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Risoto de Açafrão-da-Terra 
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Ingredientes: 

 4 colheres de sopa de manteiga light;  

 1 cebola pequena picada;  

 1 e ½ xícara de chá de arroz arbóreo;  

 1 colher de chá de sal;  

 ½ xícara de chá de vinho branco seco; 

 ½ colher de sopa de açafrão-da-terra em pó; 

 1 e ½ litro de caldo de legumes light; 

 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado; 

 

Modo de Preparo: 

Separe uma panela, adicione a manteiga e deixe 

derreter. Adicione a cebola, refogue, quando estiver 

translúcida coloque o arroz e deixe por mais 1 minuto. 

Adicione o vinho e deixe evaporar. Então coloque 

o açafrão e uma xícara de caldo de legumes quente 

dissolvido. Deixe cozinhar em fogo brando com a 

panela sem tampa, mexendo de vez em quando por 15 

minutos. E vá adicionando mais caldo de legumes 

conforme for secando. 

Quando o arroz estiver cozido al-dente, desligue, 

adicione queijo ralado e mais manteiga para dar liga. 

Misture suavemente, deixe descansar por 2 minutos e 

sirva. 
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Bolo de Banana e Canela 
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Ingredientes: 

 5 ovos;  

 2 e ¼ xícaras de chá de farinha de trigo;  

 1 xícara de chá de açúcar demerara;  

 1 colher de sopa de fermento em pó;  

 ¾ xícaras de chá de leite;  

 2 bananas amassadas;  

 1 xícara de chá de óleo;  

 ½ xícara de chá de nozes trituradas. 

 

 

Modo de Preparo: 

Bater os ovos, o açúcar, o leite e o óleo por cerca 

de 5 minutos no liquidificador. Em seguida, acrescentar 

a farinha de trigo e o fermento em pó, batendo mais um 

pouco para misturar tudo. 

Por último, passar a massa para um recipiente, 

juntar as bananas amassadas e as nozes trituradas e 

mexer bem até a massa ficar uniforme. 

Colocar a massa em uma forma untada e levar ao 

forno pré-aquecido a 180º até dourar. Em seguida, 

polvilhar canela por cima do bolo. 
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Panqueca com Mel, Blueberry 

e Morango 
  



 

9 
 

Ingredientes: 

 1 pacote de Panquecas Americanas Dr. Oetker; 

 2 unidades de ovos; 

 1 ¼ xícaras chá de leite; 

 Mel a gosto; 

 Blueberry a gosto; 

 Morangos a gosto; 

 

 

Modo de Preparo: 

Em um recipiente, junte o conteúdo da embalagem 

com os ovos e o leite misturando com uma colher até 

que a massa fique homogênea.  

Unte a frigideira com margarina e aqueça em fogo 

baixo. 

Coloque 3 colheres de sopa no centro da frigideira 

(não espalhar) deixando até que a massa solte 

facilmente e esteja dourada. 

Vire e proceda da mesma forma. Repita o processo 

com o restante da massa, não sendo necessário untar a 

frigideira novamente. 

Intercale duas panquecas com mel. 

Distribua os blueberries e morangos e finalize 

regando com mel. 
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Torta de Linhaça, Atum e 

Ricota 
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Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de Semente de Linhaça Marrom; 

 1/2 xícara (chá) de Farinha de Linhaça Marrom 

estabilizada; 

 1/2 xícara (chá) de Farinha de Trigo Integral; 

 1 xícara (chá) de farinha de trigo; 

 1 xícara (chá) de Biov Arroz + Cálcio; 

 1 lata de atum ralado em conserva; 

 1 xícara (chá) de ricota amassada; 

 1 cebola média picada e refogada; 

 3 colheres (sopa) de azeite de oliva; 

 1 colher (sobremesa) de fermento em pó para 

bolo; 

 Sal Marinho e cheiro verde a gosto 

 Para preparar o Biov + Cálcio, acrescente 3 

colheres de sopa de Biov em um copo de 200ml de 

água e agite bem. 

 

Modo de Preparo: 

Bata no liquidificador o Biov Arroz + Cálcio e a 

ricota, até que a ricota esteja triturada. 

Transfira para um recipiente e adicione a linhaça 

marrom, a farinha de linhaça marrom, as farinhas de 

trigo, o atum, o azeite de oliva, a cebola refogada, o 

fermento, o sal e o cheiro verde. 
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Misture bem com o auxílio de uma colher, até 

obter uma massa homogênea. Coloque a massa em uma 

assadeira média untada e asse em forno pré-aquecido 

(180ºC) por aproximadamente 40 minutos ou até 

dourar. 
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Limonada com Abacaxi e Chia 
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Ingredientes: 

 1 colher (chá) de chia em grãos; 

 1 xícara de abacaxi picado; 

 Suco de meio limão; 

 1 xícara (chá) de água gelada; 

 Adoce a gosto com açúcar mascavo; 

 

Modo de Preparo: 

No liquidificador, adicione o abacaxi, o suco de 

limão, a água e o açúcar mascavo. 

Bata por 2 minutos e retire o suco. 

Em um copo, adicione a chia em grãos e mexa bem 

com o auxílio de uma colher. 
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Salmão Grelhado 
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Ingredientes: 

 2 postas de salmão; 

 Sal; 

 Sumo de 2 limões; 

 Molho: 

o 1 colher (chá) de massa de alho 

o 1 pitada de sal 

o Coentro picado a gosto 

o 50 ml de azeite 

o 1 raminho de coentro 

 

Modo de Preparo: 

Tempere as postas de um dia para o outro em sal e 

limão. 

Na hora de grelhar, prepare o molho, misturando 

todos os ingredientes. 

Pincele as postas com o raminho de coentro. 

Grelhe, pincelando com o molho sempre que virar. 

Na última virada, cubra as postas com os 

ingredientes do molho. 

Deixe dourar um pouco mais para aderir bem e 

está pronto. 
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Torta de Atum 
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Ingredientes: 

 Massa: 

o 1 xícara de farinha de trigo; 

o 1 xícara de amido de milho; 

o 3 ovos pequenos (ou 2 grandes); 

o 1 ½ xícara de leite; 

o ½ xícara de óleo; 

o 1 colher (sopa) de fermento em pó; 

o 1 pitada de sal Manteiga para untar a forma; 

  Recheio: 

o 1 lata de atum escorrido; 

o 1 xícara de ervilhas (frescas ou congeladas); 

o 1 tomate picado; 

o ½ xícara de muçarela em cubos pequenos; 

o ½ xícara de cebola picada grosseiramente; 

o Cheiro verde a gosto; 

o Orégano a gosto; 

o Sal a gosto; 

o 1 colher (sopa)de azeite de oliva; 

 

Modo de Preparo: 

Em um recipiente junte todos os ingredientes do 

recheio e misture bem. 

No liquidificador ou processador de alimentos, 

bata todos os ingredientes da massa. 
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Despeje metade da massa numa assadeira untada 

(20x30 ou 30 cm de diâmetro). 

Em seguida, espalhe o recheio e cubra com o 

restante da massa. 

Coloque em forno pré-aquecido e asse por 30 min 

(aproximadamente) em forno médio, ou até dourar. 
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Bolo de Nozes sem Glúten e 

sem Lactose 
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Ingredientes: 

 1 xícara de nozes em forma de farinha (é só 

triturá-las); 

 1/2 xícara de açúcar demerara ou açúcar de coco; 

 1/4 xícara de leite de coco; 

 2 colheres de sopa de óleo de coco ou manteiga; 

 2 ovos; 

 1 colher de chá de água; 

 1 colher de sobremesa de canela em pó; 

 2 colheres de chá de fermento de bolo; 

 1 colher de chá de baunilha; 

 1 pitada de sal rosa ou marinho; 

 Calda: 

o 6 colheres de sopa de açúcar de coco; 

o 3 colheres de óleo de coco ou manteiga; 

o 1 copo de água; 

o 2 colheres de sopa de canela em pó; 

 Extra: 

o 6 nozes picadas e tostadas levemente na 

frigideira 
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Modo de Preparo: 

Para fazer a calda: Leve ao fogo todos os 

ingredientes e deixe levantar fervura e a calda está 

pronta.  

Reserve.  

Misture os 2 ovos, o óleo de coco (ou manteiga 

ghee), o açúcar e bata. 

Acrescente os demais ingredientes e misture bem. 

 O fermento deve ser acrescentado delicadamente 

e por último, mexendo com uma espátula ou colher 

grande. 

Unte uma forma com óleo de coco (ou manteiga), 

coloque um pouco da massa e depois a metade da 

calda. 

Misture a massa e a calda levemente com um garfo 

fazendo zig-zag. 

Acrescente a outra metade da massa. Leve ao 

forno. 

Quando o bolo sair quente desenforme e 

acrescente a outra metade da calda por cima. 

Acrescente as nozes tostadas e sirva. 
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Leite de Amêndoas 
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Ingredientes: 

 200ml de amêndoas cruas 

 4 copos de água 

 

Modo de Preparo: 

Lave as amêndoas, deixe de molho de um dia para 

o outro com água cobrindo. 

Escorra a água que ficou de molho, retire a 

película e bata no liquidificador com a água. 

Coe em um pano fino. 

  



 

25 
 

 

Ovo Mexido com Soja 
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Ingredientes: 

 30 g granulado de soja fina; 

 1 cebola picada; 

 1 dente de alho esmagado; 

 2 ovos um fio de azeite manjericão e orégano; 

 

Modo de Preparo: 

Demolha-se a soja durante uns 30 minutos, depois 

escorre-se e reserva-se. 

Numa frigideira antiaderente salteie a cebola e o 

alho no azeite, quando estiver mole junta-se a soja e 

deixa-se cozer uns minutos, tempere com o manjericão, 

orégano e se precisar sal, adicione os ovos e mexe-se 

até estar cozido , mas tenha atenção para não deixar 

secar. 
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Sopa de Beterraba 
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Ingredientes: 

 ½ cebola picada; 

 4 beterrabas ; 

 1 pitada de sal rosa 

 

Modo de Preparo: 

Refogue a cebola picada e as beterrabas médias 

cortadas em cubinhos. 

Acrescente água e sal rosa, e cozinhe até ela ficar 

macia. 

Bata tudo no liquidificador e pode servir! 
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Suco Rosa de Beterraba e 

Laranja 
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Ingredientes: 

 1 beterraba média; 

 1 cenoura média; 

 Suco de 1 Laranja; 

 100 ml de água. 

 

Modo de Preparo: 

Bata tudo no liquidificador com gelo a gosto. 
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Bolo de Cenoura 
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Ingredientes: 

 2 ovos inteiros; 

 2 cenouras grandes  raladas; 

 1 colher de chá de fermento em pó; 

 1 xícara de café de farinha de trigo; 

 Sal 

 

Modo de Preparo: 

Bata os ovos até ficarem homogêneos, acrescente 

o sal. 

Coloque as cenouras raladas e adicione a farinha, 

aos poucos, tomando cuidado para não engrossar 

muito. 

Frite os bolinhos, colocando-os no óleo já quente. 

Quando dourados, retire-os da panela e escorra no 

papel toalha. 
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Salada de Grão de Atum 
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Ingredientes: 

 2 latas de atum ao natural; 

 1 frasco de grão cozido (400 gr escorrido) ; 

 4 ovos; 

 1 tomate; 

 1 pepino; 

 1 lata de milho; 

 1 cebola; 

 Salsa a gosto; 

 Azeitonas pretas (descaroçadas a gosto) 

 Para o molho:  

o 3 colheres de sopa de azeite 

o 1 colher de sopa de vinagre de vinho branco 

o 1 colher de sobremesa de mostarda em pó 

o Sal a gosto 

o Pimenta preta a gosto 

 

Modo de Preparo: 

Ponha os ovos a cozer em água por, 

aproximadamente, 10 minutos. 

Entretanto, escorra o grão, o atum e o milho. 

Reserve. 

Lave bem o tomate e o pepino. Descasque o pepino 

e corte-o às rodelas finas. Corte o tomate em pedaços. 
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Parta as azeitonas em rodelas. Pique a salsa e a cebola, 

grosseiramente. 

Numa saladeira, coloque o tomate, o pepino, o 

grão, o milho e a cebola e misture bem. 

Prepare o molho, misturando o azeite, o vinagre e 

a mostarda. Mexa para incorporar tudo e tempere com 

sal e pimenta. 

Regue o preparado anterior com o molho e 

misture bem novamente. 

Distribua o atum escorrido e desfeito e envolva 

tudo. 

Adicione os ovos e as azeitonas. Polvilhe com salsa 

e sirva. 
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Salada de Atum 
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Ingredientes: 

 1 xícara (chá ) de lentilha; 

 1 cebola roxa picada; 

 1 cenoura picada; 

 3 dentes de alho picadinhos; 

 1 tomate picado; 

 2 colheres (sopa) de suco de limão; 

 1 folha de louro; 

 1/2 colher (sopa) de folhas de tomilho; 

 Sal e pimenta-do-reino a gosto; 

 Cheiro-verde picado a gosto 

 

Modo de Preparo: 

Em uma panela, coloque a lentilha, a cebola, a 

cenoura, o louro e o tomilho e, por fim, adicione água 

até ficar com cerca de 1 dedo acima dos ingredientes. 

Em seguida, deixe cozinhar em fogo baixo por 

aproximadamente 20 minutos ou até a lentilha ficar 

macia. 

Assim que a lentilha ficar macia, desligue o fogo, 

escorra a água, retire a folha de louro e adicione o 

restante dos ingredientes. 

Agora é só misturar e prontinho: Sua salada está 

pronta pra ser saboreada. 
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Torta de Banana 
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Ingredientes: 

 10 colheres de sopa de trigo; 

 10 colheres de sopa de açúcar; 

 1 colher de sopa de fermento em pó; 

 1 tablete de margarina dividido em três partes 

iguais; 

 12 bananas d'água ou prata bem madura; 

 2 ovos batidos em neve; 

 1 xícara de açúcar com canela; 

 

Modo de Preparo: 

Misture o trigo, o açúcar e o fermento e divida em 

três porções de 7 colheres de sopa. 

Em um tabuleiro untado com margarina, coloque 

uma das partes de farinha, a banana em fatias, 

pedacinhos espalhados de margarina e açúcar com 

canela. 

Repita as camadas até terminar as 3 partes da 

farinha e finaliza com os ovos batidos. 

Leve ao forno a 180°C até dourar, 

aproximadamente 30 minutos. 
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Bolo Simples de Banana e 

Maçã 
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Ingredientes: 

 3 xícaras de farinha de trigo; 

 2 xícaras de açúcar; 

 3 ovos; 

 2 colheres de sopa de manteiga; 

 1 colher de fermento em pó; 

 1 banana; 

 1 maçã; 

 1/2 xícaras de leite; 

 1 colher de sobremesa canela em pó; 

 

Modo de Preparo: 

No liquidificador bata o leite, a maçã, a banana e a 

canela e reserve. 

Na batedeira coloque os ovos e bata bem, 

acrescente o açúcar e a manteiga continue batendo, 

depois a farinha de trigo. 

Acrescente o leite batido que estava reservado e 

bata por 4 minutos. 

Coloque em uma forma untada e enfarinhada e 

leve em forno pré-aquecido por 30 minutos ou até 

enfiar uma faca e sair limpa. 
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Biscoito de Gengibre Light 
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Ingredientes: 

 1/2 xícaras de farinha branca;  

 1/2 colher de chá de gengibre em pó; 

 1 colher de chá de bicarbonato de sódio; 

 1/2 xícara de margarina light; 

 1 clara de ovo; 

 1 pitada de sal; 

 1/2 xícara de açúcar mascavo. 

 

Modo de Preparo: 

Misture os ingredientes secos em uma tigela 

grande. 

Em outra vasilha bata a clara com o açúcar até 

ficar espumoso. 

Então aos poucos despeje os ingredientes secos 

reservados e vá mexendo com uma colher até 

incorporar. 

Mexa bem a massa até ficar homogênea e divida 

em seguida em quatro porções. 

Cubra e leve para gelar por 3 horas no mínimo. 

Passado esse tempo, acenda o forno em 

temperatura alta. 

Separe uma assadeira de silicone ou normal 

untada. 
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Retire a massa da geladeira, abra em superfície 

plana enfarinhada e corte no formato e tamanho da 

preferência. 

Repita o procedimento com as outras massas da 

geladeira. 

Disponha os biscoitos na assadeira com um espaço 

entre eles. 

Leve para assar por 8 minutos ou até dourar, 

espere esfriar e reserve. 

Faça várias fornadas até terminar a massa. 

Sirva. 
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Suco de Romã 
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Ingredientes: 

 1 romã; 

 1 copo de água; 

 adoçante ou açúcar a gosto. 

 

Modo de Preparo: 

Corte a romã ao meio. Mergulhe a romã em uma 

tigela grande com água. Retire as sementes da romã na 

água corrente. 

A casca e as membranas que sobraram após a 

lavagem das sementes devem ser descartadas. 

Separe as sementes com um coador e, em seguida, 

leve para bater em um liquidificador até quebrar bem. 

Passe as sementes em uma peneira sobre a tigela. 

Em seguida, a polpa deve ser pressionada contra o 

coador para extrair o máximo de sumo possível das 

sementes. 

Depois de extraído o suco leve para bater no 

liquidificador com um copo de água e adoce a gosto. 

Sirva com gelo em seguida. 
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Alho Crocante 
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Ingredientes: 

 4 dentes de alho picados; 

 ¼ de xícara (chá) de óleo. 

 Purê: 

o 1 inhame; 

o 1 batata-doce; 

o 1 mandioca; 

o 1 colher (sopa) de cebolinha picada fino; 

o 1 colher (sopa) de azeite sal; 

o pimenta-do-reino moída na hora a gosto. 

 

Modo de Preparo: 

Leve uma panela pequena com o óleo ao fogo 

médio. Quando aquecer, junte o alho picado e frite até 

dourar. Retire com uma escumadeira e transfira para 

um prato forrado com papel-toalha. Reserve. 

Para preparar o purê, com um descascador de 

legumes, descasque o inhame, a mandioca e a batata-

doce. 

Corte em rodelas grossas, com cerca de 2 cm, e 

transfira para a panela de pressão. 

Cubra com água até que ultrapasse em 3 dedos, 

tempere com 1 colher (sopa) de sal e leve ao fogo 

médio. 
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Tampe a panela, e quando começar a apitar, conte 

20 minutos. 

Desligue o fogo e, quando toda a pressão sair, abra 

a panela. 

Se quiser acelerar, coloque a panela sob água 

corrente fria (ou levante a válvula com um garfo, mas 

saiba que isso costuma encurtar a vida útil da panela 

de pressão). 

Escorra os legumes, reservando ½ xícara (chá) da 

água do cozimento. 

Numa panela média, passe pelo espremedor de 

batatas o inhame, depois a mandioca e então a batata-

doce, ainda quentes. 

Regue com o caldo, junte o azeite e misture bem. 

Prove o purê e, se necessário, tempere com sal e 

pimenta-do-reino. 

Sirva a seguir, com o alho crocante e a cebolinha 

polvilhada por cima. 
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Quinoa com Frango Desfiado 
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Ingredientes: 

 1 xícara (chá) de quinoa em grãos; 

 2 xícaras (chá) de água; 

 1 colher (café) de sal; 

 1/2 colher (café) de pimenta-do-reino branca 

 1/2 xícara (chá) de peito de frango cozido e 

desfiado; 

 1/2 xícara (chá) de brócolis; 

 1 colher (sopa) de salsinha; 

 1 colher (sopa) de azeite. 

 

Modo de Preparo: 

Aqueça a água em uma panela e despeje a quinoa. 

 Cozinhe por aproximadamente 15 minutos, 

mexendo de vez em quando. 

Se notar que a água está secando muito e o grão 

ainda não está cozido, adicione mais um pouco de água. 

 Antes da água secar completamente, adicione 

brócolis e o frango. 

Se precisar, coloque um pouquinho mais de água. 

Quando o brócolis estiver al dente, tempere com 

salsinha, sal e pimenta do reino a gosto. 

Assim que a água secar, finalize com azeite e já 

está pronto! 
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Pão de Frigideira de Aveia  
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Ingredientes: 

 1 ovo; 

 2 colheres de sopa de farinha de aveia; 

 1 pitada de sal; 

 

Modo de Preparo: 

Numa tigela ou no liquidificador bata o ovo com a 

aveia e o sal até conseguir uma mistura homogênea. 

Leve ao fogo médio uma frigideira antiaderente ou 

levemente untada com óleo. 

Quando estiver quente, coloque a mistura anterior 

e deixe por 2 minutos ou até a parte de baixo soltar e a 

massa ficar levemente firme. 

Vire e espere dourar do outro lado também - 

menos de 1 minuto. 

Nesse momento pode rechear seu pão de 

frigideira com o que preferir - eu usei mortadela e 

queijo mussarela. 

Está pronto seu pão de aveia de frigideira!  
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