






Agradeço e dedico este trabalho ao 
Rondon, ao Mateus, ao João, à Gilcéia 
e aos colaboradores da PROEX que se 
comprometeram de corpo e alma com 
a difusão deste projeto e também a 
todas as pessoas que contribuíram de 
forma direta ou indireta.

 

  
 F475s 
   
 

                                                                                   
Figueiredo, Sônia 
     Saberes e sabores em oficinas de culinária: receitas / 
Sônia Figueiredo ; colaboradores: Bruna Silveira Braga...  
[et.al.]. - Ouro Preto : ENUT/UFOP, 2016. 
 

67 p. : il.  
     

ISBN 978-85-921688-0-3 
 

1. Nutrição. 2. Educação alimentar e nutricional. 3. 
Diabetes – Aspectos nutricionais. 4. Culinária. 5. Saúde. I.  
Figueiredo, Sônia. II. Braga, Bruna Silveira. IIITítulo.                                    

 
     

CDU 612.39 

                              Catalogação: ficha@sisbin.ufop.br 



INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 7
SALADAS ......................................................................................................................11
Salada de agrião ........................................................................................................................12
Salada colorida ..........................................................................................................................12
Salada de grão-de-bico ..........................................................................................................13
Salada verde especial  ............................................................................................................14
Molho de laranja para saladas ............................................................................................14
Berinjela recheada ...................................................................................................................14
Tabule de quinoa ......................................................................................................................15
SOPAS ...........................................................................................................................19
Sopa de cebola especial .........................................................................................................20
Sopa creme de abóbora .........................................................................................................20
Suflê de chuchu  ........................................................................................................................21
Caldo verde .................................................................................................................................22
MASSAS ........................................................................................................................25
Lasanha de espinafre e queijo  ...........................................................................................26
Macarrão de primavera  ........................................................................................................26
Pasta de berinjela .....................................................................................................................27
Pizza de legumes  .....................................................................................................................28
Quiche de legumes...................................................................................................................29
Salgadinho integral .................................................................................................................30
Torta de berinjela .....................................................................................................................30
Torta de pão de fôrma integral ...........................................................................................31
Crepioca de frango e creme de milho ..............................................................................32
Pizza com massa de couve-flor e brócolis  ....................................................................33
BISCOITOS E BOLOS .................................................................................................35
Biscoitos de damasco .............................................................................................................36
Brownie de chocolate .............................................................................................................36
Bolo de abacaxi com coco .....................................................................................................37
Bolo de cenoura com laranja ...............................................................................................38
Bolo de banana e canela  .......................................................................................................39
Bolo de banana com aveia ....................................................................................................39
Bolo de cacau  ............................................................................................................................40



Pastel de espinafre integral .................................................................................................41
PÃES ..............................................................................................................................43
Pão 4 elementos........................................................................................................................44
Rosca de coco .............................................................................................................................44
Rosca flor light ..............................................................................................................................45
Pão de queijo de batata doce ..............................................................................................46
SUCOS ...........................................................................................................................49
Suco de abacaxi com hortelã e gengibre ........................................................................50
Suco beta laranja ......................................................................................................................50
Suco laxante e calmante ........................................................................................................50
Suco detox de melão ...............................................................................................................51
Suco refrescante de maçã .....................................................................................................52
Suco de melancia com agrião ..............................................................................................52
Suco de melancia com iogurte ............................................................................................52
Suco verde ...................................................................................................................................52
Suco vitaminado de laranja, morango e aveia .............................................................53
Limonada suíça diferente .....................................................................................................53
Suco laxante................................................................................................................................54
SOBREMESAS .............................................................................................................57
Maria-mole diet .........................................................................................................................58
Mousse de maracujá com iogurte ......................................................................................58
Pudim de quinoa ......................................................................................................................58
Suflê de doce de leite ..............................................................................................................59
Mousse diet com gelatina de limão ...................................................................................59
GERMINADOS E BROTOS ........................................................................................63
Como fazer grãos e sementes germinadas? ..................................................................64
Suco de laranja diferente ......................................................................................................66
Salada diferente ........................................................................................................................66
Salada verde diferente ...........................................................................................................67



Este livro de receitas é fruto do pro-
jeto de extensão intitulado “Saberes 
e Sabores em Oficinas de Culinária”, 
que tem como principal objetivo 
contribuir para que indivíduos com 
restrição alimentar, notadamente 
portadores de diabetes, tenham uma 
alimentação nutritiva e saborosa, uti-
lizando alimentos saudáveis e acessí-
veis do ponto de vista econômico, de 
forma que possam variar seus cardá-
pios diários com diferentes receitas 
preparadas ao longo dos encontros. 

Durante as oficinas do projeto, que 
acontecem no Laboratório de Técni-
ca Dietética da Escola de Nutrição da 
Universidade Federal de Ouro Pre-
to, os participantes são divididos em 
grupos, e cada grupo elabora uma 
preparação culinária com monitora-
mento e auxílio dos alunos do curso 
de Nutrição. 

As receitas são selecionadas e pensa-
das de forma a estimular a preparação 
de pratos que possam ser consumidos 
por todos os membros da família, pro-
porcionando a inclusão e a integração 
da alimentação do portador de dia-
betes na rotina alimentar desta, pelo 
compartilhamento de uma alimenta-
ção saborosa e nutritiva.

Nas oficinas, são ensinadas as técni-
cas de preparo e é discutido o porcio-
namento dos pratos elaborados. Além 
disso, são explicadas as propriedades 
nutritivas e funcionais das receitas, a 
fim de conscientizar os participantes 

sobre a importância de determinados 
alimentos e, mais especificamente, 
da inclusão de diferentes alimentos 
ricos em fibras, incentivando a subs-
tituição da farinha de trigo branca por 
integral, o consumo de sucos naturais 
orgânicos (produção caseira), a uti-
lização de cascas e a adição de aveia, 
quinoa, linhaça, chia, farinha de casca 
de maracujá, dentre outros alimentos 
funcionais, os quais podem contribuir 
para controle do intestino e das os-
cilações de glicemia. A degustação e 
avaliação das receitas também são um 
ponto importante do trabalho, pois 
tornam possíveis a desmistificação do 
sabor e inclusão de novos alimentos à 
rotina alimentar dos participantes.

Tem sido satisfatório verificar o 
aprendizado que as oficinas conse-
guem propiciar aos participantes. 
Observa-se que o projeto tem desper-
tado interesse, mudado hábitos ali-
mentares e até melhorado a integra-
ção entre os grupos, com a promoção 
de uma alimentação rica em frutas, 
verduras e legumes e uma boa quanti-
dade de antioxidantes e fibras.

Em virtude da determinação e dedica-
ção da equipe do projeto às oficinas, 
desde 2010, tem-se alcançado grande 
êxito na promoção, prevenção e recupe-
ração da saúde dos participantes. Este 
livro retrata um pouco desta vivência.

INTRODUÇÃO

 » anotação
 » Itálicos para 

“ligth”, “diet”, “in 
natura”, “brownie”





OBSERVAÇÃO:
A higienização dos folhosos, le-
gumes e frutas que serão consu-
midos crus deve ser criteriosa:

 1. Lave os alimentos um a um 
em água corrente até que 
toda a sujeira visível seja 
removida. 

2. Em um recipiente, dissolva 
1 colher (sopa) de água 
sanitária para alimentos em 
1 litro de água.

3. Deixe os alimetos de molho 
por 15 minutos na solução 
de água sanitária.

4. Enxágue bem com água 
filtrada.
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SALADAS
As saladas são preparações culinárias que podem 
conter vários tipos de alimentos, como legumes, ver-
duras, frutas, massas, entre outros. Podem ser pre-
paradas frias ou cozidas – neste último caso, é prefe-
rível o cozimento no vapor, uma vez que o objetivo é 
manter os nutrientes dos alimentos. 

As saladas possuem fibras, vitaminas, minerais e al-
tas concentrações de água, que são essenciais para 
que haja um melhor funcionamento do organismo. 
São preparações práticas, nutritivas, rápidas de se-
rem feitas, que possibilitam a inclusão de diversos 
alimentos coloridos, o que as torna ainda mais atra-
tivas e saborosas.

Quando são utilizados alimentos crus e/ou com cas-
ca, estes devem ser lavados e higienizados a fim de 
eliminar todas as impurezas e contaminações que 
possam estar presentes neles. Os alimentos devem 
ser lavados em água corrente, depois colocados em 
um recipiente com um 1 litro de água e uma 1 colher 
de sopa (10mL) de água sanitária (2,0% a 2,5% ou 
200 a 250ppm de cloro) e deixados de molho na so-
lução por 15 a 20 minutos para reagir. Em seguida, 
devem ser retirados e enxaguados com água filtrada. 
A água sanitária é a opção mais barata, porém exis-
tem outros produtos saneantes à base de Hipoclori-
to de Sódio ou Hipoclorito de Cálcio (ANVISA - RDC 
n.º 55/09 água sanitária e alvejante).
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Salada de agrião
Ingredientes:
 » ½ molho de agrião;
 » 1 molho de alface;
 » 1 xícara (chá) de tomates-cereja 

partidos ao meio;
 » 1 manga Palmer em cubos;
 » ½ xícara (chá) de folhas de 

manjericão;
 » ½ xícara (chá) de folhas de 

hortelã rasgadas;
 » 1 colher de sobremesa de 

gergelim preto torrado;
 » 3 dentes de alho picadinhos;
 » 2 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extravirgem;
 » ½ colher (café) de sal;
 » 1 colher (sopa) de suco natural de 

limão;
 » 1 colher (chá) de orégano;
 » 3 colheres (sopa) de água.

Modo de preparo: 
Molho: Refogue o alho no azeite, 
acrescente a água, o sal e o orégano. 
Após esfriar, acrescente o suco natu-
ral de limão, o orégano, a hortelã ras-
gadinha e o manjericão.

Montagem da salada: Arrume as fo-
lhas em uma travessa e distribua uni-
formemente sobre elas os tomates-
cereja. Regue a salada com o molho, 
salpique o gergelim preto por cima 
para decorar e sirva em seguida.

Rendimento: 10 porções.

Salada colorida

Ingredientes:
 » 1 peito de frango cozido, 

temperado e desfiado;
 » 2 cenouras cozidas e cortadas a 

palito (à Juliana);
 » 300g de vagem cozida al dente e 

cortada ao meio; 
 » 1 beterraba cozida e cortada a 

palito (à Juliana);
 » 1 colher (sopa) de cheiro-verde 

picado;
 » sal e pimenta-do-reino a gosto;
 » 1 colher (sopa) de suco natural de 

limão;
 » 2 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extravirgem;
 » 1 pote de iogurte sem sabor, 

desnatado e com ervas;
 » ½ xícara (chá) de pimenta-

biquinho.

Foto: Elvis Maciel

Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque o frango, as 
cenouras, a vagem, a beterraba, meta-
de do cheiro-verde, o sal e a pimenta-
do-reino. Tempere com suco natural 
de limão, azeite de oliva extravirgem 
e misture delicadamente. Em segui-
da, acrescente o iogurte com ervas de 
sua preferência e misture novamente. 
Transfira para uma saladeira e decore 
com pimentas-biquinho e o restante 
do cheiro-verde. Leve à geladeira por 
1 hora antes de servir. 

Rendimento: 8 porções.

___________________________________________

Salada de  
grão-de-bico

Ingredientes:
 » 6 ovos de codorna cozidos e 

cortados ao meio;
 » 100g de grão-de-bico;
 » 1 xícara (chá) de tomates-cereja 

cortados ao meio;
 » 1 pimentão verde cortado em 

cubos;
 » 1 cenoura cortada em cubos;

Foto: Elvis Maciel
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Salada colorida

Ingredientes:
 » 1 peito de frango cozido, 

temperado e desfiado;
 » 2 cenouras cozidas e cortadas a 

palito (à Juliana);
 » 300g de vagem cozida al dente e 

cortada ao meio; 
 » 1 beterraba cozida e cortada a 

palito (à Juliana);
 » 1 colher (sopa) de cheiro-verde 

picado;
 » sal e pimenta-do-reino a gosto;
 » 1 colher (sopa) de suco natural de 

limão;
 » 2 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extravirgem;
 » 1 pote de iogurte sem sabor, 

desnatado e com ervas;
 » ½ xícara (chá) de pimenta-

biquinho.

Foto: Elvis Maciel

Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque o frango, as 
cenouras, a vagem, a beterraba, meta-
de do cheiro-verde, o sal e a pimenta-
do-reino. Tempere com suco natural 
de limão, azeite de oliva extravirgem 
e misture delicadamente. Em segui-
da, acrescente o iogurte com ervas de 
sua preferência e misture novamente. 
Transfira para uma saladeira e decore 
com pimentas-biquinho e o restante 
do cheiro-verde. Leve à geladeira por 
1 hora antes de servir. 

Rendimento: 8 porções.

___________________________________________

Salada de  
grão-de-bico

Ingredientes:
 » 6 ovos de codorna cozidos e 

cortados ao meio;
 » 100g de grão-de-bico;
 » 1 xícara (chá) de tomates-cereja 

cortados ao meio;
 » 1 pimentão verde cortado em 

cubos;
 » 1 cenoura cortada em cubos;

 » 6 folhas de alface-crespa (roxa e 
verde) rasgadas;

 » cheiro-verde a gosto;
 » ½ xícara (chá) de folhas de 

manjericão;
 » 4 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extravirgem;
 » suco de 1 limão;
 » sal a gosto.

Modo de preparo:
Na noite anterior ao preparo, colo-
que o grão-de-bico de molho em água 
quente com um pouco de sal. No dia 
do preparo, coloque água e sal em 
uma panela e, quando começar a fer-
ver, adicione o grão-de-bico hidrata-
do e coado. Cozinhe-o até que esteja 
macio, em fogo lento ou em panela 
de pressão, se preferir; em seguida 
escorra-o e deixe esfriar. Em um re-
cipiente, misture as hortaliças com o 
grão-de-bico já frio e distribua uni-
formemente sobre eles os tomates-
cereja. Tempere com azeite de oliva 
extravirgem, sal, cheiro-verde e suco 
de limão. Decore com folhas de man-
jericão e sirva em seguida.

Rendimento: 8 porções.

Foto: Elvis Maciel o GRÃO-DE-BICO
Leguminosas, como feijões e grãos-de-bi-
co, são ricas em proteínas, carboidratos 
e fibras, sendo consumidas como grãos 
inteiros ou na forma de farinhas. O grão-
de-bico pode substituir o feijão, possui as 
mesmas propriedades, ajuda no funcio-
namento do intestino, previne diabetes 
mellitus, dislipidemias, câncer de cólon e 
osteoporose, além de apresentar efeitos 
benéficos no controle da pressão arterial 
e regulação glicêmica.
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Salada verde 
especial 
Ingredientes:
 » 3 colheres (sopa) de suco natural 

de limão;
 » 2 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extravirgem;
 » 1 dente de alho amassado;
 » 1 pitada de sal;
 » 6 folhas de alface-americana;
 » 6 folhas de alface-crespa verde;
 » 6 folhas de alface-crespa roxa;
 » 2 folhas de acelga;
 » 1 xícara (chá) de tomates picados 

em cubos;
 » 1 lata de atum light em pedaços;
 » ½ xícara de passas sem sementes.

Modo de preparo:
Misture o suco de limão, metade do 
azeite de oliva extravirgem, o sal e o 
alho em uma tigela grande. Adicio-
ne as alfaces e a acelga rasgadas e o 
tomate, misturando bem. Coloque o 
atum e misture novamente. Salpique 
as passas para decorar. Tempere com 
o restante do azeite de oliva extravir-
gem. Leve à geladeira antes de servir.

Rendimento: 8 porções.

___________________________________________

Molho de laranja 
para saladas
Ingredientes:
 » 1 copo de suco natural de laranja;
 » 2 cebolas raladas;
 » 150g de castanhas de caju 

trituradas;

 » sal a gosto;
 » pimenta-do-reino a gosto;
 » ½ xícara (chá) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » suco de 3 limões.

Modo de preparo:
Prepare o suco de laranja e acrescente 
a ele os outros ingredientes, reservan-
do as castanhas. Depois de tudo mis-
turado, acrescente as castanhas tritu-
radas e leve à mesa para acompanhar 
saladas. 

Rendimento: 6 porções, em média.

___________________________________________

Berinjela recheada

Ingredientes:
 » 2 berinjelas grandes;
 » ½ xícara (chá) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » 3 dentes de alho amassados;
 » 1 cebola média picada em cubos;
 » 500g de carne moída;

foto: Consell Comarcal del Baix Empordà
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 » sal a gosto;
 » pimenta-do-reino a gosto;
 » ½ xícara (chá) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » suco de 3 limões.

Modo de preparo:
Prepare o suco de laranja e acrescente 
a ele os outros ingredientes, reservan-
do as castanhas. Depois de tudo mis-
turado, acrescente as castanhas tritu-
radas e leve à mesa para acompanhar 
saladas. 

Rendimento: 6 porções, em média.

___________________________________________

Berinjela recheada

Ingredientes:
 » 2 berinjelas grandes;
 » ½ xícara (chá) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » 3 dentes de alho amassados;
 » 1 cebola média picada em cubos;
 » 500g de carne moída;

foto: Consell Comarcal del Baix Empordà

 » 2 tomates picados em cubos; 
 » ½ xícara (chá) pimentão amarelo 

picado em cubos;
 » ½ xícara (chá) pimentão verde 

picado em cubos;
 » ½ xícara (chá) de pimentas 

biquinho;
 » 100g de mozarela ralada;
 » cheiro-verde a gosto;
 » sal e pimenta a gosto;
 » orégano a gosto.

Modo de preparo:
Corte as berinjelas ao meio, coloque
-as em uma panela, cubra com água 
e ferva por 10 minutos; retire e deixe 
esfriar. Com uma colher, retire o miolo 
das berinjelas, formando quatro “ca-
noas”. Reserve. Pique o miolo, espre-
ma-o e coloque-o em uma panela com 
azeite de oliva, alho, cebola, pimen-
tões e orégano; refogue por 5 a 10 mi-
nutos. Em outra panela, junte a carne 
moída, o tomate, o sal e a pimenta e 
refogue, mexendo sempre, até que 
a carne cozinhe. Acrescente o miolo 
da berinjela nessa panela e retire do 
fogo. Distribua o recheio nas “canoas 
de berinjela”, cubra com mozarela e 
decore com pimentas-biquinho. Co-
loque em uma fôrma e leve ao fogo 
médio, pré-aquecido, por 15 minutos. 
Retire do forno e sirva ainda quente.

Rendimento: 4 porções.

Tabule de quinoa

Ingredientes:
 » 1 xícara (chá) de quinoa em 

grãos;
 » 1 xícara de tomates-cereja 

partidos ao meio;
 » 1 cebola média ralada;
 » 3 dentes de alho amassados e 

refogados;
 » 1 xícara (chá) de salsinha e 

cebolinha picadas;
 » 1 xícara (chá) de hortelã picado;
 » suco de 3 limões;
 » 3 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extravirgem;
 » 2 xícaras (chá) de água filtrada;
 » 1 pitada de sal;
 » raspas de 1 limão;
 » ½ xícara (chá) de castanhas e 

nozes quebradas.

foto: Cyclonebill

Combine sabores
Faça combinações, crie, modifique. Cozi-
nha é alquimia, arte de combinar. Quanto 
mais colorida, mais nutritiva será sua re-
feição. Utilize criatividade e imaginação!
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Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa e a 
água e leve ao fogo médio, com a tam-
pa entreaberta, deixando cozinhar por 
25 minutos, até que os grãos fiquem 
macios. Transfira a quinoa para uma 
tigela e deixe-a esfriar. Depois que 
a quinoa esfriar, adicione os outros 
ingredientes mexendo suavemente. 
Leve a preparação à geladeira e deixe 
descansar. Decore com castanhas e 
nozes quebradas. Sirva com pão sírio, 
pão integral ou acompanhando uma 
refeição.

Rendimento: 6 porções.

Você sabia?
Alimente-se bem e terá boa saúde. Con-
suma frutas e verduras frescas, ervas e 
temperos naturais e água! Comer bem é 
ter corpo e mente saudáveis. As ervas na 
cozinha são iguarias cujo preparo é sim-
ples e deixam suas receitas com um toque 
de saúde e sofisticação pela riqueza de 
detalhes que decoram os pratos.

Comida também pode ser “remédio”. Os 
pratos podem ser agradáveis, saborosos, 
realçados, coloridos e aromatizados pelo 
tempero das ervas e especiarias, do am-
biente, com flores, aromas e pela alegria 
de quem os prepara. Os alimentos frescos 
são fontes de nutrientes para nosso cor-
po, são remédios naturais! As práticas de 
cura se iniciam numa boa refeição. Pense 
nas palavras sábias de Hipócrates, es-
critas há muitos anos: “Que seu remédio 
seja o alimento, que o alimento seja seu 
remédio”.





Foto: Jesus Salas
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SOPAS
Muito conhecida por seu consumo no inverno e em 
tempos chuvosos, a sopa é um alimento líquido ou 
cremoso que pode conter pedaços de ingredientes 
sólidos. É uma importante preparação, na qual po-
dem-se adicionar cereais, leguminosas, verduras e 
carnes (DELAHAYE, 2001). É uma variedade muito 
versátil, pois atende tanto a pessoas saudáveis como 
àquelas com alguma patologia. Além de saborosa e 
de fácil preparo, a sopa pode ser feita com ingredien-
tes naturais e frescos.

Nas elaborações descritas a seguir, temos a pre-
sença de: alho-poró, rico em ferro, vitamina C e 
magnésio; azeite de oliva extravirgem, rico em 
compostos fenólicos, importantes antioxidantes 
que irão proteger as células (SOUSA et al., 2008); 
açafrão, cujo componente principal é a curcumina, 
capaz de reduzir teores lipídicos plasmáticos (SA-
LES et al., 2005), é também antioxidante e, portan-
to, muito estudado por sua capacidade anticance-
rígena (PINTÃO; SILVA, 2008).
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Sopa de cebola 
especial

Ingredientes:
 » 1 xícara (chá) de alho-poró 

cortado em rodelas finas;
 » 2 xícaras (chá) de cebolas 

cortadas em rodelas finas;
 » 2 xícaras (chá) de água;
 » ½ xícara (chá) de cebolinha;
 » ½ xícara (chá) de salsinha;
 » 1 colher (chá) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » 1 colher (sobremesa) de farinha 

de trigo integral;
 » 1 colher (café) de sal;
 » 4 dentes de alho amassados;
 » 4 colheres (sopa) de leite em pó 

desnatado;
 » 4 pães italianos individuais 

redondos;
 » 1 pitada de noz-moscada.

Modo de preparo:
Refogue o alho-poró, a cebolinha e a 

salsinha no azeite de oliva extravir-
gem com alho, sal e noz-moscada, até 
amaciarem. Dissolva a farinha de trigo 
integral na água fria mexendo bem e 
acrescente o sal e o leite desnatado. 
Misture tudo na panela e deixe cozi-
nhar por 20 minutos. Sirva dentro do 
pão italiano ou com torradas de pão 
de sal integral.

Rendimento: 6 porções.

___________________________________________

Sopa creme de 
abóbora

Ingredientes: 
 » 1 cebola grande ralada;
 » 1 colher (chá) de açafrão em pó;
 » 1 colher (sopa) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » 500g de abóbora cozida em 

cubos;
 » 4 dentes de alho amassado;
 » 2 batatas grandes cozidas picadas 

em cubos;
 » 1 pitada de sal;
 » 1,5L de água;

Foto: Ralph Daily
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 » 1 colher (sobremesa) de farinha 
de trigo integral;

 » cheiro-verde a gosto. 

Modo de preparo:
Refogue a cebola e o alho no azeite de 
oliva extravirgem. Adicione o açafrão, 
a abóbora e a batata previamente co-
zidos e escorridos. Reserve a água de 
cozimento dos legumes. Dissolva a fa-
rinha de trigo integral na água fria e 
adicione o sal, o cheiro-verde e a água 
de cozimento dos legumes. Deixe co-
zinhar até amaciar e reduzir o caldo. 
Espere amornar e bata no liquidifica-
dor com mais 2 xícaras de água. Volte 
o caldo ao fogo até obter um creme 
consistente. Decore com cheiro-verde 
e sirva com torradas de pão integral. 

Rendimento: 8 porções.

___________________________________________

Suflê de chuchu 

Ingredientes:
 » 6 chuchus;
 » sal a gosto;

Foto: Elvis Maciel
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salsinha no azeite de oliva extravir-
gem com alho, sal e noz-moscada, até 
amaciarem. Dissolva a farinha de trigo 
integral na água fria mexendo bem e 
acrescente o sal e o leite desnatado. 
Misture tudo na panela e deixe cozi-
nhar por 20 minutos. Sirva dentro do 
pão italiano ou com torradas de pão 
de sal integral.

Rendimento: 6 porções.

___________________________________________

Sopa creme de 
abóbora

Ingredientes: 
 » 1 cebola grande ralada;
 » 1 colher (chá) de açafrão em pó;
 » 1 colher (sopa) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » 500g de abóbora cozida em 

cubos;
 » 4 dentes de alho amassado;
 » 2 batatas grandes cozidas picadas 

em cubos;
 » 1 pitada de sal;
 » 1,5L de água;

Foto: Elvis Maciel

 » 1 colher (sobremesa) de farinha 
de trigo integral;

 » cheiro-verde a gosto. 

Modo de preparo:
Refogue a cebola e o alho no azeite de 
oliva extravirgem. Adicione o açafrão, 
a abóbora e a batata previamente co-
zidos e escorridos. Reserve a água de 
cozimento dos legumes. Dissolva a fa-
rinha de trigo integral na água fria e 
adicione o sal, o cheiro-verde e a água 
de cozimento dos legumes. Deixe co-
zinhar até amaciar e reduzir o caldo. 
Espere amornar e bata no liquidifica-
dor com mais 2 xícaras de água. Volte 
o caldo ao fogo até obter um creme 
consistente. Decore com cheiro-verde 
e sirva com torradas de pão integral. 

Rendimento: 8 porções.

___________________________________________

Suflê de chuchu 

Ingredientes:
 » 6 chuchus;
 » sal a gosto;

 » 1 xícara (chá) de leite desnatado;
 » 3 ovos;
 » 3 colheres (sopa) de queijo 

parmesão ralado;
 » ½ xícara (chá) de requeijão light;
 » 2 colheres (sopa) de manteiga;
 » 2 colheres (sopa) de amido de 

milho;
 » 4 xícaras (chá) de água;
 » orégano a gosto;
 » óleo vegetal (de girassol ou 

canola) para untar a fôrma;
 » 1 pitada de noz-moscada;
 » 1 cebola média picada em rodelas.

Modo de preparo:
Descasque os chuchus na água, reti-
re seu miolo e cozinhe-os em água e 
sal. Escorra a água e amasse-os com 
um garfo. Doure a cebola no óleo e 
acrescente os chuchus amassados à 
panela. Em seguida, dissolva o amido 
de milho em água fria e acrescente sal, 
noz-moscada e leite desnatado. Acres-
cente esse líquido e os demais ingre-
dientes à panela, misturando bem. 
Coloque essa mistura em uma fôrma 
untada com óleo vegetal, cubra-a com 
requeijão e leve ao forno para grati-
nar. Sirva em seguida.

Rendimento: 8 porções.

Foto: Elvis Maciel

Combine sabores
As sopas, cremes e suflês são um convi-
te para as noites frias de Ouro Preto. O 
ambiente acentua nossa criatividade 
e assim podemos aproveitar tudo que 
sobrou do almoço e combinar folhas e 
temperos, que possuem vitaminas e mi-
nerais que ajudam a limpar o organismo, 
auxiliando a eliminar toxinas que nos 
prejudicam.
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Caldo verde
Ingredientes: 
 » 1 molho de espinafre;
 » 500g de batata inglesa cozida;
 » 250g de carne bovina em iscas;
 » 8 dentes de alho amassados;
 » 1 pitada de sal;
 » 1 colher (sopa) de cebola de 

cabeça ralada;
 » 1 colher (chá) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » 8 xícaras (chá) de água;
 » 1 colher (sopa) de amido de 

milho;
 » torradas de pão de sal integral.

Modo de preparo:
Cozinhe as batatas e reserve em re-
cipiente tampado; reserve também a 
água. Refogue a carne com 5 dentes de 
alho amassados na panela em que será 
preparado o caldo e reserve. Lave e hi-
gienize o espinafre, incluindo os talos, 
e, em seguida, coloque-o na panela que 
cozinhou as batatas e abafe até que ele 
murche. Bata o espinafre e as batatas 
no liquidificador com duas xícaras de 
água.

Leve ao fogo a panela que preparou a 
carne e refogue no azeite de oliva ex-
travirgem a cebola, o alho amassado e 
o sal, mexendo sempre. Acresceste o 
restante da água e o creme batido no 
liquidificador. Adicione o amido de mi-
lho dissolvido em água fria e deixe fer-
ver até que se forme um caldo grosso. 
Misture a carne que estava reservada 
por último. Sirva quente com torradas.

Rendimento: 12 porções.
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Foto: Vegan Feast Catering



Saberes e sabores em oficinas de culinária: receitas

MASSAS
Encontradas nas formas de macarrões, lasanhas, 
pizzas, tortas, entre várias outras preparações, as 
massas são habituais na cozinha do brasileiro. Por 
seu sabor, fácil acesso e rapidez no preparo, têm sido 
cada vez mais incluídas no nosso cotidiano.

Para seu preparo, é necessário o uso de farinhas, que 
podem ser do tipo branca, integral, fortificada e de 
arroz. Esta última é muito importante para porta-
dores de doença celíaca, isto é, que têm restrição ao 
consumo de glúten (SÁNCHEZ et al, 2008). 

Nas receitas aqui apresentadas, encontra-se a presen-
ça de: queijos, os quais são muito importantes, pois 
são fontes do mineral cálcio, que é um nutriente es-
sencial para funções biológicas como contração mus-
cular e coagulação sanguínea (PEREIRA et al, 2009); 
hortaliças folhosas, como, por exemplo, espinafre, 
que possui funções antioxidantes (MELO et al, 2006).
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Lasanha de 
espinafre e queijo 

Ingredientes:
 » 1 molho de espinafre;
 » 1 xícara (chá) de requeijão light;
 » 1 xícara (chá) de queijo cottage;
 » 1 colher (sopa) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » 2 cebolas picadas;
 » 6 tomates sem pele e sem 

sementes, picados em cubos;
 » 1/2 xícara (chá) de manjericão 

picado;
 » 1 colher (café) de sal;
 » ½ xícara (chá) de cheiro-verde;
 » 250g de massa para lasanha pré-

cozida;
 » 2 colheres (sopa) de queijo 

parmesão light ralado;
 » óleo vegetal (de canola ou 

girassol) para untar a fôrma.

Modo de preparo:
Coloque o espinafre numa panela, leve 
ao fogo e abafe até as folhas ficarem 

macias. Retire do fogo, esprema bem e 
deixe escorrer numa peneira. Coloque 
o espinafre no processador, bata rapi-
damente com o requeijão e o queijo 
cottage e reserve. Aqueça o azeite de 
oliva extravirgem e refogue as cebolas 
e os tomates até a cebola ficar bem ma-
cia. Acrescente o manjericão, o cheiro-
verde e o sal e cozinhe até obter um 
molho. Em uma fôrma refratária unta-
da com óleo vegetal, coloque um pouco 
do molho de tomate e alterne camadas 
de massa, creme de espinafre e molho, 
finalizando com o creme. Salpique o 
parmesão sobre alasanha e leve ao for-
no a uma temperatura de 180°C por 10 
a 15 minutos ou até gratinar.

Rendimento: 10 porções.

___________________________________________

Macarrão de 
primavera 

Ingredientes:
 » 1 molho de rúcula sem os talos;
 » 4 xícaras (chá) de macarrão 

integral cozido;

Foto: Magalia    

Foto: Elvis Maciel
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macias. Retire do fogo, esprema bem e 
deixe escorrer numa peneira. Coloque 
o espinafre no processador, bata rapi-
damente com o requeijão e o queijo 
cottage e reserve. Aqueça o azeite de 
oliva extravirgem e refogue as cebolas 
e os tomates até a cebola ficar bem ma-
cia. Acrescente o manjericão, o cheiro-
verde e o sal e cozinhe até obter um 
molho. Em uma fôrma refratária unta-
da com óleo vegetal, coloque um pouco 
do molho de tomate e alterne camadas 
de massa, creme de espinafre e molho, 
finalizando com o creme. Salpique o 
parmesão sobre alasanha e leve ao for-
no a uma temperatura de 180°C por 10 
a 15 minutos ou até gratinar.

Rendimento: 10 porções.

___________________________________________

Macarrão de 
primavera 

Ingredientes:
 » 1 molho de rúcula sem os talos;
 » 4 xícaras (chá) de macarrão 

integral cozido;

Foto: Elvis Maciel

 » 1 xícara (chá) de cenoura ralada;
 » 2 xícaras (chá) de brócolis cozido;
 » 1 xícara (chá) de tomate-cereja;
 » 4 unidades pequenas (aprox. 

240g) de mozarela light;
 » 1 xícara (chá) de frango desfiado;
 » 4 colheres (sopa) de folhas de 

manjericão fresco;
 » 1 colher (sopa) de azeite de oliva 

extravirgem;
 » 1 pitada de sal.

Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque a 
água para ferver com o alho e o óleo, 
acrescente o macarrão e deixe cozi-
nhar até que fique al dente. Reserve 
em um escorredor de massa.

Em uma panela com fogo baixo, adi-
cione o azeite de oliva extravirgem, 
a cebola e deixe dourar. Acrescente o 
frango e deixe que cozinhe bem. Re-
serve em seguida, para que resfrie.

Lave os brócolis cuidadosamente, flor 
por flor, e deixe que cozinhe no vapor 
da água de cozimento do macarrão 
por, no máximo, 5 minutos (para isso, 
utilize um escorredor, por exemplo). 
Assim que mudar de cor (ele ficará 
verde mais escuro), retire do fogo e 
reserve.

Em uma travessa, adicione o macarrão 
e os demais ingredientes da receita 
(exceto a rúcula) e misture delicada-
mente. Acrescente o frango desfiado 
por último. Regue com azeite de oliva 
extravirgem e misture delicadamente 
mais uma vez.

Forre uma saladeira com a rúcula e 

cubra-a com os ingredientes que fo-
ram misturados. Decore com folhas 
de manjericão.

Rendimento: 10 porções.

___________________________________________

Pasta de berinjela

Ingredientes:
 » 3 berinjelas grandes cortadas em 

cubos;
 » 4 tomates maduros (bem 

vermelhos);
 » 3 cebolas médias em cubinhos;
 » ½ xícara de pimentão verde em 

cubinhos;
 » ½ xícara de pimentão amarelo em 

cubinhos;
 » 150g de uvas-passas pretas;
 » 1 xícara (chá) de cheiro-verde;
 » 5 dentes de alho amassados;
 » 1 colher (sopa) de orégano;
 » 8 colheres (sopa) de vinagre;
 » 2 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extravirgem;

Foto: Takeaway
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 » 2,5L de água;
 » 2 pimentas-malaguetas;
 » 1 pitada de sal;
 » torradas de pão integral.

Modo de preparo:
Em uma bacia, coloque dois litros de 
água e o vinagre. Corte as berinjelas 
em quadrados de aproximadamente 
2 cm e reserve-as na bacia com água 
e vinagre até o momento do cozimen-
to – esta solução é apropriada para 
que as berinjelas não fiquem escu-
recidas e, além disso, pode eliminar 
larvas que elas contenham. Antes de 
levar as berinjelas para o cozimento, 
lave-as em água corrente.

Em uma panela de pressão, refogue 
no azeite o alho, a cebola, os pimen-
tões, o tomate, 1 colher de sopa de vi-
nagre, 2 pimentas-malaguetas e deixe 
cozinhar um pouco. Em seguida, adi-
cione as berinjelas lavadas, coloque 
água, sal, orégano e deixe cozinhar 
por 10 minutos. 

Quando a preparação estiver cozida, 
adicione as passas e mais uma co-
lher de sopa de azeite. Deixe no fogo 
por mais 2 minutos. Desligue o fogo, 
misture bem para dissolver todos os 
ingredientes e deixe esfriar. Transfira 
a pasta esfriada para um recipiente e 
leve-o à geladeira. Decore com cheiro-
verde e sirva como acompanhamento 
de saladas ou no lanche, com torradas 
ou com biscoitos salgados.

Rendimento: 20 porções.

Pizza de legumes 

Ingredientes: 
Massa:

 » 250g de farinha de trigo comum;
 » 250g de farinha de trigo integral;
 » ½ copo (100mL) de leite 

desnatado;
 » 30g de fermento biológico fresco 

ou seco;
 » 2 ovos;
 » 1 ½ copo de água morna;
 » 1 colher (sobremesa) de açúcar 

mascavo;
 » 1 colher (sopa) de óleo vegetal 

(girassol ou canola);
 » sal a gosto.

Recheio:

 » 1 cenoura; 
 » 1 abobrinha;
 » 1 xícara (chá) de mozarela light 

ralada;
 » 2 cebolas;
 » 4 tomates;
 » 1 pimentão verde;
 » 1 colher (sopa) de alho;

Foto: Espencat
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Pizza de legumes 

Ingredientes: 
Massa:

 » 250g de farinha de trigo comum;
 » 250g de farinha de trigo integral;
 » ½ copo (100mL) de leite 

desnatado;
 » 30g de fermento biológico fresco 

ou seco;
 » 2 ovos;
 » 1 ½ copo de água morna;
 » 1 colher (sobremesa) de açúcar 

mascavo;
 » 1 colher (sopa) de óleo vegetal 

(girassol ou canola);
 » sal a gosto.

Recheio:

 » 1 cenoura; 
 » 1 abobrinha;
 » 1 xícara (chá) de mozarela light 

ralada;
 » 2 cebolas;
 » 4 tomates;
 » 1 pimentão verde;
 » 1 colher (sopa) de alho;

Foto: Espencat

 » 1 molho de manjericão;
 » orégano a gosto.

Modo de preparo:
Massa: 

Dissolva bem o fermento no leite des-
natado, misture todos os ingredien-
tes, adicionando a farinha aos poucos, 
até formar uma massa lisa.

Faça pequenas bolinhas com a massa 
e deixe-as crescer por 2 minutos. Em 
seguida, abra a massa e leve ao forno 
para pré-assar por 3 a 5 minutos a 
uma temperatura de 180°C. 

Recheio:

Rale a cenoura e reserve. Pique em ro-
delas o tomate, a cebola e o pimentão e 
reserve. Pique em rodelas bem finas as 
abobrinhas e refogue em uma panela 
com alho e sal e a metade do tomate, 
da cebola e do pimentão, por mais ou 
menos 5 minutos. O objetivo é promo-
ver a perda parcial de água e formar 
um molho. Reserve o molho. Lave o 
manjericão folha por folha e reserve.

Montagem da pizza: 
Acrescente sobre a massa pré-assada o 
molho refogado com as abobrinhas e, 
sem seguida, cubra-o com a outra me-
tade do tomate, da cebola e do pimen-
tão. Salpique orégano e manjericão. 
Cubra a pizza com a mozarela ralada 
e leve ao forno a uma temperatura de 
230°C por aproximadamente 10 minu-
tos, ou até que a mozarela derreta.

Rendimento: 10 porções.

Quiche de legumes

Ingredientes:
Massa:

 » 250g de farinha de trigo comum;
 » 125mL de óleo vegetal (girassol 

ou canola);
 » 1 ovo;
 » 2 colheres de água gelada.

Recheio:

 » 1 lata de creme de leite light;
 » 1 ovo;
 » 1 molho de brócolis;
 » 1 lata de milho verde;
 » 1 cenoura média;
 » 150g de tomate-cereja;
 » 400g de ricota;
 » 1 pitada de sal;
 » cheiro-verde a gosto;
 » semente de chia para decorar

Modo de preparo:
Massa:

Misture todos os ingredientes da mas-
sa em uma tigela e, com as pontas dos 

Foto: Luisfi
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Foto: Espencat   

dedos, amasse-os até ficar uma mas-
sa lisa e homogênea. Faça uma boli-
nha, envolva-a em um filme plástico 
e leve para descansar na geladeira 
por 30 minutos. Em seguida, abra a 
massa com um rolo e forre uma fôr-
ma removível untada com óleo. Fure a 
massa com um garfo e leve-a ao forno 
a 180°C para pré-assar, por aproxima-
damente 15 minutos.

Recheio:

Em uma tigela, misture bem todos os 
ingredientes do recheio e reserve.

Após a massa pré-assada, espalhe o re-
cheio e leve a pizza ao forno a 180°C 
por mais 40 minutos.

Rendimento: 10 porções.

___________________________________________

Salgadinho integral
Ingredientes:
Massa:

 » 2 xícaras (chá) de aveia em flocos 
finos;

 » 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
integral;

 » ⅓ de xícara (chá) de óleo vegetal 
(girassol ou canola);

 » 1 colher (sopa) de água gelada;
 » 1 pitada de sal.

Recheio:

 » 400g de ricota;
 » 4 espigas de milho-verde;
 » 1 cenoura ralada;
 » ½ copo (100mL) de leite 

desnatado;

 » 1 colher (chá) de amido de milho.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes da massa no 
liquidificador, exceto a farinha integral. 
Acrescente a farinha integral e misture 
com a mão até virar uma massa homo-
gênea. Abra a massa e corte-a em círcu-
los médios. Acrescente o recheio e feche 
bem. Coloque em forno pré-aquecido a 
180°C por 20 minutos, ou até dourar.

Rendimento: 10 porções.

___________________________________________

Torta de berinjela
Ingredientes:
Massa:

 » 2 ovos grandes;
 » 1 ½ xícara (chá) de leite 

desnatado;
 » 4 colheres (sopa) de óleo vegetal 

(canola ou girassol);
 » 50g de queijo parmesão ralado;
 » 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

integral;
 » sal e pimenta-do-reino a gosto;
 » 1 colher (sopa) de fermento em 

pó;
 » óleo vegetal (canola) para untar 

a fôrma;
 » folhas de manjericão.

Recheio:

 » 1 cebola picado em cubos;
 » 1 pimentão amarelo picado em 

cubos;
 » 1 pimentão vermelho picado em 

cubos;
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 » 1 colher (sopa) de azeite de oliva 
extravirgem;

 » 1 xícara (chá) de berinjela picada 
em cubos;

 » 1 tomate picado em cubos sem 
pele e sem sementes;

 » 1 colher (sopa) de orégano;
 » sal, pimenta-do-reino e cheiro-

verde a gosto.

Modo de preparo:
Para o recheio, em uma frigideira, fri-
te a cebola e o pimentão no azeite de 
oliva extravirgem por 3 minutos. Adi-
cione a berinjela, o tomate, o sal, a pi-
menta e o cheiro-verde e refogue por 
mais 3 minutos. Deixe esfriar. 

No liquidificador, bata os ingredien-
tes da massa, menos o fermento, até 
ficar uma mistura homogênea. Junte 
o fermento, misture com uma colher 
e despeje em uma fôrma untada com 
óleo vegetal e enfarinhada. Espalhe o 
recheio e leve ao forno médio (180°), 
pré-aquecido, por 40 minutos ou até 
dourar. Decore com manjericão e sirva.

Rendimento: 10 porções.

___________________________________________

Torta de pão de 
forma integral
Ingredientes:
Massa:

 » 2 pacotes de pão integral;
 » 1 pote de iogurte natural sem 

sabor;
 » leite desnatado para umedecer o 

pão.

Recheio:

 » 500g d e peito de frango cozido e 
desfiado;

 » 3 colheres (sopa) de molho de 
tomate pronto;

 » ½ lata de ervilha escorrida;
 » ½ lata de milho escorrida;
 » 1 cenoura média ralada;
 » sal ou tempero pronto a gosto;
 » orégano;
 » 1 xícara (chá) de cheiro-verde;
 » 1 xícara (chá) de espinafre cozido 

e amassado;
 » 1 xícara (chá) de ricota;
 » ½ xícara (chá) de leite desnatado;
 » 1 colher (sobremesa) de amido 

de milho.

Modo de preparo:
Recheio de frango com legumes: 
Refogue o alho e a cebola no azeite e 
adicione o frango. Acrescente o molho 
de tomate, metade do cheiro-verde e 
misture bem. Acrescente a água e o 
sal e deixe cozinhar por aproximada-
mente 20 minutos. Dissolva o amido 
de milho em água fria e junte ao re-
cheio de frango. Reserve e leve à gela-
deira para esfriar bem. Após esfriada 
a preparação, acrescente a ervilha, 
a cenoura ralada, o milho e a outra 
metade do cheiro-verde, misturando 
tudo delicadamente, e reserve. 

Recheio de espinafre com ricota: 
Em outra travessa, adicione o espina-
fre amassado ou picado bem fininho, 
a ricota triturada e metade do iogurte. 
Misture bem e tempere com um pouco 
de sal e orégano.  
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Montagem da torta: 

Uma a uma e suavemente, passe as 
fatias de pão pelo leite (de um só 
lado) e distribua-as na travessa para 
formar uma base. Espalhe um pouco 
do recheio de frango com legumes so-
bre os pães e repita o procedimento, 
alternando os recheios nas camadas 
de fatias de pão, até chegar à borda da 
travessa. Passe o restante do iogurte 
sobre a torta e leve à geladeira por 
pelo menos 1 hora antes de servir.

Rendimento: 10 porções.

___________________________________________

Crepioca de frango e 
creme de milho

Ingredientes: 
Massa:

 » 2 colheres (sopa) de polvilho 
azedo;

 » 1 colher (sopa) de queijo cottage;
 » 1 ovo;
 » ½ colher (café) de fermento;
 » sal a gosto.

Recheio:

 » 4 colheres (sopa) de milho;
 » ½ copo (100mL) de leite 

desnatado;
 » 1 colher (café) de amido de milho;
 » 2 colheres (sopa) de queijo 

cottage;
 » 2 colheres (sopa) de frango 

desfiado.

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes da mas-
sa à mão. 

Em uma panela, despeje o leite desna-
tado, o amido de milho, o queijo cotta-
ge e o milho até levantar fervura. 

Em uma frigideira, despeje a massa e 
deixe no fogo até que fique cozida e 
firme. Em seguida, recheie e sirva. 

Rendimento: 10 porções.

Veja que legal
A crepioca, ou tapioca, é à base de man-
dioca e pode ser consumida por quem tem 
intolerância ao glúten. Experimente trocar 
o recheio e criar suas próprias receitas! 
Substitua o frango por espinafre picadi-
nho, tomate, queijo e orégano ou creme de 
milho com passas, gergelim preto torrado 
e manjericão.

Interessante: uma pesquisadora relata 
que existe uma associação bem estabeleci-
da de vitiligo com consumo de glúten. Ela 
apresenta um caso de repigmentação de le-
sões de vitiligo em uma menina com doen-
ça celíaca após o início de uma dieta sem 
glúten (RODRÍGUEZ-GARCIA et al., 2011).

Pizza com massa de 
couve-flor e brócolis 

Ingredientes: 
 » 1 xícara de couve-flor crua 

triturada;
 » 1xícara de brócolis cru triturado;
 » 1 ovo;
 » 1 xícara de queijo mozarela 

ralado;
 » 50g de queijo mozarela em fatias; 
 » orégano a gosto;
 » salsinha a gosto;
 » manjericão a gosto;
 » 1 tomate em fatias;
 » 1 colher (sobremesa) de azeite de 

oliva extravirgem;
 » cebola, pimentão, ovos, azeitona, 

cogumelos, tomate seco, etc. para 
o recheio, a gosto.

Modo de preparo:
Pré-aqueça o forno a 230°C. Em um 
recipiente, misture a couve-flor, o bró-

Foto: Elvis Maciel
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Pizza com massa de 
couve-flor e brócolis 

Ingredientes: 
 » 1 xícara de couve-flor crua 

triturada;
 » 1xícara de brócolis cru triturado;
 » 1 ovo;
 » 1 xícara de queijo mozarela 

ralado;
 » 50g de queijo mozarela em fatias; 
 » orégano a gosto;
 » salsinha a gosto;
 » manjericão a gosto;
 » 1 tomate em fatias;
 » 1 colher (sobremesa) de azeite de 

oliva extravirgem;
 » cebola, pimentão, ovos, azeitona, 

cogumelos, tomate seco, etc. para 
o recheio, a gosto.

Modo de preparo:
Pré-aqueça o forno a 230°C. Em um 
recipiente, misture a couve-flor, o bró-

colis, o ovo, o queijo mozarela ralado, 
o orégano e a salsinha, até formar 
uma mistura homogênea. Unte uma 
fôrma de pizza com azeite de oliva 
extravirgem. Coloque a massa sobre a 
fôrma e espalhe uniformemente (para 
não ficar crua em algumas partes). 
Leve ao forno a uma temperatura de 
180ºC por 12 a 15 minutos. Após esse 
tempo, caso necessário, vire a massa e 
leve-a ao forno novamente por 5 mi-
nutos. Retire a massa e cubra-a com 
o queijo mozarela em fatias, o tomate 
e o manjericão e/ou o recheio de sua 
preferência. Leve a pizza ao forno a 
uma temperatura de 230°C por mais 
5 a 7 minutos, ou até que o queijo der-
reta.

Rendimento: 10 porções.Foto: Elvis Maciel

Pizza de rICOTA 
E ALHO PORÓ
A pizza é uma preparação muito apre-
ciada no mundo e que agrada a muitas 
pessoas, por isso use sua capacidade 
criadora para preparar receitas nutriti-
vas e saborosas. Os ingredientes ricota, 
rúcula, manjericão, molho de tomate e 
alho poró podem ser ingredientes. O alho
-poró é um alimento saboroso, possui 
diversos benefícios para a saúde, possui 
vitamina do complexo B, A e C, e diversos 
sais minerais como fósforo, ferro, cálcio 
e potássio. Possui a alicina que ajuda a 
equilibrar o sistema imune e tem atua-
ção anti-inflamatória. O dialilssufeto, 
presente nos vegetais do gênero allium, 
como a cebola, alho, alho-porró, e ceboli-
nha, demonstrou inibir significativamen-
te vários tipos de câncer, dentre os quais 
está o mamário (PADILHA E PINHEIRO, 
2004).





Saberes e sabores em oficinas de culinária: receitas

BISCOITOS  
E BOLOS
Biscoitos e bolos são alimentos elaborados à base de fa-
rinha e açúcar muito consumidos, estando presentes no 
cotidiano da população mundial. No entanto, é importante 
atentar-se para a qualidade e quantidade desses ingre-
dientes nas receitas, para que não traga prejuízos à saúde.

A adição de frutas secas, sementes e grãos integrais nessas 
receitas é ótima aliada para aumentar seu valor nutricio-
nal, tornando-as ricas em fibras – o que melhora o trânsito 
intestinal – e ajudando na diminuição do seu índice glicê-
mico – fator muito importante no tratamento dietoterápi-
co dos portadores de diabetes.
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Biscoitos de 
damasco
Ingredientes:
 » 75g de margarina light;
 » 4 colheres (sopa) de adoçante 

forno e fogão;
 » 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
 » 1 xícara (chá) de aveia em flocos 

finos;
 » 1 xícara (chá) de damasco bem 

picado;
 » ½ xícara (chá) de suco de maçã 

sem açúcar;
 » 1 pitadinha de sal.

Modo de preparo:
Misture a margarina, o adoçante, a 
farinha, a aveia. Adicione a pitadi-
nha de sal para equilibrar o sabor do 
adoçante. Junte o damasco e misture 
bem, acrescentando o suco de maçã 
até obter uma massa maleável. Mode-
le os biscoitos. Asse em forno médio 
(180°C), pré-aquecido, por cerca de 
20 minutos.

Rendimento: 8 porções.

___________________________________________

Brownie de 
chocolate
Ingredientes:
 » 2 xícaras (chá) de leite de soja;
 » 1 xícara (chá) de óleo vegetal;
 » 2 ovos grandes inteiros;
 » 2 xícaras (chá) de farinha de 

trigo;
 » 1 ½ xícara (chá) de semente de 

chia;
 » 1 xícara (chá)  de adoçante forno 

e fogão;
 » 1 colher (sopa) de fermento em 

pó químico;
 » 1 ½ xícara de cacau em pó;
 » 1 pitadinha de sal.

Modo de preparo:
Bata no liquidificador o leite de soja 
quente com a farinha, até obter uma 
massa leve e homogênea. Acrescente 
o óleo e os ovos e bata novamente, 
até virar uma mistura fina, e reserve. 
Misture em uma vasilha a semente 
de chia, o cacau e o adoçante e bata 

junto à massa. Por último, acrescen-
te o fermento em pó químico, a pita-
dinha de sal, para equilibrar o sabor 
do adoçante, e vá mexendo, sem bater. 
Despeje a massa em fôrma untada e 
enfarinhada. Asse em forno médio 
(180°C), pré-aquecido, por aproxima-
damente 40 minutos.

Rendimento: 12 porções.

___________________________________________

Bolo de abacaxi 
com coco

Ingredientes:
Massa:

 » 1 xícara (chá) de margarina;
 » 3 gemas;
 » 1 xícara (chá) de suco 

concentrado de abacaxi;
 » 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
 » 1 xícara (chá) de amido de milho;
 » 3 claras em neve;
 » 1 colher (sopa) de fermento em 

pó;
 » 1 pitadinha de sal.
 » 2 colheres (sopa) de adoçante para 

forno e fogão;

Foto: Elvis Maciel

Foto: Joy
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junto à massa. Por último, acrescen-
te o fermento em pó químico, a pita-
dinha de sal, para equilibrar o sabor 
do adoçante, e vá mexendo, sem bater. 
Despeje a massa em fôrma untada e 
enfarinhada. Asse em forno médio 
(180°C), pré-aquecido, por aproxima-
damente 40 minutos.

Rendimento: 12 porções.

___________________________________________

Bolo de abacaxi 
com coco

Ingredientes:
Massa:

 » 1 xícara (chá) de margarina;
 » 3 gemas;
 » 1 xícara (chá) de suco 

concentrado de abacaxi;
 » 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
 » 1 xícara (chá) de amido de milho;
 » 3 claras em neve;
 » 1 colher (sopa) de fermento em 

pó;
 » 1 pitadinha de sal.
 » 2 colheres (sopa) de adoçante para 

forno e fogão;

Calda:

 » 1 colher (sopa) de amido de milho;
 » 2 xícaras (chá) de leite desnatado;
 » 1 xícara (chá) de coco ralado;
 » 2 colheres (sopa) de adoçante em 

pó forno e fogão.

Modo de preparo:
Massa:

Pré-aqueça o forno em temperatura 
média (180°C). Unte e enfarinhe uma 
fôrma redonda (24cm de diâmetro). 
Reserve. Coloque no liquidificador a 
margarina, as gemas e o suco de aba-
caxi. Bata por 2 minutos. Transfira 
a mistura para uma vasilha grande. 
Adicione a farinha, o amido de milho e 
misture até obter uma massa lisa e ho-
mogênea. Incorpore as claras em neve, 
o fermento e a pitadinha de sal para 
equilibrar o sabor do adoçante e vá 
misturando delicadamente. Coloque 
a massa na fôrma reservada e leve ao 
forno por cerca de 30 minutos ou até 
que, espetando um palito ou um garfo, 
este saia limpo. Deixe esfriar por 15 
minutos, desenforme e reserve.

Calda:

Em uma panela, dissolva o amido de 
milho no leite, junte o coco e cozinhe 
em fogo médio, mexendo sempre, 
até começar a ferver. Retire do fogo e 
acrescente o adoçante. Espalhe a co-
lheradas sobre o bolo. Deixe esfriar e 
sirva em seguida. Utilize coco ralado e 
em fatias para enfeitar o bolo.

Rendimento: 15 porções.

Foto: Elvis Maciel
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Bolo de cenoura 
com laranja

Ingredientes:
Bolo:

 » 2 cenouras médias cruas picadas;
 » 1 laranja inteira com casca, 

cortada em cubos (sem 
sementes);

 » ½ xícara (chá) de óleo vegetal;
 » 2 ovos grandes;
 » 3 colheres (sopa) de adoçante 

para forno e fogão; 
 » 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

integral;
 » 1 colher (sopa) de fermento em 

pó;
 » 1 pitada de sal.

Cobertura:

 » 1 xícara (chá) de leite desnatado;

 » 2 colheres (sopa) de cacau em pó, 
ou chocolate em pó sem açúcar;

 » 2 colheres (sopa) de adoçante em 
pó forno e fogão; 

 » 1 colher (sobremesa) de creme de 
leite light.

Modo de preparo:
Bata no liquidificador as cenouras, 
as laranjas, o óleo, os ovos e o ado-
çante. Misture (sem bater) a farinha, 
o fermento e a pitadinha de sal, para 
equilibrar o sabor do adoçante. Unte 
uma assadeira média com óleo, pol-
vilhe com farinha de trigo e despeje a 
massa. Asse em forno pré-aquecido a 
180°C por 40 minutos ou até que, ao 
colocar um palito ou um garfo, este 
saia seco. 

Cobertura: 

Leve ao fogo baixo todos os ingredien-
tes, mexendo até engrossar. Desligue 
o fogo e mexa bem. Despeje sobre o 
bolo ainda morno.

Rendimento: 12 porções.

interessante
Bolo, preparação simples e versátil, pode 
ser utilizado no preparo de tortas doces 
ou salgadas! Crie, invente e troque os 
ingredientes, misture-os de forma leve 
e delicada para que possua aeração na 
massa. Não se esqueça: é importante 
sempre pré-aquecer o forno por pelo me-
nos 10 minutos (180°C). A temperatura 
não deve ser muito elevada a ponto de o 
bolo crescer rápido demais sem ter for-
mado a estrutura necessária para sua 
sustentação.

Bolo de banana  
e canela 

Ingredientes:
 » 5 bananas em fatias;
 » 1 xícara (chá) de farinha de trigo 

integral;
 » 1 xícara (chá) de adoçante em pó 

forno e fogão;
 » 1 colher (chá) de canela em pó;
 » 1 colher (sopa) de fermento 

químico em pó;
 » 2 ovos inteiros;
 » 2 colheres (sopa) de margarina; 
 » 1 pitadinha de sal.

Modo de preparo:
Bata os ovos e a margarina no liquidi-
ficador. Logo em seguida, junte o ado-
çante, 3 bananas, a farinha, a canela e, 
por último, o fermento e a pitadinha 
de sal, para equilibrar o sabor do ado-
çante. Despeje a massa em uma fôrma 
untada e enfarinhada. Coloque por 
cima da massa as outras duas bana-

Foto: Tatiany Lopes
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Bolo de banana  
e canela 

Ingredientes:
 » 5 bananas em fatias;
 » 1 xícara (chá) de farinha de trigo 

integral;
 » 1 xícara (chá) de adoçante em pó 

forno e fogão;
 » 1 colher (chá) de canela em pó;
 » 1 colher (sopa) de fermento 

químico em pó;
 » 2 ovos inteiros;
 » 2 colheres (sopa) de margarina; 
 » 1 pitadinha de sal.

Modo de preparo:
Bata os ovos e a margarina no liquidi-
ficador. Logo em seguida, junte o ado-
çante, 3 bananas, a farinha, a canela e, 
por último, o fermento e a pitadinha 
de sal, para equilibrar o sabor do ado-
çante. Despeje a massa em uma fôrma 
untada e enfarinhada. Coloque por 
cima da massa as outras duas bana-

nas cortadas em fatias finas. Polvilhe 
canela e asse em forno pré-aquecido 
a 180°c por 40 minutos ou até que, ao 
espetar com um palito ou um garfo, 
este saia seco.

Rendimento: 12 porções.

___________________________________________

Bolo de banana  
com aveia

 Ingredientes:
 » 2 ovos grandes;
 » 4 bananas nanicas médias;
 » 1 xícara (chá) de óleo de milho;
 » 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
 » 1 xícara (chá) de aveia;
 » ½ xícara (chá) de granola;
 » 1 xícara (chá) de adoçante em pó 

forno e fogão;
 » ½ xícara (chá) de uvas-passas;
 » 1 colher (sopa) de fermento em pó;
 » 1 pitadinha de sal. 

Foto: Tatiany Lopes

Foto: ProjectManhattan   
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Modo de preparo:
Bata no liquidificador os ovos, as ba-
nanas e o óleo. Em seguida, despeje 
essa massa sobre os ingredientes 
secos já misturados. Mexa delicada-
mente. Unte uma assadeira de sua 
preferência com óleo, polvilhe farinha 
de trigo e despeje nela a massa. Asse 
em forno pré-aquecido a 180°C por 
aproximadamente 40 minutos. Para 
finalizar, salpique aveia por cima do 
bolo assado.

Rendimento: 12 porções.

___________________________________________

Bolo de cacau 

Ingredientes: 
 » 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

integral;
 » 1 colher (sopa) de fermento em pó;
 » 4 colheres (sopa) cheias de cacau 

em pó;
 » ½ xícara (chá) de adoçante forno 

e fogão;
 » ½ xícara (chá) de óleo de coco;
 » 2 xícaras (chá) de água;
 » coco em flocos para enfeitar;
 » 1 pitadinha de sal.

Modo de preparo:
Bata no liquidificador todos os in-
gredientes, deixando por último o 
fermento e a pitadinha de sal, para 
equilibrar o sabor do adoçante. Colo-
que em forminhas untadas com óleo 
de coco ou em uma forma de furo 
central. Leve ao forno pré-aquecido a 
180°C por 40 a 45 minutos ou até que, 
ao espetar um palito ou um garfo, este 
saia limpo.

Rendimento: 15 porções.

___________________________________________

Bolo de maçã

Ingredientes: 

 » 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
integral;

 » ½ xícara (chá) de adoçante forno 
e fogão;

 » ½ xícara (chá) de óleo de girassol;

Foto: Tatiany Lopes

Foto: hebittenword.com 
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Modo de preparo:
Bata no liquidificador todos os in-
gredientes, deixando por último o 
fermento e a pitadinha de sal, para 
equilibrar o sabor do adoçante. Colo-
que em forminhas untadas com óleo 
de coco ou em uma forma de furo 
central. Leve ao forno pré-aquecido a 
180°C por 40 a 45 minutos ou até que, 
ao espetar um palito ou um garfo, este 
saia limpo.

Rendimento: 15 porções.

___________________________________________

Bolo de maçã

Ingredientes: 

 » 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
integral;

 » ½ xícara (chá) de adoçante forno 
e fogão;

 » ½ xícara (chá) de óleo de girassol;

 » 3 ovos grandes;
 » 4 maçãs descascadas e picadas;
 » 1 colher (sopa) de fermento em pó;
 » canela a gosto;
 » 1 pitadinha de sal.

Modo de preparo:
Bata no liquidificador o óleo, a maçã e 
os ovos. Em seguida, acrescente a fari-
nha, o adoçante, a canela, o fermento 
e a pitadinha de sal, para equilibrar o 
sabor do adoçante. Misture bem. Leve 
ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 
a 45 minutos ou até que, ao espetar 
um palito ou garfo, este saia limpo.

Rendimento: 12 porções.

___________________________________________

Pastel de espinafre 
integral
Ingredientes:
 » 2 xícaras (chá) de aveia em flocos;
 » 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

integral;
 » 2 colheres (sopa) de linhaça 

hidratada (deixe a linhaça imersa 
em água filtrada na geladeira 
por 12 horas antes de realizar a 
receita);

 » ⅓ xícara (chá) de óleo vegetal;
 » 1 colher (sopa) de água morna;
 » 1 colher (sobremesa) de gergelim 

preto torrado;
 » 1 pitada de sal;
 » ½ xícara (chá) de ricota;
 » 1 colher (sopa) de iogurte natural 

sem sabor;

 » 1 xícara (chá) de espinafre picado 
(coloque em uma panela quente e 
abafe até que ele murche);

 » 1 pitada de sal;
 » folhas de manjericão.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador, exceto a 
farinha integral e o gergelim torrado, 
mas não deixe a aveia sumir da mas-
sa. Acrescente a farinha integral e 
misture com a mão até a massa ficar 
homogênea. Faça bolinhos e coloque 
o recheio. 

Recheio:

Amasse a ricota com 1 colher de sopa 
de iogurte e, em seguida, adicione o 
espinafre e as folhas de manjericão. 
Triture bem. Adicione sal, misture e 
recheie os pastéis.

Leve ao forno para assar a 180°C por 
mais ou menos 20 a 25 minutos.

Rendimento: 8 porções.

cOMBINE RECHEIOS
Você pode acrescentar quinoa e semen-
te de chia no bolo de cacau ou de maçã. 
Para que ele fique ainda mais molha-
dinho,  borrife suco de uma laranja no 
bolo ainda quente!

Troque o recheio dos pasteis, substitua o 
espinafre por tomate seco com ricota ou 
creme de berinjela com passas.

Capriche na decoração quando for ser-
vir, utilize flores, toalhas coloridas e tra-
vessas claras, assim você valoriza suas 
receitas!



Foto: Doomych     



Saberes e sabores em oficinas de culinária: receitas

PÃES
Pães são resultados do cozimento de massas à base 
de farinhas de cereais, sendo a farinha de trigo a 
mais comum. Acredita-se que o pão tenha sido uma 
das primeiras preparações feitas pelo homem e, 
atualmente, faz parte de várias culturas, possuindo 
também um significado relevante em algumas re-
ligiões. Além do pão francês, o mais consumido no 
Brasil, pode-se encontrar várias outras receitas de 
pães doces ou salgados, acrescidos de diferentes in-
gredientes que conferem textura e sabor à massa.

A maioria das receitas de pães deste livro contam 
com farinha integral como ingrediente, para conferir 
maior teor de fibras, vitaminas e minerais às prepa-
rações. Além disso, as farinhas integrais possuem 
uma digestão mais lenta no organismo, o que impe-
de a liberação excessiva de insulina e as variações 
bruscas na glicemia, sendo, portanto, mais recomen-
dadas para portadores de diabetes.
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Pão 4 elementos

Ingredientes:
 » 400g de farinha de trigo integral;
 » 400g de farinha de trigo comum;
 » 60g de fermento biológico;
 » 300mL de água morna;
 » 1 colher (sopa) de açúcar 

mascavo (para ativar o fermento);
 » 200g de semente de linhaça 

triturada;
 » 1 copo de granola diet;
 » 1 pitadinha de sal.

Modo de preparo:
Peneire os dois tipos de farinha. Hi-
drate a linhaça com um pouco de água 
por aproximadamente 12 horas. Dis-
solva o fermento nos 300mL de água 
morna junto com o açúcar mascavo e 
1 colher da farinha de trigo normal. 
Deixe a massa crescer até ficar com 
aspecto de uma esponja. Acrescente 
o sal e as farinhas aos poucos e sove 

a massa delicadamente até que fique 
leve e macia. Acrescente um pouco de 
linhaça na massa e sove. Abra a massa 
e acrescente a granola diet e o restan-
te da linhaça para obter um pão re-
cheado. Enrole e coloque para crescer. 
Quando a massa dobrar de tamanho, 
leve para assar em forno pré-aqueci-
do a 200°C, em uma assadeira untada, 
por 20 a 25 minutos. 

Rendimento: 10 porções.

___________________________________________

Rosca de coco

Ingredientes:
Massa:

 » 3 ovos grandes;
 » 4 colheres (sopa) cheias de 

adoçante forno e fogão;
 » 6 colheres (sopa) de óleo vegetal 

(canola ou girassol);
 » 1 ½ copo de leite desnatado;
 » 1 pitada de sal;
 » 100g de fermento biológico fresco 

ou seco;

Foto: Fritzs

Foto: Bonbon
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a massa delicadamente até que fique 
leve e macia. Acrescente um pouco de 
linhaça na massa e sove. Abra a massa 
e acrescente a granola diet e o restan-
te da linhaça para obter um pão re-
cheado. Enrole e coloque para crescer. 
Quando a massa dobrar de tamanho, 
leve para assar em forno pré-aqueci-
do a 200°C, em uma assadeira untada, 
por 20 a 25 minutos. 

Rendimento: 10 porções.

___________________________________________

Rosca de coco

Ingredientes:
Massa:

 » 3 ovos grandes;
 » 4 colheres (sopa) cheias de 

adoçante forno e fogão;
 » 6 colheres (sopa) de óleo vegetal 

(canola ou girassol);
 » 1 ½ copo de leite desnatado;
 » 1 pitada de sal;
 » 100g de fermento biológico fresco 

ou seco;

Foto: Bonbon

 » 200g de farinha integral;
 » 600g de farinha comum.

Recheio:

 » ½ xícara (chá) de leite de coco;
 » 100g de coco ralado fresco.

Modo de preparo:
Em um liquidificador, misture todos 
os ingredientes, exceto as farinhas. 
Coloque a massa em um recipiente 
e acrescente aos poucos as farinhas 
com sal (para equilibrar o sabor do 
adoçante). Em seguida, abra a massa 
em três partes e recheie com coco ra-
lado fresco misturado ao leite de coco. 
Com a massa, faça uma trança e deixe 
descansar por 50 minutos ou até do-
brar o volume. Pincele com gema de 
ovo e polvilhe coco-ralado. Coloque 
para assar em uma assadeira untada, 
em forno pré-aquecido a 200°C, por 
20 a 25 minutos.

Rendimento: 15 porções.

___________________________________________

Rosca Flor light
Ingredientes:
Massa:

 » ⅓ xícara (chá) de leite desnatado 
morno;

 » ¼ xícara (chá) de adoçante forno 
e fogão;

 » 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 
(canola ou girassol);

 » 4 colheres (sopa) de água morna;
 » 15g de fermento biológico fresco;

 » 1 ovo;
 » 1 ½ xícara (chá) de farinha de 

trigo comum;
 » 1 xícara (chá) de farinha de trigo 

integral;
 » 1 pitadinha de sal.

Recheio:

 » 2 colheres (chá) de adoçante 
forno e fogão;

 » 2 colheres (sopa) de uvas-passas;
 » 4 maçãs picadas, sem casca e sem 

sementes;
 » 3 colheres (chá) de margarina 

light;
 » 1 colher (chá) de canela em pó.
 »
 » Calda:
 » ½ xícara (chá) de leite desnatado;
 » 2 colheres (chá) de adoçante 

forno e fogão;
 » 1 colher (café) de canela em pó.

Modo de preparo:
Numa vasilha grande, esfarele o fer-
mento, juntando o leite morno e a 
água morna para dissolvê-lo bem. Adi-
cione o adoçante forno e fogão, o sal, 
o óleo vegetal e o ovo e misture bem. 
Acrescente as farinhas aos poucos e a 
pitadinha de sal para equilibrar o sa-
bor do adoçante. Amasse a mistura. 
Deixe descansar por 50 minutos. En-
quanto isto, separadamente, misture 
os ingredientes do recheio, exceto a 
margarina light. Reserve. Abra a mas-
sa com um rolo num retângulo e passe 
a margarina light. Espalhe o recheio 
por cima. Em seguida, enrole a massa 
como rocambole. Corte em fatias e co-
loque em uma forma untada, de furo 
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central, de modo que o recheio fique 
para cima. Deixe crescer até dobrar 
de volume. Misture todos os ingre-
dientes da calda, regue sobre a massa 
crescida e asse em forno pré-aquecido 
a 180°C por 25 a 30 minutos, ou até 
dourar.

Rendimento: 16 porções.

___________________________________________

Pão de queijo 
de batata doce
Ingredientes: 
 » 2 xícaras (chá) de polvilho azedo; 
 » 150g de batata doce cozida e 

amassada;
 » 150g de ricota amassada;
 » 2 ovos;
 » 100g de queijo minas;
 » 1 colher (chá) de fermento em pó;
 » sal a gosto;
 » 1 colher (chá) de orégano;
 » 1 colher (sopa) de óleo vegetal 

(canola ou girassol).

Modo de preparo:
Amasse bem a batata doce e, em se-
guida, incorpore os demais ingre-
dientes, acrescentando por último o 
fermento em pó. Faça bolinhas com 
as mãos e coloque em uma assadeira 
untada com óleo vegetal. Em seguida, 
leve ao forno pré-aquecido a 200ºC 
por 20 a 25 minutos, ou até que os 
pães estejam dourados.

Rendimento: 8 porções.
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fOTO: TheDeliciousLife



Saberes e sabores em oficinas de culinária: receitas

SUCOS
Os sucos naturais são bebidas obtidas dos líquidos 
liberados pelas frutas, mas também podem ser feitos 
com folhosos, talos e raízes de vegetais. Eles podem 
ou não ser coados e podem sofrer adição de adoçan-
te e de água, mas vale lembrar que o recomendado 
é evitar essas adições. Os sucos naturais, além de 
serem saudáveis e fáceis de preparar, também forne-
cem vitaminas e minerais que são importantes para 
o bom funcionamento do organismo. O ideal é que 
seu consumo seja logo após sua preparação.

Antes da preparação dos sucos, as frutas, os folhosos 
e os vegetais devem ser lavados em água corrente e 
depois colocados em um recipiente com 1 litro de 
água e 1 colher (sopa) de cloro durante 20 minutos, 
para que sejam retiradas as impurezas presentes nos 
alimentos. Depois, devem ser retirados e enxaguados.
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Suco de abacaxi com 
hortelã e gengibre
Ingredientes:
 » 3 fatias de abacaxi com casca;
 » 1 colher (chá) de gengibre ralado;
 » 4 folhas de hortelã;
 » 300mL de água gelada ou água 

de coco.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador, passe no 
coador e sirva. 

Uma dica: se utilizar água de coco, 
não use adoçante.

Rendimento: 2 porções.

___________________________________________

Suco beta laranja

Ingredientes:
 » 1 cenoura pequena;
 » ¼ de beterraba;
 » suco de 5 laranjas;
 » 300mL de água gelada.

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidi-
ficador e sirva.

Rendimento: 2 porções.

___________________________________________

Suco laxante e 
calmante

Ingredientes: 
 » 2 colheres (sobremesa) de 

linhaça;
 » ½ maçã com casca;
 » 200mL de água de coco.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador e sirva.

Rendimento: 1 porção.

Foto: cyclonebill   
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Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidi-
ficador e sirva.

Rendimento: 2 porções.

___________________________________________

Suco laxante e 
calmante

Ingredientes: 
 » 2 colheres (sobremesa) de 

linhaça;
 » ½ maçã com casca;
 » 200mL de água de coco.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador e sirva.

Rendimento: 1 porção.

Suco detox de melão

Ingredientes:
 » 2 fatias de melão;
 » 2 rodelas de abacaxi com casca;
 » 1 colher (chá) de gengibre ralado;
 » folhas de hortelã a gosto;
 » ½ xícara de folhas de couve 

rasgadas;
 » 300mL de água gelada.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador e sirva. 
Beba sem coar.

Rendimento: 2 porções.

Suco de mamão, 
maçã e tomate  
(laxante)

Ingredientes: 
 » 300mL de água;
 » ½ mamão;
 » ½ maçã;
 » ½ tomate.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador e sirva. 
Beba sem coar.

Rendimento: 2 porções.

Foto: Takeaway

curiosidade
O melão São Caetano (Mamordica cha-
rantia L.) apresenta, segundo muitos es-
tudos, potencial antidiabético. Há vários 
princípios ativos da fruta já conhecidos, 
entre eles mamordipicrina e ácido mor-
módico (CARVALHO, 2005).
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Suco refrescante 
de maçã

Ingredientes: 
 » 1 maçã pequena;
 » ½ cenoura pequena;
 » 1 colher (sobremesa) de linhaça;
 » 500mL de chá de hortelã.

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidi-
ficador por bastante tempo para evi-
tar que fiquem pedacinhos. Não coe 
nem adoce. Sirva em seguida.

Rendimento: 2 porções.

___________________________________________

Suco de melancia 
com agrião
Ingredientes:
 » 3 folhas de agrião;

 » 1 fatia de melancia;
 » 5 fatias de raiz de gengibre;
 » 200mL de água gelada.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador. Se neces-
sário, coe. Sirva em seguida. 

Rendimento: 2 porções.

___________________________________________

Suco de melancia 
com iogurte
Ingredientes:
 » 4 xícaras (chá) de melancia 

cortada em cubos;
 » 1 xícara (chá) de água gelada;
 » 1 copo de iogurte desnatado;
 » 1 colher (chá) de gengibre ralado;
 » 1 colher (sopa) de chia hidratada;
 » folhas de hortelã a gosto.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador. Decore o 
copo com hortelã e sirva. 

Rendimento: 2 porções.

___________________________________________

Suco verde
Ingredientes:
 » 1 folha de couve;
 » 1 maçã média, com casca e sem 

sementes;
 » 1 cenoura;
 » 1 punhado de salsinha;
 » 1 colher (sopa) de chia hidratada;

Foto: Flunse (Patrick Geltinger)
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 » suco de ½ limão;
 » 200mL de água de coco.

Modo de preparo:
Bata a couve, a maçã, a cenoura, a sal-
sinha e a chia hidratada. Em seguida, 
misture com a água de coco e o suco 
de limão. Beba sem coar.

Rendimento: 2 porções.

___________________________________________

Suco vitaminado de 
laranja, morango e 
aveia

Ingredientes:
 » Suco de 5 laranjas;
 » 6 morangos (orgânicos);
 » 1 colher (sopa) de aveia em 

flocos.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador e sirva. 
Beba sem coar.

Rendimento: 2 porções.

___________________________________________

Limonada suíça 
diferente

Ingredientes: 
 » 1 limão inteiro com casca;
 » 800mL de água de coco gelada;
 » 1 colher (chá) de açafrão em pó;
 » 1 colher de sopa de azeite de oliva 

extravirgem.

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador e coe 
numa peneira mais grossa para apro-
veitar as fibras. Sirva logo em seguida.

Rendimento: 3 porções.

Foto: Bin im Garten

Foto: Bernard Gagnon
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Suco laxante
Ingredientes:
 » 1 colher (sopa) de linhaça;
 » 1 fatia pequena de mamão;
 » 3 ameixas pretas;
 » 800mL de água gelada;
 » 1 colher de sopa de azeite de oliva 

extravirgem.

Modo de preparo:
Deixe as ameixas e a linhaça em um 
recipiente com água fechado por 12 
horas. No dia seguinte, bata tudo no 
liquidificador e sirva logo em seguida. 
Evite coar, pois assim aproveitam-se as 
fibras. Tome muita água ao longo do dia. 

Rendimento: 4 porções.

experimente
Troque o suco por frutas frescas picadas 
com ameixa e semente de chia hidrata-
das. Assim você saboreia cada alimento, 
promove a maceração dos alimentos por 
meio da mastigação, trabalha os mús-
culos da face e, ao mesmo tempo, conso-
me nutrientes importantes, que vão lhe 
ajudar no funcionamento do intestino 
e podem prevenir muitas disfunções in-
testinais, como constipação, diarreias, 
distensão abdominal, pólipos intestinais, 
câncer, entre outras.
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Saberes e sabores em oficinas de culinária: receitas

SOBREMESAS
As preparações doces são possivelmente as predile-
tas ao paladar. O sabor doce é comumente associado 
à sensação de prazer e está relacionado a comemo-
rações e festividades. Entretanto, doces devem ser 
consumidos com moderação, haja vista que o exces-
so de açúcar no organismo está diretamente relacio-
nado, entre várias outras doenças, à obesidade e ao 
diabetes.

Neste livro, as preparações doces contam com o 
adoçante forno e fogão como substituto do açúcar 
simples. Segundo a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), adoçantes dietéticos são cons-
tituídos de edulcorantes, que conferem sabor doce 
aos alimentos sem possuir sacarose (açúcar) em sua 
composição. Sendo assim, são elaborados para aten-
der às necessidades de pessoas que precisam seguir 
dietas com restrição ao açúcar, como os portadores 
de diabetes.
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Maria-mole diet
Ingredientes:
 » 1 pacote de gelatina em pó (sem 

sabor) hidratada;
 » 3 colheres (sopa) de água;
 » 4 claras em neve;
 » ½ xícara (chá) de adoçante forno 

e fogão;
 » ½ xícara (chá) de leite de coco 

light;
 » 3 colheres (sopa) de coco ralado 

fresco;
 » 1 colher (sobremesa) de óleo de 

coco (para untar a assadeira).

Modo de preparo:
Bata as claras em neve e junte o ado-
çante forno e fogão. Misture o leite 
de coco light à gelatina hidratada e 
adicione a mistura às claras, batendo 
bem. Unte uma assadeira com o óleo 
de coco e polvilhe com metade do 
coco ralado. Despeje a maria-mole e 
leve à geladeira para endurecer. Corte 
em quadradinhos e polvilhe o restan-
te do coco ralado.

Rendimento: 6 porções.

Mousse de maracujá 
com iogurte
Ingredientes:
 » 1 pacote de gelatina em pó (sem 

sabor) hidratada;
 » 3 colheres (sopa) de água;
 » 500mL de iogurte natural sem 

sabor;
 » 200mL de suco de maracujá 

natural concentrado;
 » 8g de adoçante forno e fogão;
 » 6 colheres de leite em pó 

desnatado.

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes com 
a gelatina hidratada e bata bem no 
liquidificador. Coloque em um reci-
piente e leve à geladeira.

Rendimento: 6 porções.

___________________________________________

Pudim de quinoa

Ingredientes: 
 » 2 xícaras (chá) de quinoa cozida;

Foto: Arelise Bayer

você sabia?
A quinoa, o sorgo e o amaranto são 
alimentos livres de glúten e podem ser 
utilizados em várias receitas. Na culiná-
ria, são versáteis e bastantes completos. 
Possuem aminoácidos e fibras.  Embora 
sejam saborosos e ricos em nutrientes, 
são alimentos pouco utilizados. Estão 
sendo muito estudados devido às suas 
propriedades.
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Mousse de maracujá 
com iogurte
Ingredientes:
 » 1 pacote de gelatina em pó (sem 

sabor) hidratada;
 » 3 colheres (sopa) de água;
 » 500mL de iogurte natural sem 

sabor;
 » 200mL de suco de maracujá 

natural concentrado;
 » 8g de adoçante forno e fogão;
 » 6 colheres de leite em pó 

desnatado.

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes com 
a gelatina hidratada e bata bem no 
liquidificador. Coloque em um reci-
piente e leve à geladeira.

Rendimento: 6 porções.

___________________________________________

Pudim de quinoa

Ingredientes: 
 » 2 xícaras (chá) de quinoa cozida;

Foto: Arelise Bayer

 » 3 xícaras (chá) de leite desnatado;
 » ½ xícara (chá) de adoçante forno 

e fogão;
 » 3 ovos;
 » 1 colher (sobremesa) de raspas 

de cascas de limão;
 » 1 colher (chá) de essência de 

baunilha;
 » 1 xícara (chá) de coco ralado 

fresco;
 » 1 xícara (chá) de damasco picado;
 » coco ralado fresco para salpicar;
 » 1 colher (sobremesa) de óleo de 

coco (para untar a assadeira).

Modo de preparo:
Misture a quinoa, o leite, o adoçante, os 
ovos, raspas de limão e a essência de 
baunilha. Junte o coco ralado fresco e 
o damasco picado aos poucos, suave-
mente. Coloque essa mistura em uma 
assadeira de furo central, untada com 
óleo de coco, e asse em banho maria, 
com forno pré-aquecido a 180°C, até 
firmar. Espere esfriar, desenforme e 
salpique coco ralado.

Rendimento: 8 porções.

___________________________________________

Suflê de doce 
de leite
Ingredientes:
 » 2 colheres (sopa) de margarina 

light ou halvarina;
 » 2 colheres (sopa) de amido de 

milho;
 » 1 xícara (chá) de leite desnatado;
 » 3 claras;
 » 3 gemas;

 » 1 xícara (chá) de doce de leite 
diet;

 » canela ou raspas de chocolate 
amargo para decorar (a gosto).

Modo de preparo:
Dissolva o amido de milho no leite e 
leve ao fogo. Junte a margarina e mis-
ture até obter um creme espesso. Co-
zinhe, mexendo por 2 minutos. Retire 
do fogo e adicione as gemas. Misture 
bem. Aqueça levemente o doce de leite 
para que fique mais macio e misture 
ao creme feito anteriormente. Deixe 
esfriar. Bata as claras em neve e incor-
pore delicadamente ao creme já frio. 
Pré-aqueça o forno a 180°C. Coloque a 
massa em um refratário untado e en-
farinhado e asse até que cresça e fique 
dourado. Sirva quente, decorado com 
canela ou raspas de chocolate amargo.

Rendimento: 6 porções.

___________________________________________

Mousse diet com 
gelatina de limão
Ingredientes:
 » 1 envelope de gelatina diet sabor 

limão;
 » ½ copo de iogurte natural 

desnatado;
 » raspas de 1 limão.

Modo de preparo:
Prepare a gelatina de limão segundo 
as normas do fabricante contidas na 
embalagem. Coloque-a em um refra-
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tário e leve à geladeira até que fique 
consistente. Retire a gelatina (já con-
sistente) da geladeira, corte-a em pe-
daços e bata no liquidificador com o 
iogurte até adquirir ponto de mousse. 
Retorne a preparação a um refratá-
rio e leve novamente à geladeira por 
aproximadamente 2 horas ou até que 
fique bem gelado. Decore com raspas 
de limão e folhas de hortelã.

Rendimento: 6 porções. 

Chantilly Diet

O chantilly diet é uma opção saudável e pode ser utilizado sobre salada 
de frutas, bolos, tortas geladas, entre outras preparações! Observe os 
ingredientes e perceba que não possui somente gordura. É mais sau-
dável e pode ser consumido por portadores de diabetes ou por adeptos 
da boa forma. 

Seja criativo(a) e adicione a receita abaixo em diversas preparações:

Ingredientes:

• 15g de gelatina em pó sem sabor;
• 10g de raspas de limão taiti;
• 120 ml de água fria;
• 180 ml de água quente (em torno de 100°C);
• 250 g de leite em pó desnatado;
• 50 ml de suco de limão;
• 15 g de adoçante forno e fogão.

Modo de preparo:

Em uma tigela de vidro, liquefaça a gelatina com a água quente e, as-
sim que ela estiver diluída, adicione a água fria, misturando bem. Em 
seguida, adicione as raspas de limão, o leite em pó, o suco de limão e o 
adoçante. Misture novamente e leve ao freezer por cerca de 20 minu-
tos. Depois do descanso, retire do freezer e bata bem na batedeira até 
que ele adquira uma consistência cremosa.
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Saberes e sabores em oficinas de culinária: receitas

GERMINADOS  
E BROTOS
Germinados: quando no grão ou semente em contato 
com água durante algumas horas aparece uma peque-
na haste, tem-se o grão ou semente germinada.

Broto: estágio avançado de germinação de grãos e 
sementes — geralmente possuem de 8 a 10 cm e fo-
lhas definidas.

Chavan e Kadam (1989) relatam que a germinação 
de grãos eleva a atividade enzimática e aumenta o 
teor de aminoácidos essenciais, a digestibilidade de 
proteínas e amido, açúcares totais e vitaminas do 
complexo B, devido à sua hidrólise parcial durante o 
processo de germinação. Além disso, há diminuição 
dos fatores antinutricionais. 

Gonzalez (2006) informa que após germinação, de 
acordo com o tipo de semente ou grão, o conteúdo 
de nutrientes aumenta, ou seja, o cálcio passa de 45 
para 72mg; o fósforo, de 423 para 1.050mg; o mag-
nésio, de 133 para 343mg; a vitamina C eleva em 
mais de 600%; a vitamina E, em mais de 300% e as 
vitaminas do complexo B, de 20 a 600%.
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1 Separar os utensílios, as sementes 
ou grãos que deseja germinar. 

2 Colocar uma a duas colheres de 
sopa de sementes ou grãos num vi-
dro ou em outro recipiente de sua 
preferência.

3 Cobrir as sementes ou grãos com 
água até a metade do recipiente 
utilizado.

4 Deixar de molho por 8 horas (uma 
noite).

5 Cobrir a abertura do vidro ou re-
cipiente utilizado com uma tampa 
furada ou um filó e prender com 
elástico.

6 Jogar a água fora depois das 8 ho-
ras, cuidando  para não perder as 
sementes menores.

7 Jogar a água e, em seguida enxa-
guar por 3 vezes

8 Deixar as sementes ou grãos ini-
ciarem a germinação por mais 8 
horas em uma sombra, com o re-
cipiente invertido, para que entre 
ar, e aguardar, pois cada planta tem 
períodos de germinação diferente. 

9 No dia seguinte, lavar novamente 
com cuidado.

10 A germinação acontece quando 
aparece um pequeno cabinho (ca-
belinho) na ponta.

11 Caso queira consumir folhas, dei-
xar crescer até formar uma peque-
na aste.

Fonte: Adaptado de Soleil, 2004.

como fazer grãos e sementes germinados
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como fazer grãos e sementes germinados
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Suco de laranja 
diferente
Ingredientes:
 » 3 laranjas;
 » 2 folhas de couve;
 » 1 colher (sopa) de semente de 

girassol germinada.

Modo de fazer
Faça o suco de 2 laranjas e vire-o no 
liquidificador. Acrescente a couve e o 
gergelim germinado e bata bem, até 
triturar todos os ingredientes. Tome 
em seguida.

___________________________________________

Salada diferente
Ingredientes
 » 1 xícara (chá) de trigo para quibe;
 » 2 tomates maduros picados em 

cubos; 
 » 1 cebola pequena picada em 

cubos;
 » 1 xícara (chá) de uvas-passas;
 » 1 pimentão verde picado em 

cubos;
 » 4 colheres (sopa) de suco de 

limão;
 » 2 colheres (sopa) de sementes 

germinadas de sua preferência;
 » 4 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extravirgem: 
 » ½ xícara (chá) de salsa, cebolinha 

e hortelã picadinhas;
 » tempero a gosto.

Modo de fazer
Deixe o trigo de molho por 50 minu-
tos, em água morna em quantidade 
suficiente para cobri-lo um dedo aci-
ma do que foi depositado no recipien-
te. Não é necessário escorrer. Numa 
tigela, misture o trigo hidratado com 
todos os ingredientes, exceto os ger-
minados, e tempere com o azeite. Por 
fim, acrescente os geminados. Misture 
mais uma vez, coloque numa travessa, 
decore a seu gosto e sirva gelado.

Foto: Abhijit Patil

Você sabia?
Sementes e grãos germinados ainda são 
pouco conhecidos pela população em ge-
ral e por profissionais de saúde, por isso 
é importante conhecer e divulgar esse 
processo. 



Foto: Elvis Maciel
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Modo de fazer
Deixe o trigo de molho por 50 minu-
tos, em água morna em quantidade 
suficiente para cobri-lo um dedo aci-
ma do que foi depositado no recipien-
te. Não é necessário escorrer. Numa 
tigela, misture o trigo hidratado com 
todos os ingredientes, exceto os ger-
minados, e tempere com o azeite. Por 
fim, acrescente os geminados. Misture 
mais uma vez, coloque numa travessa, 
decore a seu gosto e sirva gelado.

Salada verde 
diferente
Ingredientes
 » 1 molho de alface rasgada;
 » 1 molho pequeno de rúcula 

rasgada; 
 » 2 cenouras médias raladas;
 » 3 colheres (sopa) de semente de 

girassol e amendoim germinadas;
 » 2 xícaras de chá de tomates-cereja 

maduros; 
 » 1 cebola pequena picada em 

cubos;
 » 4 colheres (sopa) de suco de 

limão; 
 » 4 colheres (sopa) de azeite de 

oliva extravirgem;
 » ½ xícara (chá) de salsa picadinha;
 » ½ xícara (chá) de folhas de 

manjericão; 
 » tempero a gosto.

Modo de fazer
Junte todos os ingredientes numa  
travessa e misture bem. Decore a seu 
gosto e sirva gelado.

Você Sabia?
Sementes secas viáveis necessitam de 
água para começar o processo germina-
tivo. Quando a água pura e fria penetra 
uma semente seca, dá-se início ao pro-
cesso de germinação. Já o broto, é um es-
tágio avançado de germinação inicial da 
semente. Normalmente eles têm entre 8 e 
10 cm de altura e exibem folhas definidas 
(PIMENTEL, 2006). Brotos verdes devem 
ser consumidos crus, em forma de salada, 
para que se aproveite ao máximo as vi-
taminas, enzimas, sais minerais e maior 
teor de substâncias antioxidantes, pois 
são facilmente digeridos e assimilados 
(PAJAK et al, 2014). Grãos germinados e 
brotos podem ser usados para preparar 
várias receitas, como sucos, pães, pastas, 
saladas, sopas, entre outras. Sementes 
são baratas e germinam com facilidade, 
podem ser uma fonte valiosa de antio-
xidantes naturais. Estudos relataram 
níveis elevados de nutrientes em com-
paração com sementes não germinadas 
(PAJAK et al, 2014).
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