheres de sopa de amido de milho 

 
Modo de Preparo:  

1. Cozinhe o arroz com 3 xícaras de água. Depois de cozido, bata o arroz no 
liquidificador por 5 minutos com 2 xícaras de água até que forme uma pasta 
homogênea.  

2. Em uma panela, leve esta pasta ao fogo, acrescentando a farinha de arroz e o 
açúcar.  

3. Dissolva o amido de milho em 1 xícara de água e acrescente aos demais 
ingredientes. Cozinhe até formar uma massa gelatinosa.  

4. Pré-aqueça o forno.  
5. 5. Em uma forma própria para pudim, despeje a mistura, e leve ao forno (200ºC), por 

40 minutos.  
6. Deixe esfriar e sirva com a calda de sua preferência. 

Experimente esta receita com a Calda de Groselha 
 
 
4- Pudim de Maracujá 
Ingredientes  

● ½ xícara de chá de amido de milho  
● 2 xícaras de chá de açúcar refinado  
● 2 xícaras de chá de água  
● 1 pacote de gelatina sem sabor  
● 1 copo “tipo requeijão” de suco de maracujá puro coado 10 a 15 unidades de gelo 

 
Modo de Preparo:  

1. Coloque em uma panela o amido de milho, o açúcar, a água, a gelatina e o suco de 
maracujá.  

2. Leve ao fogo e deixe reduzir, mexendo de vez em quando, até adquirir ponto 
cremoso.  

3. Coloque a mistura, ainda quente, em um liquidificador e vá acrescentando o gelo, 
batendo em velocidade alta.  

4. Coloque em uma forma com furo central e leve ao freezer.  
5. Sirva bem gelado. 

 
 
5- Pão de Queijo sem Queijo 
Ingredientes: 

● 4 batatas médias cozidas (aproximadamente 2 xícara de batatas amassadas 
● 2 xícara de polvilho doce 



● ½ xícara de polvilho azedo 
● ½ xícara de água 
● ⅓ xícara de óleo 
● Sal à gosto 

 
Modo de preparo: 

1. Em um recipiente coloque os secos, ferva o óleo e a água e jogue por cima dos 
secos, misture bem, sove um pouco a massa até desgrudar das mãos. 

2. Depois faça as bolinhas e leve para assar 
É possível congelar os pães já moldados antes de assar para assar em outro momento. 
 
 
6- Bolo de Chocolate Sem Glúten, Sem Leite e Sem Ovos! 
Ingredientes: 

● 1 potinho de purê de maçã para bebês 
● 1/3 de xícara de água 
● 1/3 de xícara de óleo 
● 1 colher das de sopa de baunilha 
● 1/2 xícara de chocolate em pó sem leite 
● 1 e 1/4 de xícara de açúcar 
● 1 e 1/3 de xícara de farinha de arroz 
● 1/4 de colher de chá de sal 
● 1 colher de chá de fermento em pó 

 
Modo de Preparo: 

1. Pré-aqueça o forno a 180º C. 
2. Na vasilha da batedeira, bata a papinha de maçã, a água, o óleo, a baunilha, 

o chocolate em pó e o açúcar até ficar uma mistura homogênea. Adicione a 
farinha, o sal e o fermento, bata em velocidade baixa para formar uma massa 
homogênea. 

3. Distribua a massa em duas formas descartáveis, coloque sobre uma 
assadeira e leve ao forno por 30 minutos ou até que ao enfiar um palito, este 
saia limpo. Sirva puro ou acompanhado de uma calda. 

 
Calda: 

1. caixinha de creme de leite vegetal ( de arroz) 
2. 100g de chocolate em barra meio amargo sem glúten e sem leite 
3. 1/2 xícara de açúcar de confeiteiro, ou glicose de mandioca ou néctar de 

agave 
 
Modo de Preparo: 



1.  Leve o chocolate em barra bem picado junto com o creme de leite ao 
micro-ondas por 40 segundos. Mexa para formar um creme, se precisar, 
esquente mais um pouco. Junte o açúcar, mexa bem e sirva quente ou fria. 

 
7- Bolo de Maçã  
Ingredientes: 

● 2 copos de farinha de arroz 
● 8 colheres de sopa de açúcar 
● 2 colheres de sopa de fermento 
● 1 pitada de sal 
● 2 maçãs 
● 1 copo e meio de água 
● 4 colheres de sopa de óleo de girassol 

 
Modo de Preparo: 

1. Bater a maçã com a água e o óleo no liquidificador, misturar com os ingredientes 
secos.  

2. Colocar o fermento final.  
3. Assar por meia hora em forno a 200º. 
4. Polvilhe com açúcar confeiteiro no final, mas pode ser açúcar e canela. 
5. Pode substituir maçãs por 2 cenouras que fica ótimo também! 

 
 
8- Bolo de Fubá com Recheio de Goiabada 
Ingredientes: 

● 2 xícaras de farinha de Arroz 
● 2 xícaras de fubá 
● 2 xícaras de açúcar 
● 2 xícaras de leite de côco 
● ¼ de xícara de óleo de coco 
● ¼ de Xícara de óleo de girassol 
● 1 colher de fermento 
● 1 colher de sopa de vinagre de maçã 

 

Modo de preparo: 
1. Misturar tudo até obter uma massa homogênea e assar em forno pré-aquecido a 

200° por 30 minutos ou até o palito sair seco.  
2. Rechear com goiabada. 

 
 
9- Bolo de Laranja 
Ingredientes: 

●  raspas de 2 laranjas; 
●  1 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de arroz; 
●  1/2 xícara (chá) de fécula de batata; 
●  1 colher (sopa) de polvilho doce; 



●  1 colher (café) de goma xantana; 
●  1 e 1/2 xícaras (chá) de suco de laranja; 
●  1 xícara (chá) de açúcar demerara; 
●  1/4 xícara (chá) de óleo; 
●  2 colheres (sopa) de purê de inhame; 
●  1 colher (sopa) de farinha de chia; 
●  1 e 1/2 colheres (sopa) de fermento em pó. 

 
Mãos à obra:  
1. Preaqueça o forno a 180º (temperatura média) e unte uma forma para bolos com 22cm                
de diâmetro. 
2. Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a fécula de batata, o polvilho doce e a                  
goma xantana. Mexa bem até uniformizar as farinhas. 
3. Bata no liquidificador os demais ingredientes, com exceção do fermento e das raspas das               
laranjas, até formar uma mistura espessa. 
4. Junte essa mistura às farinhas e mexa até formar uma massa homogênea. 
5. Acrescente as raspas das laranjas e o fermento e misture delicadamente. 
6. Despeje a massa na forma previamente untada e leve ao forno para assar por 
aproximadamente 30 minutos ou faça o teste do palito. 
♥ Para a cobertura: 
– 1 xícara (chá) de açúcar demerara pulverizado (triturado no liquidificador); 
– 3 colheres (sopa) de suco de laranja. 
Misture os ingredientes até formar uma massa lisa e cubra o bolo com a cobertura. 
 
 
10- Bolo de Baunilha com Recheio de Chocolate e Cobertura de  Chantilly 
Ingredientes: 

● 3 xícaras de farinha de arroz 
● 1 e 1/2 xícara de açúcar 
● 3 colheres de chá de fermento em pó 
● 1/2 de colher de chá de sal 
● 2 e 1/2 xícaras de leite de arroz ou suco de fruta 
● 1 xícara de óleo 
●  2 colheres de sopa de vinagre branco 
● 1  fava de baunilha 

 
Modo de Preparo: 

1. Misture os ingredientes secos e depois junte os líquidos até obter uma massa 
homogênea. 

2. Coloque em forma untada e asse por 40 a 45 minutos em forno a 180º. 
 
Para a cobertura - chantilly de coco 

● 250 ml de leite de coco (deixar por 1h no congelador). 
● 2 colheres de sopa de açúcar 
● Bater na batedeira até encorpar. 
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Recheio de chocolate: 
● 150g de chocolate sem leite e sem soja picado. 
● 1/2 xícara de água 
● uma bacia com cubos de gelo 

 
Modo de Preparo: 

1. Preencha uma tigela grande de vidro (ou inox) com cubos de gelo.  
2. Coloque a água numa panela pequena e leve ao fogo médio.  
3. Quando começar a aparecer bolhinhas no fundo da panela, desligue o fogo.  
4. Junte o chocolate picado e mexa bem com uma espátula até derreter 

completamente.  
5. Transfira para uma outra tigela grande de vidro (ou inox).  
6. Encaixe a tigela do chocolate sobre os cubos de gelo.  
7. Com o batedor de arame, bata bem o chocolate por cerca de 4 minutos, até começar 

a endurecer.  
8. Fica uma consistência de mousse. 

 
Creme de Chocolate para o Recheio e Cobertura: 

1. Derreta o Chocolate em barra bem picado no micro-ondas e reserve. 
2. Bata o creme de leite vegetal com o açúcar, o amido e a baunilha em 

velocidade alta por uns 5 minutos para o açúcar ficar bem homogêneo. Junte 
o chocolate derretido, bata mais um pouco em velocidade baixa e empregue. 
Se não for utilizar de imediato, cubra a vasilha com filme plástico para o 
creme não ressecar. 

3. Você pode guardá-lo na geladeira, mas sirva em temperatura ambiente pois o 
creme endurece quando gelado. 

 
 
11- Bolinho de Banana 
Ingredientes: 

● 4 bananas nanicas ou 6 bananas prata 
● 2 tâmaras (opcional) 
● ½ xícara de leite Vegetal (coco, arroz, etc.) 
● ½ xícara de água 
● ¼ xícara de óleo (coco, palma, algodão) 
● 1 xícara de fécula de batata ou amido de milho (maisena) 
● 1 pitada de sal 
● 1 colher de sopa de  fermento químico 

 
Modo de Preparo: 

1. Picar 2 bananas e reserve 
2. Levar as bananas restantes, as tâmaras, o leite, a água e o óleo ao liquidificador e 

bater até homogeneizar. 
3. Em uma tigela, misturar a farinha, a fécula, o sal e o fermento. 
4. Misturar os dois preparos com o batedor manual ou colher de pau 



5. Acrescentar as bananas picadas e mexer delicadamente, 
6. Levar a massa a uma forma untada antiaderente e assar em forno pré-aquecido a 

230ºC por cerca de 20 minutos. 
7. Polvilhar com canela ao Servir (Opcional) 

 
 
12- Cupcakes de baunilha sem leite, sem soja e sem ovo: 
Ingredientes: 

● 2 e 1/2 xícaras de farinha de arroz 
● 3/4 xícara de açúcar 
● 1 e 1/2 colher de chá de fermento em pó 
● 1/4 de colher de chá de sal 
● 1 e 1/4 xícara de leite vegetal - arroz ou suco de fruta 
● 1/2 xícara de óleo 
● 1 colher de sopa de vinagre branco 
● 1  fava de baunilha 

 
Modo de Preparo: 

1. Misture os ingredientes secos e depois junte os líquidos até obter uma massa 
homogênea. 

2. Coloque em forminhas de cupcakes e asse por 30 a 35 minutos em forno a 180º. 
 
Para a cobertura: 

●  500ml de leite de coco 
●  1 x de açúcar. 
●  3 colheres de sopa de chocolate em pó 

Levar ao fogo e mexer bem por meia hora mais ou menos. 
Opcional: polvilhar paçoca, biscoito sem leite moídos por cima. 
 
 
13- Cupcake de Cenoura  
Ingredientes: 

● 1 xic de farinha de arroz ( ou fécula de batata) 
● Meia xic de polvilho doce ou amido de milho 
● 1 xic de açúcar (usei demerara) 
● 200 ml de leite de coco 
● 1 cenoura 
● 2 col de sopa de óleo 
● 1 col de sopa de fermento 

 
Modo de Preparo:  
Bater tudo no liquidificador, deixando o fermento por último.  
Colocar na forminha de cupcake e levar ao forno 180 graus por mais ou menos 40 min ou 
até o palito sair limpo. 
 
Cobertura: 



● 3 col de sopa de açúcar (demerara) 
● 2 col de sopa de chocolate em pó 
● 2 pitadinhas ou meia col de café de amido de milho 
● Colocar um pouco menos que meia xic de água 
● Leve ao fogo baixo até virar o ponto de calda caramelizada 

 
Dica: fure com palito os cupcakes ainda quentinhos para penetrar a calda e ficar 
molhadinho 
 
 
14- Brownie 
Ingredientes: 

● 2 xícaras de farinha de arroz  
● 2 xícaras de açúcar 
● 3/4 de xícara de cacau em pó 
● 1 colher de chá de fermento 
● 1/2 colher de chá de sal 
● 1 xícara de água ou leite vegetal 
● 1 colher de chá de essência de baunilha 

 
Modo de preparo: 

1. Peneirar e misturar todos os ingredientes secos, acrescentar os líquidos até obter 
uma massa homogênea. 

2. Colocar em forma untada com cacau em pó e levar ao forno pré-aquecido a 180º por 
35 minutos. 

3. Opcional:  chocolate picado. 
 
 
15- Panetone 
Ingredientes: 

● 200 ml de água morna 
● 1 sachê de fermento biológico seco 
● 5 colheres de açúcar 
● 1 pitada se sal 
● 200 ml de suco de laranja 
● 3/4 xícara de óleo 
● 1 colher de sopa de essência de panetone ( baunilha, e rum) 
● farinha de trigo até dar ponto (mais ou menos 750g) 
● frutas cristalizadas picadas e passas a gosto 

 
Modo de preparo: 

1. Misture os três primeiros ingredientes e aguarde 10 minutos.  
2. Junte os demais (menos as frutas) e vá juntando a farinha aos poucos até dar ponto, 

não desgruda totalmente).  



3. Deixar crescer por mais ou menos 40 minutos (cresce bastante, colocar em forma 
funda). Após, misturar as frutas, dividir a massa em 3 partes iguais e colocar em 
formas de panetone de 500g (à venda em lojas de confeitaria).  

4. Deixar descansar até dobrar de tamanho.  
5. Assar em forno pré-aquecido a 200° por mais ou menos meia hora ou até ficarem 

dourados. 
 
 
16- Chocotone 
 Ingredientes: 

● 200 ml de água morna 
● 1 sachê de fermento biológico seco 
● 5 colheres de açúcar 
● 1 pitada se sal 
● 200 ml de suco de laranja 
● 3/4 xícara de óleo 
● 1 colher de sopa de essência de panetone (aqui usamos baunilha, e rum) 
● farinha de Arroz até dar ponto (mais ou menos 750g) 
● 300g de chocolate sem leite picado (ou frutas cristalizadas e passas) 

 
Modo de preparo: 

● Misture os três primeiros ingredientes e aguarde 10 minutos. Junte os demais 
(menos o cacau ou frutas) e vá juntando a farinha aos poucos até dar ponto, não 
desgruda totalmente).  

● Deixar crescer por mais ou menos 40 minutos (cresce bastante, colocar em forma 
funda).  

● Após, misturar o Cacau/frutas, dividir a massa em 3 partes iguais e colocar em 
formas de panetone de 500g (à venda em lojas de confeitaria). 

● Deixar descansar até dobrar de tamanho.  
● Assar em forno pré-aquecido a 200° por mais ou menos meia hora ou até ficarem 

dourados. 
 
 

17- Sorvete de Banana Caramelada: 
Ingredientes: 

● 6 bananas bem madura 
● 1 xícara de açúcar 
● 2 colheres de óleo (uso o óleo de uva) 
● 500 ml de leite de coco 

 
Modo de Preparo: 

1. Em uma panela média, leve ao fogo baixo o açúcar e o óleo. Deixe queimar 
até formar um caramelo. Preste atenção para não escurecer demais. 
Junte as bananas em rodelas e deixe cozinhar por 5 minutos. Deixe esfriar. 



2. Coloque a banana caramelada no liquidificador, junte o leite de coco e bata 
para formar um creme. Leve a geladeira por 3 horas. 
Transfira a massa para sorveteira e bata por 30 minutos. Nos 5 minutos 
finais, junte o pé de moleque triturado se quiser um sorvete com crocante. 

3.  Leve ao freezer para terminar de endurecer.  
 

Para surpreender seu filho ou suas visitas, sirva-o acompanhado de waffles, 
brownies ou panquecas. É sucesso na certa :) 
 

 
18- Flan de Chia com Frutas: 
Ingredientes: 

● 1/2 xícara de leite de coco; 
● 1/2 xícara de leite de Quinoa; 
● Adoçante a gosto (se preferir); 
● 3 colheres das de sopa de semente de chia; 
● 1/2 xícara de frutas picadas a gosto (Pode ser manga e goiaba, manga e 

banana). 
Modo de Preparo: 

1. Misture todos os ingredientes, distribua em 2 taças e leve a geladeira de um 
dia para o outro. Sirva gelado!  

 
19- Banana Choco Chip Muffin: 
Ingredientes: 

● 4 bananas pequenas bem maduras (bananas no ponto a receita não fica boa) 
ou 8/10 bananas nanicas bem maduras 

● 2/3 de xícara de açúcar ou o substituto de sua preferência 
● 1/2 xícara de óleo vegetal 
● 1/2 xícara de leite vegetal (já usei de arroz e de coco, ambos ficam bons) 
● 1 e 1/2 xícara de creme de arroz ou farinha de arroz 
● 2 colheres das de chá de fermento em pó químico 
● 1 colher das de chá de bicarbonato de sódio 
● 3/4 de xícara de gotas de chocolate sem glúten e sem leite (marca Mavalério 

ou da loja s.o.s alergia) 
 
Modo de Preparo: 

1. Pré-aqueça o forno a 180ºC e forre 10 forminhas de muffin com forminhas de 
papel. 

2. Bata as bananas num processador ou liquidificador até virar um purê. 
Adicione o açúcar, o óleo e o leite vegetal de coco ou arroz.. Bata novamente 
rapidamente. Se estiver utilizando um processador, continue a massa nele 

http://www.sosalergia.com.br/loja/
http://www.sosalergia.com.br/loja/


mesmo. Se estiver usando um liquidificador, neste momento transfira a 
massa para uma vasilha e continue com uma batedeira. 

3. Adicione a farinha, o fermento e o bicarbonato, bata novamente para formar 
uma massa homogênea. Retire do processador e passe para uma vasilha 
média. Junte as gotinhas de chocolate e misture. 

4. Divida a massa nas 10 forminhas e leve ao forno por 20 ou 25 minutos. Sirva 
morno ou frio.  

 
 
20- Muffins de Coco Sem Glúten, Sem Leite e Sem Ovos 
Para a Cobertura: 

● 2 colheres das de sopa de farinha de arroz branca ou integral 
● 2 colheres das de sopa de óleo de coco ou de canola 
● 1/4 de xícara de açúcar mascavo 
● 1/2 xícara de coco em flocos 
● 1/2 colher das de chá de canela em pó 

Misture bem todos os ingredientes e reserve. 
 
Para o Muffin: 

● 2 xícaras das de chá de farinha de arroz ou creme de arroz 
● 1/2 xícara das de chá de óleo de canola 
● 3 colheres das de chá de fermento químico em pó 
● 1/2 colher das de chá de sal 
● 3/4 de xícara de açúcar 
● 1 xícara das de chá de leite de coco 

 
Modo de Preparo: 

1. Cubra as forminhas de muffin com forminhas de papel (eu uso forminhas de 
papel para empadas mesmo) e pré-aqueça o forno a 180º C. 

2. Coloque todos os ingredientes da massa em uma vasilha. Bata em 
velocidade média até formar uma massa uniforme. 

3. Distribua a massa em 10 forminhas de muffin. Cubra com a farofa da 
cobertura e leve ao forno pré-aquecido para assar por 30 minutos ou até que 
ao enfiar um palito este saia limpo. 

4. Sirva quente ou frio. 
 
 
21- Chantilly de Coco 
Ingredientes:  

● 250 ml de leite de coco bem gelado (deixar na geladeira de um dia para o outro em 
uma embalagem de boca larga. Descartar o soro.) 

● 2 colheres de sopa de açúcar 
● 1 fava de baunilha (opcional) 



 
Modo de preparo: 

1. Bater em batedeira até o ponto de chantilly. 
 
 
22- Marshmallow (AQUAFABA) 
Ingredientes: 

● 1 xícara da água do cozimento do grão de bico (ou o conteúdo líquido da lata do 
grão de bico em conserva) 

● 1/2 a 1 xícara de açúcar a depender do gosto de cada um 
● extrato de baunilha 
● gotas de limão 

 
Modo de Preparo: 

1. Bater em batedeira (não serve a mão) até obter a consistência de clara em neve.  
2. Acrescentar o açúcar e continuar batendo.  
3. Para tirar o gosto de grão de bico, acrescentar gotas de limão e/ou extrato de 

baunilha. 
4. Substitui clara de ovos em receitas e não serve fazer de um dia para o outro (volta a 

virar água). 
 
 
23- Palha Italiana 
Ingredientes:  

● 1 e 1/2 xícaras (chá) de purê de batata doce branca;  
● 1 xícara (chá) de leite vegetal;  
● 1 xícara (chá) de açúcar demerara;  
● 1 xícara (chá) de chocolate em pó sem leite ou 3/4 xícara (chá) de cacau em pó;  
● 3 colheres (sopa) de mel ou melado de cana;  
● 1 colher (chá) de essência de baunilha;  
● 1 pacote de biscoitos sequilhos sem glúten ;  
● 1 colher (café) de óleo de coco.  

 
Mãos à obra:  

1. Em um recipiente, pique os biscoitos em pedaços e reserve.  
2.  No liquidificador,leve os demais ingredientes,com exceção do biscoito, a batata até 

formar  uma massa lisa.  
3. Transfira para uma panela. 
4. Leve ao fogo baixo e mexa vigorosamente por 20 minutos ou até desgrudar 

completamente do fundo da panela.  
5. Desligue o fogo e misture o biscoito.  
6. Transfira o doce para uma forma untada com azeite, óleo ou creme vegetal e leve à 

geladeira por 2 horas.  
7. Corte os docinhos em quadradinhos e passe em açúcar de confeiteiro ou refinado. 
8. Sirva a seguir. 

 



Receitas de Pães 
 
24- Pão de Chia 
Ingredientes: 

●  400g de farinha de arroz 
●  50g de farinha de aveia 
●  50g de farinha de chia 
●  1 envelope de fermento biológico seco 
●  1 colher de sopa de mel, melado ou açúcar 
●  1 colher de chá de sal 
●  250 ml de água morna 

 
Modo de Preparo: 

1. Misture tudo e sove por uns 10 minutos. 
2. Coloque numa vasilha untada com azeite, faça um x na massa e cubra com plástico 

filme.  
3. Pré-aqueça o forno a 180º por uns 10 minutos e desligue.  
4. Coloque a massa lá dentro e espere crescer por 30 minutos. 
5. Retire a massa, dê formato aos pães e coloque em assadeira untada por azeite e 

deixe dobrar de tamanho.  
6. Asse a 200º por mais ou menos 20 minutos. 

 
 
25- Pãezinhos de Abóbora  
Ingredientes: 

● 1 xícara de abóbora cabotiá cozida e amassada 
● 1 xícara de polvilho doce 
● 1/2 de polvilho azedo 
● 1 colher de sopa de alecrim 
● 2 colheres de sopa de azeite de oliva 
● 1 colher de café de sal 

 
Modo de Preparo:  

1. Amasse a abóbora cozida e misture todos os ingredientes até formar uma massa 
homogênea e até que não grude nas mãos.  

2. Forme bolinhas e coloque em uma forma com papel manteiga ou antiaderente.  
3. Asse em forno pré-aquecido a 180º por 25/30 minutos. 

 
 
26- Pãozinho de Abóbora com Chia  
Ingredientes: 

● uma xícara de abóbora moranga (aquela mini); 
● uma xícara de polvilho doce; 
● meia xícara de polvilho azedo; 
● um terço de xícara de óleo de côco; 



● uma colher de sobremesa de chia; 
● alecrim e ervas finas. 

 
Modo de Preparo: 

1. Cozinhe a abóbora com um tiquinho mínimo de sal Rosa (ou comum) e amasse.  
2. Misture os outros ingredientes e sove até desgrudar (é rápido).  
3. Faz bolinhas, aperta e corta com o cortador de biscoito.  
4. Assar em forma untada por 25 minutos.  
5. Precisa tomar cuidado pra não deixar muito senão endurece. 

 
 
27- Pão 
Ingredientes: 

● 1 Kg de farinha de arroz 
● 2 envelopes de fermento biológico seco 
● 3 colheres de sopa de mel, melado ou açúcar 
● 1 colher de chá de sal 
● 500 ml de água morna 

 
Modo de preparo: 

1. Misture tudo e sove por uns 10 minutos.  
2. Coloque numa vasilha untada com azeite, faça um x na massa e cubra com plástico 

filme.  
3. Pré-aqueça o forno a 180º por uns 10 minutos e desligue.  
4. Coloque a massa lá dentro e espere crescer por 30 minutos. 
5. Retire a massa, dê formato aos pães e coloque em assadeira untada por azeite e 

deixe dobrar de tamanho.  
6. Asse a 200º por mais ou menos 20 minutos. 

 
 
28- Pão Branco 
Ingredientes:  

● 1 e 1/4  xícaras (chá) de farinha de arroz;  
● 1  xícara (chá) de fécula de batata;  
● 2/3  xícara (chá) de amido de milho;  
● 1/2 xícara (chá) de farinha de grão de bico;  
● 1 colher (chá) de goma xantana;  
● 1 colher (sopa) fermento biológico seco;  
● 2 xícaras (chá) de água morna;  
● 2 colheres (sopa) de azeite de oliva;  
● 2 colheres (sopa) de purê de inhame;  
● 1 colher (chá)  de açúcar demerara;  
● 1 colher (chá) de sal.  

 
 
Mãos à obra:  



1. Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a fécula de batata, o amido de milho, a 
farinha de grão de bico, a goma xantana e o fermento.  

2. Mexa bem até uniformizar completamente as farinhas.  
3. Bata no liquidificador os demais ingredientes até formar uma massa líquida.  
4. Junte essa massa às farinhas e misture até  ficar homogêneo.  
5. Unte e polvilhe uma forma de pão inglês com farinha de arroz, em seguida despeje a 

massa.  
6. Cubra o pão e deixe descansar por 50 minutos ou até dobrar de volume. 
7. Preaqueça o forno a 180º (temperatura média). 
8. Leve o pão ao forno para assar por aproximadamente 45-50 minutos ou faça o teste 

do palito.  
9. Espere esfriar completamente antes de fatiá-lo.  

 
♥ Dicas Bacanas: ➜ Pão Fofinho! Você poderá dar um empurrãozinho para a massa do 
seu pão crescer e ficar bem fofinho: – No microondas, coloque 1 copo de água 
aquecendo-o por 2 minutos em potência máxima. – Mantenha o copo de água dentro do 
microondas.  – Cubra o pão, coloque-o no microondas desligado e deixe descansar por 50 
minutos ou até dobrar de volume. 
 
 
29- Pão Caseiro 
Ingredientes:  

● 2 tabletes de fermento biológico 500 mL de água morna  
● 1 colher de café de sal  
● ½ xícara de chá de açúcar refinado  
● ¼ xícara de chá de óleo  
● 1 kg de farinha de arroz  

 
Modo de Preparo: 

1. Dissolva o fermento em um pouco de água morna.  
2. Misture bem todos os ingredientes junto ao fermento dissolvido, até formar uma 

massa lisa e homogênea.  
3. Deixe a massa descansar por 10 minutos.  
4. Divida a massa em três ou quatro partes iguais, abra os pedaços de massa com um 

rolo, enrole e deixe crescer. Pré-aqueça o forno.  
5. Asse em forno médio (180ºC), por aproximadamente 20 a 25 minutos. 

 
 
30- Pão de Batata  
Ingredientes:  

● 3 batatas médias  
● 5 xícaras de chá de polvilho azedo  
● 5 xícaras de chá de polvilho doce  
● 1 xícara de chá de óleo  
● 1 ½ xícara de chá de água  
● 1 colher de café de sal 



 
Modo de Preparo: 

1. Cozinhe as batatas e amasse-as em seguida, para formar um purê.  
2. Misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.  
3. Faça bolinhas com o auxílio de uma colher de sopa. Pré-aqueça o forno.  
4. Coloque as bolinhas em uma assadeira e leve ao forno alto (250ºC), por 45 minutos. 

 
 
31- Pão de Cenoura 
Ingredientes:  

● 6 cenouras médias  
● 1 xícara de chá de água morna  
● 6 xícaras de chá rasas (700 g) de farinha de arroz  
● ½ xícara de chá de açúcar  
● 1 colher de café de sal  
● ½ xícara de chá de óleo  
● 1 colher de sopa de fermento biológico 

 
Modo de Preparo: 

1. Em um liquidificador bata as cenouras, a água morna e o óleo. 
2. Em um recipiente, peneire a farinha e adicione o açúcar, o sal e o fermento. 
3. Coloque a mistura do liquidificador na farinha e mexa até que a massa fique 

homogênea.  
4. Unte 2 formas com óleo e farinha.  
5. Em cada forma, coloque metade da massa e deixe crescer por 1 hora.  
6. Pré-aqueça o forno. 7. Leve os pães ao forno médio por 1 hora. 

 
 
32- Pão de Mandioquinha 
Ingredientes:  

● 6 unidades médias de mandioquinha  
● 4 xícaras de chá de polvilho doce  
● 1 xícara de chá de polvilho azedo  
● 1 xícara de chá de óleo fervendo  
● Sal a gosto  
● 1 e ½ xícara de chá de água quente 

 
Modo de Preparo: 

1. Cozinhe a mandioquinha e amasse até formar um purê.  
2. Misture com os demais ingredientes, acrescentando a água por último.  
3. Pré-aqueça o forno.  
4. Faça bolinhas pequenas e asse em forno médio (150ºC). 

Esta receita fica igual a um pão de queijo. Vale a pena experimentar! 
 
 
33- Biscoito de Chia 



Ingredientes: 
● 100g de farinha de arroz 
● 100g de farelo de aveia 
● 4 colheres de sopa de chia 
● 120g de açúcar demerara 
● Óleo de coco até dar liga (1/3 de xícara mais ou menos) 

 
Modo de preparo: 

1. A massa não chega a ficar lisinha, mas basta abrir entre dois plásticos e depois 
cortar com cortadores e levar para assar em forno pré-aquecido a 180º por 20 
minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECEITAS SALGADAS 
 
1- Esfiha de Carne Moída 
Ingredientes: 

● Massa 2 xícaras de chá de água morna  
● 1 colher de sopa de fermento biológico seco  
● xícara de chá de óleo (140 mL)  
● 2 colheres de sopa de margarina sem leite  
● 2 colheres de sopa de açúcar  
● 1 pitada de sal  
● 5 xícaras de chá de farinha de arroz 

 
Recheio  

● 700 g de carne moída sal a gosto 3 tomates maduros sem semente e picados em 
cubos 1 limão  

● 1 colher de sopa de óleo para refogar  
● 1 cebola picada em cubinhos  
● 2 dentes de alho amassados  

   
Modo de Preparo: Massa  

1. Coloque a água morna em um recipiente e adicione o fermento biológico. Misture. 
2. Adicione o óleo, a margarina, o açúcar e o sal e misture bem.  
3. Adicione a farinha aos poucos até formar uma massa lisa, que não grude muito nas 

mãos.  
4. Reserve.  
5. Unte uma forma com farinha. Com a massa faça mais ou menos 45 bolinhas.  
6. Deixe descansar por uma hora. 

 
Recheio  

1. Coloque a carne moída em um recipiente e adicione o sal.  
2. Em seguida coloque o tomate picado em cubinhos e sem semente na carne e 

misture bem.  
3. Esprema o limão na carne e misture novamente.  
4. Reserve.  
5. Em uma frigideira aqueça o óleo. 
6. Coloque a cebola picada e o alho amassados e doure. 
7. Assim que estiverem levemente dourados, retire do fogo e coloque sobre a carne 

moída.  
8. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. 

 
Montagem  

1. Unte duas formas com óleo e reserve.  
2. Passe um pouco de óleo nas mãos para facilitar a abertura da massa.  



3. Pegue uma bolinha de massa e abra na palma da mão (mais ou menos do tamanho 
da palma). 

4. Coloque recheio suficiente para a quantidade de massa e feche no formato de uma 
esfiha (pode ser triangular ou quadrada).  

5. Coloque na forma untada.  
6. Repita esta operação até acabarem as bolinhas. Pré-aqueça o forno.  
7. Leve ao forno médio/alto por 30 a 40 minutos ou até que elas dourem.  
8. Sirva quente. 

 
 
2- Panquecas de Frango com Molho Branco  
Ingredientes 

● 1 xícara e 1/3 de leite vegetal 
● 1 xícara de farinha de arroz (fécula de batata ou farinha de grão de bico) 
● 2 colheres de sopa de óleo 
● 1 colher de chá de fermento 
● 1/2 colher de chá de sal 

 
Modo de Preparo: 

1. Bater tudo no liquidificador e assar em frigideira antiaderente. 
 
Sugestão de recheio:  

● molho branco (1/2 litro de leite vegetal, 2 colheres de sopa de farinha de arroz, sal e 
noz moscada a gosto.  

● Depois de engrossar, desligar o fogo, acrescentar frango desfiado, alho-poró, 
cenoura e salsinha. 

 
 
3- Panquecas Americanas 
Ingredientes: 

● 1 xícara de farinha de trigo 
● 1 xícara de leite vegetal 
● 1 colher de sopa de fermento em pó 
● 1 colher de sopa de açúcar mascavo 
● 1 colher de sopa de óleo 
● Essência ou fava de baunilha 

 
Modo de Preparo: 

1. Misture todos os ingredientes secos, depois acrescente o óleo e o leite vegetal até 
obter uma massa homogênea. Coloque as porções na frigideira, asse bem de um 
lado e vire para assar do outro até ficar bem dourada. 

2. Opcional: colocar frutas (colocamos mirtilos) ou chocolate picado. 
 
 
 
 



4- Lasanha de Panquecas 
Massa: 
Você pode utilizar a massa de panqueca sem ovos 
 
Recheio: 
Molho branco, misturado a frango desfiado temperado e salsinha picadinha. 
Montagem: 

1. Faça camadas de massa de panqueca, cortando-as para que não se 
sobreponham e encaixem no refratário reservado para a montagem, 
intercalando-as com o molho. 

2. Cubra com o molho branco. Leve ao forno para gratinar e sirva!  
 
 
5- Estrogonofe de Carne 
Ingredientes:  

● 1 colher de sopa de óleo  
● 1 cebola grande  
● 1 dente de alho 600 g de alcatra ou coxão mole picada em cubinhos sal a gosto  
● 1 colher de café de pimenta do reino  
● 5 colheres de sopa de polpa de tomate 250 g de cogumelo tipo paris (champignon)  
● 2 colheres de sopa de farinha de arroz 

   
Modo de Preparo: 

1. Em uma panela aqueça o óleo.  
2. Coloque a cebola picada em cubos e o alho espremido e deixe dourar.  
3. Em seguida acrescente a carne em cubinhos até que esteja cozida por inteiro.  
4. Coloque o sal, a pimenta e misture bem.  
5. Acrescente a polpa de tomate e em seguida os cogumelos.  
6. Em seguida, acrescente a farinha e misture bem até que ela forme um creme. 
7. Dissolva a farinha antes em um pouco de água e coloque na panela até engrossar 

misture bem. 
8. Continue mexendo até que o caldo fique grosso.  
9. Sirva quente com arroz. 

 
Dica: Você pode fazer também de Frango 
 
 
6- Panquecas de Frango 
Ingredientes: 
Massa  

● 2 xícaras de chá de amido de milho  
● 1 xícara de chá de água quente  
● 1 xícara de chá de óleo  
● 1 xícara de chá de fubá de milho 

 



Recheio  
● 1 unidade média de cebola  
● 4 colheres de sopa de óleo  
● 1 e ½ xícara de chá de frango desfiado cozido  
● 1 unidade média de tomate  
● 5 colheres de sopa de milho  
● 2 colheres de sopa de salsa sal a gosto 

 
Modo de Preparo: 
Massa  

1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa até obter uma mistura 
homogênea.  

2. Frite as panquecas em uma frigideira e reserve. 
 
Recheio  

1. Doure a cebola no óleo e acrescente o frango (já cozido e desfiado). 
2. Em seguida, acrescente o tomate, o milho, a salsa e o sal. Reserve. 

 
Montagem  

1. Recheie as panquecas e sirva com o molho de sua preferência. 
 
 
7- Bolinha de Queijo Vegano 
Ingredientes 

● 3 xícaras (chá) de purê de batata inglesa; 
● 1/2 xícara (chá) de purê de inhame; 
● 1/2 xícara (chá) de farinha de arroz; 
● 1/2 xícara (chá) de fécula de batata; 
● 1/4  xícara (chá) de azeite de oliva;  
● 1 colher (sopa) de levedura nutricional; 
● sal a gosto. 

  
Modo de Preparo:  

1. Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture bem a massa até 
desgrudar as mãos.  

2. Use uma colher (sobremesa) cheia de massa como medida.  
3. Passe um pouco de óleo nas mãos,abra a massa e coloque o recheio utilizando o 

queijo vegano de sua preferência e modele as bolinhas.  
4. Em uma panela média, coloque óleo suficiente para cobrir as bolinhas e leve ao fogo 

médio para aquecer.  
5. Quando o óleo estiver quente, abaixe o fogo.  
6. Coloque pequenas porções de bolinhas no óleo quente com cuidado.  
7. Deixe fritar até que as bolinhas fiquem douradas.Retireas coxinhas da panela com 

uma            escumadeira e coloque sobre um recipiente forrado com papel-toalha. 
8. Espere esfriar e sirva a seguir. 

 



➜ Para fazer o purê de inhame:  
1. Lave e descasque os inhames.  
2. Corte os inhames em pedaços e deixe-os de molho em água suficiente para cobri-los por 
8 horas com 1 colher (sopa) de limão ou vinagre.  
3. Descarte a água na qual os inhames ficaram de molho.  
4. Lave bem os inhames em água corrente.  
5. Leve os inhames ao fogo médio, em uma panela com água suficiente para cobri-los.  
6. Deixe ferver por aproximadamente 20 minutos e certifique-se que estejam cozidos (bem 
macias), utilizando um garfo.  
7. Descarte toda a água da panela e triture os inhames ainda quentes com um mixer ou em 
um processador até formar uma pasta. 
 
 
8- Pão de Q de Tomate Seco com Manjericão 
Ingredientes:  

● 100 gramas de tomates secos picados;  
● 1 xícara (chá) de purê de inhame; 
● 1 e 1/2 xícara (chá) de polvilho azedo;  
● 1 e 1/2 xícara (chá) de polvilho doce;  
● 3 colheres de óleo ou azeite de oliva;  
● 1 colher (sopa) de manjericão fresco picado; 
● sal a gosto. 

 
Mãos à obra:  

1. Preaqueça o forno a 220 graus.  
2. Misture todos ingredientes e sove a massa até desgrudar das mãos. Se necessário, 

acrescente 1 (uma) colher (sopa) de água fervente.  
3. Unte uma forma com um fio de óleo e passe um pouquinho de óleo nas mãos. 
4. Modele os pãezinhos manipulando a massa fazendo pressão com as mãos, 

compactando-as e fazendo as bolinhas. 
5. Coloque as bolinhas na forma, deixando um espaço entre elas, para que não 

grudem. 
6. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos.  

 
♥  Dicas Bacanas: ➜ Direto pro Freezer! O Pão de Q é uma ótima opção pra congelar e 
facilitar a nossa vida!  
1. Unte as mãos com um pouquinho de óleo e enrole os pãezinhos em forma de bolinhas.  
2. Coloque as bolinhas lado a lado em uma forma e leve ao freezer até congelar, por cerca 
de 15 a 20 minutos.  
3. Após o congelamento, acondicione as bolinhas em saco plástico (tipo zip) e em 
quantidade suficiente para o consumo imediato.  
4. Para assar, separe em uma assadeira as bolinhas ainda congeladas e leve-as ao forno 
pré-aquecido a 220 graus por aproximadamente 30 minutos. 
 



9- Purê de Batata Doce 

Utilizamos a Batata Doce Branca, por possuir um sabor mais suave. 
Para fazer o Purê de Batata Doce: 
1. Lave e descasque as batatas. 
2. Corte as batatas em pedaços e deixe-as de molho em água suficiente para cobri-las por 8                 
horas com 1 colher (sopa) de limão ou vinagre. 
3. Descarte a água na qual os inhames ficaram de molho para eliminar os anti-nutrientes. 
4. Lave bem as batatas em água corrente. 
5. Leve as batatas ao fogo médio, em uma panela com água suficiente para cobri-los. 
6. Deixe ferver por aproximadamente 20 minutos e certifique-se que estejam cozidas (bem             
macias), utilizando um garfo. 
7. Descarte toda a água da panela e triture as batatas cozidas e ainda quentes com um                 
mixer ou em um processador até formar uma pasta. 
 
 
10- Pão de Q de Azeitonas Pretas 
Ingredientes:  

● 200 gramas de azeitonas pretas picadas;  
● 1 e 1/2 xícara (chá) de purê de inhame;  
● 1 e 3/4 xícara (chá) de polvilho azedo;  
●  1 e 3/4 xícara (chá) de polvilho doce;  
● 1/4 xícara (chá) de óleo;  
●  sal a gosto.  

 
Mãos à obra:  

1. Preaqueça o forno a 220 graus. 
2. Misture todos ingredientes e sove a massa até desgrudar das mãos. Se necessário, 

acrescente 1 (uma) colher (sopa) de água fervente.  
3. Unte uma forma com um fio de óleo e passe um pouquinho de óleo nas mãos. 
4. Modele os pãezinhos manipulando a massa fazendo pressão com as mãos, 

compactando-as e fazendo as bolinhas.  
5. Coloque as bolinhas na forma, deixando um espaço entre elas, para que não 

grudem.  
6. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. 

 
♥ Dicas Bacanas: ➜ Direto pro Freezer! O Pão de Q é uma ótima opção pra congelar e 
facilitar a nossa vida!  
1. Unte as mãos com um pouquinho de óleo e enrole os pãezinhos em forma de bolinhas.  
2. Coloque as bolinhas lado a lado em uma forma e leve ao freezer até congelar, por cerca 
de 15 a 20 minutos.  
3. Após o congelamento, acondicione as bolinhas em saco plástico (tipo zip) e em 
quantidade suficiente para o consumo imediato.  
4. Para assar, separe em uma assadeira as bolinhas ainda congeladas e leve-as ao forno 
pré-aquecido a 220 graus por aproximadamente 30 minutos.  



11- Pão de cebola e Salsa 
Ingredientes: 

● 1 xícara (chá) de purê de inhame; 
● 1 xícara (chá) de polvilho azedo; 
● 1 xícara (chá) de polvilho doce; 
● 1/2 xícara (chá) de cebola roxa picada; 
● 1/4 xícara (chá) de azeite de oliva, 
●  1/4 xícara (chá) de água; 
● 1 colher (sopa) cheia de salsa picada; 
● sal a gosto. 

 
Mãos à obra: 

1. Preaqueça o forno a 220 graus. 
2. Coloque todos os ingredientes em um recipiente e sove a massa até desgrudar das              

mãos. 
3. Unte uma forma com um fio de azeite e passe um pouquinho de óleo nas mãos. 
4. Modele os pãezinhos fazendo bolinhas. 
5. Coloque as bolinhas na forma, deixando um espaço entre elas, para que não             

grudem. 
6. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. 

 
 
12- Coxinhas 
Ingredientes: 

● 2 xícaras (chá) de purê de batata doce branca; 
●  1 xícara (chá) de purê de inhame; 
● 1 xícara (chá) de farinha de arroz; 
● 3/4 xícara (chá) de fécula de batata; 
● 1/4 xícara (chá) de óleo; 
● 1 colher (chá) de sal. 
●  

Mãos à obra: 
1. Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture bem a massa até             

desgrudar das mãos. 
2. Coloque a massa em uma panela e leve ao fogo brando. 
3. Mexa até a massa desgrudar do fundo da panela. 
4. Deixe a massa esfriar por alguns minutos para que você possa manipulá-la com             

maior segurança. 
5. Use uma colher (sopa) cheia de massa como medida. 
6. Passe um pouco de óleo nas mãos, abra a massa e coloque o recheio de sua                

preferência. 
7. Modele as coxinhas fazendo trouxinhas e passe-as na farinha de mandioca torrada. 
8. Em uma panela média, coloque óleo suficiente para cobrir as coxinhas (utilizei óleo             

de coco) e leve ao fogo médio para aquecer. 
9. Quando o óleo estiver quente, abaixe o fogo. 
10. Coloque pequenas porções de coxinhas no óleo quente com cuidado 
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11. Deixe fritar até que as coxinhas fiquem douradas 
12. Retire as coxinhas da panela com uma escumadeira e coloque sobre um recipiente             

forrado com papel-toalha. 
13. Espere esfriar e sirva a seguir. 

 
♥ Dica Bacana: 
Você poderá assar as coxinhas no forno preaquecido a 220º por 30 minutos ou até que                
fiquem douradas. 
 
 
13- Bifes de frango com tomate e hortelã 
Ingredientes: 

● 500 grs bifes de frango 
● 2 dentes d’alho 
● 1 c.sobremesa pimentão-doce 
● 300 grs tomate maduro 
● hortelã fresca q.b. 
● sal e azeite q.b. 

 
Modo de Preparo: 

1. Comece por temperar os bifes com o alho picado, sal, pimentão, deixe marinar umas              
horas. 

2. Numa frigideira deite um fio de azeite e aloure os bifes de ambos os lados.  
3. Enquanto a carne cozinha lave e corte o tomate em cubos, e pique a hortelã.  
4. Assim que os bifes estiverem prontos, reduza o volume e junte os cubos de tomate e                

a hortelã, deixe que os sabores se  envolvam por cerca de 1- 2 minutos e sirva. 
5. Acompanhe com esparguete e salada de couves . 

 
 
14- Quibe de Couve-Flor 
Ingredientes: 

● 3 xícaras de arroz de couve-flor (calma que eu vou explicar como faz) 
● 600g de carne moída (pode ser patinho) 
● 1/2 cebola picada 
● Salsinha a gosto picada 
● Sal e pimenta a gosto (usei pimenta síria) 
● Azeite 

 
Modo de Preparo: 

1. Primeiro prepare o arroz de couve-flor: depois de lavar em água corrente e deixar de 
molho (para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária) uns 20 
minutos, corte os floretes e bata no liquidificador/processador até virar um arroz 
(será preciso fazer em etapas). Transfira para um refratário, cubra com papel filme e 
faça furinhos. Leve ao microondas por 5 minutos. Tá pronto! 

2. Misture a carne, 3 xícaras de arroz e os temperinhos e distribua em um refratário 



3. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 180 graus por uns 35 a 
40 minutos 

Ele solta bastante água durante o cozimento, mas é só escorrer, cortar e servir. O que 
sobrou do arroz eu congelei em porções de 1 xícara. 
 
 
15- Salada Quente de Grão de Bico e Espinafre 

● 2 xícaras de grão de bico 
● 1 folha de louro 
● Sal e pimenta a gosto 
● 4 xícaras de folhas de espinafre lavadas 
● 1/2 cebola picada 
● Azeite para refogar 

 
Modo de preparo: 

1. Deixe o grão-de-bico de molho de um dia para o outro ou por pelo menos 8 horas 
2. Cozinhe na pressão com a folha de louro e sal deixando no ponto al-dente (mais ou 

menos 15 minutos) 
3. Escorra e reserve 
4. Refogue a cebola picada no azeite até ficar transparente 
5. Pique grosseiramente as folhas de espinafre e refogue junto com a cebola apenas 

até murchar 
6. Apague o fogo, junte o grão-de-bico cozido 
7. Finalize com pimenta, um fio de azeite e acerte o sal, se necessário 
8. Sirva quente 

Pra quem tá sem ideia pra variar o arroz e feijão de todo dia, é uma ótima opção. Servi junto 
com arroz integral e torta de legumes.  
 
 
16- Grão de Bico Crocante 
Ingredientes 

● 2 xícaras de grão de bico cozido  
● 1 colher de sopa de azeite de oliva 
● 1 colher de sopa de páprica picante 
● 1 colher de chá de curry em pó (opcional) 
● 1 colher de chá de mostarda em pó (opcional) 
● 1 pitada generosa de pimenta do reino (opcional) 
● Sal e pimenta à gosto 

Modo de preparo 
1. Se estiver usando grão de bico enlatado, de caixinha ou daqueles que vêm à vácuo,               

lave beeem os grãos e deixe escorrer na peneira. Quanto mais secos estiverem os              
grãos, mais crocantes eles vão ficar. Vale inclusive deixar os grãos escorrendo por             
um tempo e depois colocá-los sobre papel toalha. 

2. Espalhe os grãos em uma assadeira antiaderente. É importante que os grãos fiquem             
todos em contato com a assadeira. 



3. Regue o azeite por cima dos grãos e coloque os temperos mexendo bem com uma               
espátula. A ideia é que cada grão esteja envolto por uma fina camada de azeite de                
oliva + temperos. 

4. Asse em forno médio por 20 minutos. Misture delicadamente e retorne para o forno              
por mais 20 minutos. Esse intervalo para dar uma mexidinha é importante pois             
queremos todos os grãos bem dourados e assados 

5. Repita o processo até que o aperitivo esteja bem crocante. Eu deixei por mais ou               
menos 1h no forno, mexendo a cada 20 minutos. Depois é só servir. 

Dica: ainda quentinho, é um aperitivo super crocante mas depois que esfria ele murcha.              
Masssss nada de jogar fora, viu? Fica ótimo para colocar na saladinha e dar um toque                
diferente pro seu prato (pode usar no lugar do   crouton ) . 
 
 
17- Como Fazer Grão de Bico 
Ingredientes; 

● 1 xícara de grão de bico cru 
● 2 partes de água filtrada – para deixar o grão de bico de molho e para cozinhá-lo 

Modo de Preparo: 
1. O primeiro passo é deixar o grão de bico de molho em uma tigela com água. Coloco                 

o suficiente para cobri-lo (deixo passar uns 2 dedinhos) . Pra não ter erro, faça esse               
processo antes de dormir, no dia seguinte já estará pronto para o cozimento. 

2. Descarte a água do molho e leve o grão de bico para uma panela de pressão,                
completando com água. Cubra até uns 3 dedos acima, respeitando o limite de             
segurança da sua panela.PS: eu não coloco sal porque prefiro deixá-lo o mais             
natural possível, aproveitando pra temperar na hora de montar algum prato. Se for             
do seu agrado, esse é o momento de temperá-lo (1 colher de chá é suficiente para                
salgar). 

3. Tampe a panela e deixe em fogo alto até começar a chiar. Quando a panela “pegar                
pressão”, coloque em fogo baixo e conte 15 minutos. Espere a pressão sair antes de               
abrir a tampa da panela! 

Caso você esteja fazendo em uma panela convencional, cozinhe por pelo menos 40             
minutos (fogo baixo) , sem deixar a água secar. Complete se necessário. 
 
 
18- Chips de Batata doce no micro-ondas 

● Forre o prato do microondas com duas folhas de papel toalha 
● FatiaR a batata doce bem fininha - é bom usar um fatia dorzinho mesmo, para que 

fiquem todas da mesma espessura, isso faz toda a diferença 
● Distribua as fatias sobre o papel toalha, como cuidado de não sobrepor umas sobre 

as outras 
● Ligue na potência máxima por 3 minutos 
● Vire as batatinhas e coloque mais 2 minutos 
● Tempere com sal e pimenta a gosto 

 
Algumas dicas:  

http://gordelicias.biz/index.php/2015/02/19/como-fazer-croutons/
http://gordelicias.biz/index.php/2015/02/19/como-fazer-croutons/


● Use uma batata média, se for muito pequena vai queimar antes de ficar crocante 
● Alguns raladores já vem com uma lâmina de fatiar que tem a espessura ideal para 

que as batatas fiquem crocantes. Se não tiver, vale o investimento, vende em lojas 
de R$ 1,99 (Eu usei o fatiador do meu processador). 

● Faça um teste no seu forno, talvez precise de menos (ou mais) tempo - se sentir 
cheiro de coisa queimada, interrompa o cozimento! 

● Dá pra guardar num saquinho plástico e levar na bolsa \o/ 
● Dê para as crianças provarem! Meus dois não gostam de batata doce, mas amaram 

esta versão! 
 
 
19- Quibe 
Ingredientes: 

● 1 xícara de carne para 1 xícara de arroz integral cozido. O resto é temperinho e 
forno. Receita que serve umas 4 pessoas. 

 
Ingredientes 

● 2 e 1/2 xícaras de carne moída 
● 2 e 1/2 xícaras de arroz integral cozido e escorrido 
● 1/2 cebola 
● Salsão à gosto ( pode ser salsinha, ou hortelã, que é o mais tradicional) 
● Sal e pimenta do reino à gosto 

 
Modo de Preparo: 

1. Passe todos os ingredientes no processador 
2. Distribua em um refratário levemente untado com um fio de azeite nivelando bem 
3. Leve ao forno pré-aquecido a 180º por 30 minutos aproximadamente (ou até dourar) 

Pra quem não tem processador, acredito que dá pra se virar com o mixer. No liquidificador 
deve dar um trabalhinho, mas vale a tentativa. 
 
 
20- Hamburguer de Quinoa 
Ingredientes 

● 1/2 xícara de quinoa em grãos [pode  misturar a quinoa clara com a escura] 
● 1/2 xícara de brócolis picadinho [pode ser o americano] 
● 1/2 xícara de cenoura ralada 
● 1 xícara de abobrinha ralada 
● 1 cebola média picadinha 
● 2 colheres de sopa de amido de milho 
● Azeite, sal e pimenta à gosto 

Modo de preparo 
1. Cozinhe a quinoa em 2 xícaras de água, até que ela esteja macia. Reserve. 
2. Refogue a cebola no azeite até que ela fique transparente. Acrescente em seguida o              

brócolis, a cenoura e a abobrinha e cozinhe em fogo baixo até que todos os vegetais                
estejam molinhos. Desligue o fogo. 



3. Misture a quinoa cozida aos vegetais e tempere até que esteja do seu gosto. Eu               
coloquei um pouco de molho de pimenta defumada tipo chipotle [De Cabrón] e sal. 

4. Espere até que sua misturinha esteja morna o suficiente, que possa ser manuseada             
sem que suas mãos sofram danos e acrescente então o amido de milho. Coloque              
uma colher de cada vez, pra ter certeza de que é realmente necessário. O amido de                
milho vai ajudar a dar liga. 

5. Molde a massa em bolinhas e dê uma achatadinha para facilitar sua vida na              
frigideira. 

6. Em uma frigideira antiaderente com um pouquinho de azeite, doure os           
hambúrgueres dos 2 lados até que eles ganhem uma corzinha. 

 
 
21- Nhoque de Batata Doce 
Ingredientes – 4 porções: 

● 2 batatas doces médias 
● 1 xícara de chá de farinha de aveia sem glúten 
● 1/2 xícara de chá de farinha sem glúten (ou fécula de batata) 
● 1/4 de xícara de azeite de oliva 
● sal a gosto 
● pimenta branca a gosto 

 
Modo de preparo: 

1. Cozinhe as batatas sem casca por 25 minutos. Quando estiver cozida, retire a água              
e amasse-as bem enquanto ainda estiverem quente e reserve. 

2. Em uma superfície limpa e lisa coloque o purê e acrescente os outros ingredientes              
com cuidado (como eu não tinha uma superfície legal, usei uma assadeira grande             
para fazer isso). Amasse até obter uma massa homogênea e elástica. 

3. Divida em porções e role cada uma até obter um cordão na espessura desejada.              
Corte-os em pedaços de mais ou menos 2cm.  

4. Em uma panela coloque a água para ferver, após ferver 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. 

5. Sirva com o molho que desejar. Eu fiz com molho de carne moída super simples –                
refoguei cebola, alho e tomates, acrescentei a carne moída (patinho) e um pouco de              
molho de tomate orgânico. Deixar reduzir, acrescentar sal e pronto! 

 
 
22- Nhoque de biomassa 
Ingredientes: 

● 250 gramas de biomassa de banana verde 
● 350 gramas de mandioquinha cozidas e bem amassadas (feito como um purê) 
● 100 gramas de farinha de arroz (integral) orgânico (para a massa) 
● 3 colheres (sopa) de azeite extra virgem 
● Ervas a gosto, como salsinha, tomilho e cebolinha 
● Sal Marinho a gosto 

https://www.facebook.com/decabron


● 600ml de molho de tomate (puro)orgânico pronto 
*será necessário um pouco mais de farinha, ao preparar o corte do nhoque 
 
Modo de preparo: 

1. Faça um purê com a mandioquinha e a biomassa e tempere a gosto.  
2. Coloque a farinha de arroz integral apenas para dar liga na massa (por isso a 

quantidade de farinha pode variar e pode precisar um pouco mais na hora de cortar). 
3. Numa bancada de pedra limpa, enfarinhe um pouco, e faça cobrinhas com a massa. 
4. Corte os pedacinhos de nhoque.  
5. Reserve. 
6. Faça um molho de tomates orgânico com manjericão. 
7. Em um refratário coloque molho na base, espalhe as bolinhas de nhoque.  
8. Cubra com o molho e leve ao forno por 15 minutos. 

 
 
23- Sopa de verduras e legumes 
Ingredientes: 

● 1 cebola pequena picada,  
● 1 fio de óleo para refogar, 
● 2 tomates sem pele picados,  
● 2 talos de alho-poró em rodelas,  
● 2 folhas de couve-manteiga, salsinha picada, cebolinha picada, 
● 8 buquês pequenos de couve-flor ou brócolis,  
● 1 beterraba em cubos,  
● 2 cenouras em rodelas,  
● 1 xíc. (chá) de ervilha fresca,  
● sal,  
● pimenta, coentro, manjericão, alecrim e açafrão a gosto,  
● água suficiente para cobrir os legumes 

 
Modo de Preparo: 

1. Em uma panela, refogue a cebola  o alho com o óleo. Acrescente todos os outros 
ingredientes e refogue rapidamente. Junte os temperos e a água. Assim que ferver, 
abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Espere esfriar um pouco e bata no 
liquidificador. 
 
 
24- Sopa de abóbora com tangerina, gengibre e manjericão 
Ingredientes: 

● 1 abóbora japonesa (cabotiá),  
● 2 colheres de sopa de manteiga clarificada (opções: óleo de coco ou azeite),  
● 2L de caldo ou água,  
● 1 pedacinho de gengibre,  
● 350 ml suco de tangerina ou polpa de manga,  
● folhas frescas de manjericão a gosto,  
● sal a gosto,  
● 2 dentes de alho 

 
Modo de preparo: 



1. Corte a abóbora em cubos. Numa panela, cozinhe a abóbora com o alho, o gengibre 
e a água, até a abóbora ficar macia. Bata tudo no liquidificador, adicionando o 
líquido aos poucos até alcançar a consistência desejada; se ainda sobrar líquido 
sem abóbora,dispense ou utilize para outra preparação.  

2. Adicione a manteiga ou azeite a gosto, o suco de tangerina, o sal e continue 
batendo. Quanto mais azeite colocar, mais aveludada a sopa ficará. Corrija o 
tempero ao seu gosto e sirva com folhas de manjericão por cima ou ao lado. 

 
 
25- Sopa Indiana de Grão de Bico 
Ingredientes: 

● colher de sopa de azeite de oliva 
● 3 dentes de alho picadinhos 
● 3 cenouras médias ou 2 grandes cortadas em cubinhos 
● 2 1/2 xícaras de água 
● 2 colheres de chá de curry em pó 
● 1 colher de chá de garam masala 
● 200ml de leite de coco 
● 2 xícaras de grão de bico cozido 
● Um punhado de cheiro verde picadinho 
● Sal a gosto 

Modo de preparo: 
1. Em uma panela média, doure o alho no azeite. Não deixe que o alho torre demais ou                 

a sopa poderá ficar amarga. 
2. Acrescente as cenouras em cubinhos, refogue um pouco e misture a água. 
3. Cozinhe as cenouras por cerca de 15 minutos ou até que elas estejam macias. 
4. Adicione curry, garam masala, leite de coco, grão de bico e cheiro verde. Cozinhe              

até que as folhas tenham murchado. 
5. Acerte o sal e tá pronto! 

Esta receita rende 3-4 porções e vai muito bem com um pãozinho. 
 
 
26- Empadão de grão de bico de frango 
Massa: 

● 3 xícaras de grão de bico deixadas de molho desde a noite anterior 
● 3 colheres de sopa de azeite de oliva 
● 2 1/2 xícaras de farinha de milho fina 
● 1 1/2 xícaras de polvilho doce 
● Sal 

 
Opcional:  

● Adicionar 1 xícara de biomassa e aumentar 1/2 xícara de farinha de milho e ½ 
de polvilho doce 
 
Ingredientes recheio: 

● 1kg de peito de frango cozido 
● 1 cebola 
● 1 vidro de leite de coco 
● 1 pedaço de gengibre ralado 
● 3 dentes de alho 



● Caldo do cozimento do frango 
● Açafrão da terra 
● Gersal (opcional) 

 
 Modo de Preparo (Massa): 

1. Depois de deixar o grão de bico de molho em água a noite toda, descarte a água e 
leve para cozinhar na panela de pressão por 15 minutos depois de chiar. A textura 
dele tem que ser bem mole 

2. Bata no processador ou liquidificador o grão de bico com o azeite, caso utilize a 
biomassa, bata junto. 

3. Retire e coloque em uma vasilha, adicione as farinhas e misture bem com as mãos 
até ficar bem homogêneo. Cubra com filme e deixe gelar por 30 minutos 

4. Forre a forma. 
 
Recheio: 

1. Cozinhe o frango com água e temperos. 
2. Desfie o frango (truque da batedeira). 
3. Refogue na frigideira a cebola, o alho e o gengibre.  
4. Adicione o frango, o leite de coco, um pouco do caldo do frango para deixar mais 

úmido e ao final, depois de desligar o fogo, adicione o açafrão da terra. 
 
Montagem: 

1. Forre a forma com a massa, coloque o recheio. 
2. Para a tampa do empadão, abra um pedaço de filme plástico na mesa e abra a 

massa com um rolo em cima dela. Pegue pelo plástico e coloque em cima do seu 
empadão.Aperte para juntar as bordas e pronto.  

3. Faça pequenos furinhos para o ar sair de dentro da massa enquanto assa. 
 
 
27- Falafel: Bolinhos de Grão de Bico: 
Ingredientes 

● 500g de grão de bico deixados de molho por 12 horas e escorridos; 
●  suco de um limão; 
● 1 dente de alho picado (eu usei uma colher de chá de cebola desidratada) 
● Salsa e cebolinha bem picadas a gosto, eu gosto de muita; 
● Sal e cominho a gosto. 

 
Modo de Preparo: 

1. Passe todos os ingredientes no processador até formar uma massa moldável. 
Não fica uma massa compacta, você terá que amassar os bolinhos com as 
mãos e moldá-los. 

2. Frite em óleo quente até ficarem dourados. É preciso que eles fiquem 
completamente imersos no óleo para cozinharem bem com a fritura. 

3. Sirva com o molho e saladas ou acompanhado somente do molho. 
 
 

 

 



28- Milanesa Sem Glúten e Sem Ovos 
Ingredientes:  

● 1 parte de farinha de mandioca crua e bem fina  
● 1 parte de fubá bem fino. 

 
Modo de Preparo: 

1. Misture bem as duas farinhas e empregue como de costume. 
2. Unte a carne, frango ou  legume com creme de leite vegetal. 

 
29- Molho Bechamel: 
Ingredientes: 

● 2 colheres das de sopa de azeite; 
● 1 colher das de sopa de farinha de arroz; 
● 2 xícaras de leite de arroz; 
● Sal, pimenta do reino e noz-moscada a gosto. 

 
Modo de preparo: 

1. Em uma panela sobre fogo baixo, aqueça o azeite, adicione a farinha de 
arroz e vá mexendo até a farinha ficar levemente dourada. 

2. Retire do fogo e junte o leite de arroz aos poucos, mexendo sempre para não 
empelotar. Volte ao fogo mexendo para engrossar. Adicione os temperos e 
está pronto para uso. 

 
30- Para o Arroz à Piamontese: 

1. Junte 3 xícaras de arroz branco cozido como de costume na sua casa, 
champignons fatiados finamente a gosto e se quiser, 1/2 xícara de creme de 
arroz ou de soja. 

2.  Sirva bem quente logo em seguida. Um clássico é serví-lo com Medalhão ao 
Molho Madeira.  

 
31- Molho Madeira: 
Ingredientes-  

● 2 colheres de sopa de óleo; 
● Tempero a gosto, como: cebola picada, 1 folha de louro, sal e pimenta do 

reino; 
● 1 xícara de vinho madeira ou seco, ou conhaque; 
● 1 xícara de água ou se for utilizar champignons, utilize o líquido da 

embalagem; 
● Meia colher de sopa de mostarda; 
● 2 colheres de azeite; 
● 1 colher de amido de milho ou qualquer outro amido. 

Modo de Preparo: 
1. Em uma panela aqueça o óleo e doure bem as aparas de carne junto com os 

temperos. 

http://dietasgsc.blogspot.com/2012/02/molho-madeira-sem-gluten-e-sem.html
http://dietasgsc.blogspot.com/2012/02/molho-madeira-sem-gluten-e-sem.html


2. Adicione o vinho e a água, abaixe o fogo e deixe apurar o molho por 10 
minutos. 

3. Passe o molho por uma peneira e descarte a carne. Reserve este caldo. 
4.  Aqueça o azeite e misture o amido, junte o caldo de carne e leve ao fogo 

para engrossar.  Passe novamente pela peneira se precisar. Adicione os 
champignons fatiados se for utilizar e empregue o molho na receita logo em 
seguida.  

 
32- Couve-flor ao Molho Branco Sem Leite! 
Ingredientes: 

● 1 couve-flor pequena cozida em água e sal ou a vapor 
● 2 xícaras de leite vegetal (uso o de arroz industrializado) 
● 1/4 de xícara de amido de milho, de batata ou de mandioca 
● 1 colher das de sopa de azeite 
● 2 a 3 colheres das de sopa de cebola bem picadinha 
● sal a gosto 

 
Modo de Preparo: 

1. Distribua a couve-flor cozida em um pirex pequeno. Pré-aqueça o forno. 
2. Em uma panela média, doure a cebola no azeite. Enquanto doura a cebola, 

dissolva o amido no leite vegetal. Adicione esta mistura às cebolas douradas 
e mexa até engrossar. Adicione o levedo e mexa para dissolvê-lo. Adicione 
sal a gosto. 

3. Cubra a couve-flor com este creme. Se desejar, salpique um pouco de 
farinha de rosca sem glúten. Leve ao forno para aquecer mais o prato. 

4. Sirva em seguida com cubinhos de bacon fritos, se preferir.  
 
 
33- Leite de Quinoa 
Ingredientes: 

● 1 copo de quinoa em grãos; 
● 3 copos de água mineral. 

 
Preparo: 

1.  Coloque um copo de quinoa em grãos de molho por 8 horas. A seguir, despreze a 
água do molho e bata a quinoa no liquidificador com três copos de água mineral e 
coe por três vezes.  

2. Rende cerca de meio litro de leite. Dura cerca de 3 dias em geladeira. 
OBS: O leite de quinoa é rico em proteínas! 

34- Biomassa de banana verde: receita da Bela Gil 

Ingredientes: 
● 3 bananas verdes 

Modo de preparo 



1. Corte a banana verde do cacho com a ajuda de uma faca ou tesoura, lave as 
bananas e leve para a panela de pressão com água suficiente para cobrí-las. Tampe 
a panela, leve à pressão e quando atingir a pressão, abaixe o fogo e deixe ferver por 
oito minutos. 

2. Desligue o fogo e espere a pressão sair naturalmente. 
3. Abra a panela de pressão com cuidado, retire as bananas e abra a banana com a 

ajuda de uma faca. 
4. Retire a polpa, leve ainda bem quente no liquidificador e bata com o mínimo de água 

até virar uma pasta bem cremosa. Guarde na geladeira para fazer, pães, bolos, 
mousse etc. 
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