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Receitas   E
STE LIVRO DE

FOI FEITO COM

MUITO CARINHO

para ajudar quem deseja 
mudar a alimentação e

levar uma vida mais saudável!

Aproveite! ;)
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Ingredientes
PARA MASSA:

- 2 ovos

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral 

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

- 2 colheres (sopa) rasas de manteiga 

- 2 colheres (sopa) de óleo de canola 

- 5 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou demerara 

- 1 pitada de sal (1 colher de chá rasa) 

- 2 colheres (sopa) de fermento em pó biológico 

- 350 ml de leite desnatado morno 

- raspas de limão a gosto

Modo de
PREPARO:

Coloque o fermento em uma vasilha, acrescente o açúcar, o sal, os ovos (batidos ligeiramente),

a margarina e o azeite. Estes ingredientes devem ser amornados junto com o leite. Misture 

bem e somente depois acrescente as farinhas. 

Agora, misture muito bem esta massa na vasilha com auxílio de uma colher. A massa não 

pode ser nem muito mole, nem muito dura. Se precisar, acrescente mais farinha. Deixe crescer

 até dobrar de volume. Coloque em uma forma untada (retangular) e deixe crescer novamente. 

Por fim, coloque o recheio de doce de leite e nozes e depois a farofa. Deixe mais um pouco 

crescendo e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por mais ou menos 45 minutos.

- 5 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou demerara 

- 2 colheres (sopa) de fermento em pó biológico 



Modo de
PREPARO:

Coloque a massa na forma retangular untada, espalhe o doce de leite e sobre ele as nozes 

picadas. Depois disso, coloque a farofa. Deixe crescer e assar em forno pré-aquecido 

a 180º C por mais ou menos 40 minutos.

Ingredientes
PARA RECHEIO DE

- 300 g de doce de leite 

- 300 g de nozes picadas

DOCE DE LEITE E NOZES:

Modo de preparo
Ferva a água com a casca do abacaxi, a laranja 

espremida, a canela o cravo. Coe e junte o abacaxi 

e a maçã bem picadinhos. Volte ao fogo por mais 

20 minutos. Sirva frio ou quente.

Ingredientes
- 1,5 L de água

- 1/3 de um abacaxi

CHÁ DE FRUTAS
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- 1 laranja

- 1 maçã

- canela

- cravo

Coloque a massa na forma retangular untada, espalhe o doce de leite e sobre ele as nozes 

Deixe crescer e assar em forno pré-aquecido 

PARA RECHEIO DE Modo de preparo da farofa: 

Misture em uma vasilha meia xícara 

de farinha de trigo integral, meia xícara 

de farinha de trigo, uma xícara de açúcar 

mascavo ou demerara, raspas de limão, 

canela, mais ou menos duas colheres 

de sopa rasas de azeite e duas colheres 

de sopa rasas de manteiga. Amasse 

com as mãos até dar o ponto de farofa.

A prática de exercícios físicos 

ajuda você a ter uma vida mais 

saudável e a ter mais energia 

durante o dia a dia, entre muitos 

outros benefícios. 

COMECE UMA
 atividade física. atividade física.

Modo de preparo
Ferva a água com a casca do abacaxi, a laranja 

espremida, a canela o cravo. Coe e junte o abacaxi 

e a maçã bem picadinhos. Volte ao fogo por mais 

20 minutos.

Ingredientes
- 1,5 L de água

- 1/3 de um abacaxi
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Ingredientes
PARA MASSA:

- 2 ovos

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral 

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

- 2 colheres (sopa) rasas de manteiga 

- 2 colheres (sopa) de óleo de canola 

- 5 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou demerara 

- 1 pitada de sal (1 colher de chá rasa) 

- 2 colheres (sopa) de fermento em pó biológico 

- 350 ml de leite desnatado morno 

- raspas de limão a gosto

Modo de
PREPARO:

Coloque o fermento em uma vasilha, acrescente o açúcar, o sal, os ovos (batidos ligeiramente), 

a margarina e o azeite. Estes ingredientes devem ser amornados junto com o leite. Misture 

bem e somente depois acrescente as farinhas. 

Agora, misture muito bem esta massa na vasilha com auxílio de uma colher. A massa não 

pode ser nem muito mole, nem muito dura. Se precisar, acrescente mais farinha. Deixe crescer 

até dobrar de volume. Coloque em uma forma untada (retangular) e deixe crescer novamente. 

Por fim, coloque o recheio de abacaxi e coco e depois a farofa. Deixe mais um pouco crescendo 

te leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por mais ou menos 45 minutos.

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral 

- 5 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou demerara 

- 2 colheres (sopa) de fermento em pó biológico 



Modo de
PREPARO:

Faça uma calda com 100 gramas de açúcar e acrescente canela em pau e cravo. Após ganhar 

consistência, coloque o abacaxi e a mistura mais um pouco no fogo para reduzir a calda. 

Desligue o fogo e deixe esfriar. Cozinhe o coco com 100 gramas de açúcar, o cravo e a canela. 

Deixe reduzir bem o caldo para utilizar frio sobre a cuca. Na montagem, coloque a massa na 

forma retangular e sobre ela o abacaxi. 

Por último, acrescente o coco. Cubra com a farofa, deixe crescer e asse em forno pré-aquecido 

180º C por mais ou menos 40 minutos. 

Ingredientes
PARA RECHEIO DE

- 1 abacaxi 

- 200 g de açúcar demerara 

- 300 g de coco ralado cru 

- cravo

- canela em pau

Modo de preparo
Coloque o suco, a água e o açúcar em uma panela. 

Acrescente o cravo, o gengibre, a canela e as rodelas 

de limão em um sachê (pode ser um pano ou tecido 

bem limpo). Coloque na panela e deixe levantar

fervura por cerca de 10 minutos, e ele estará pronto.

Ingredientes
- 500 ml de suco 

   de uva integral

- 1,5 L de água

- 250 g de açúcar

ABACAXI E COCO:

QUENTÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL
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Modo de

- 1 abacaxi 

- 200 g de açúcar demerara 

- 300 g de coco ralado cru 

- cravo

- canela em pau

Modo de preparo da farofa: 
Misture em uma vasilha meia xícara de farinha de trigo integral, meia xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar mascavo ou demerara, raspas de limão, canela, mais ou menos duas colheres de sopa rasas de azeite e duas colheres de sopa rasas de manteiga. Amasse com as mãos até dar o ponto de farofa.

- 100 g de gengibre

- canela em pau a gosto

- 100 g de cravo

- 2 limões em rodela

Coloque o suco, a água e o açúcar em uma panela. 

Acrescente o cravo, o gengibre, a canela e as rodelas 

de limão em um sachê (pode ser um pano ou tecido 

Coloque na panela e deixe levantar

fervura por cerca de 10 minutos, e ele estará pronto.

QUENTÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL
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Ingredientes
PARA MASSA:

- 2 ovos

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral 

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

- 2 colheres (sopa) rasas de manteiga 

- 2 colheres (sopa) de óleo de canola 

- 5 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou demerara 

- 1 pitada de sal (1 colher de chá rasa) 

- 2 colheres (sopa) de fermento em pó biológico 

- 350 ml de leite desnatado morno 

- raspas de limão a gosto

Modo de
PREPARO:

Coloque o fermento em uma vasilha, acrescente o açúcar, o sal, os ovos (batidos ligeiramente), 

a margarina e o azeite. Estes ingredientes devem ser amornados junto com o leite. Misture 

bem e somente depois acrescente as farinhas. 

Agora, misture muito bem esta massa na vasilha com auxílio de uma colher. A massa não 

pode ser nem muito mole, nem muito dura. Se precisar, acrescente mais farinha. Deixe crescer 

até dobrar de volume. Coloque em uma forma untada (retangular) e deixe crescer novamente. 

Por fim, coloque o recheio de doce de morango com ganache e depois a farofa. Deixe mais 

um pouco crescendo e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por mais ou menos 45 minutos.

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral 

- 5 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou demerara 

- 2 colheres (sopa) de fermento em pó biológico 
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Modo de
PREPARO:

Pique o morango em fatias e reserve. Pique o chocolate meio-amargo e dissolva ele no 

micro-ondas, misturado com o creme de leite. Deixe primeiro a mistura por 40 segundos, 

retire do micro, mexa bem e coloque de novo por mais 40 segundos. Coloque a massa 

integral em uma forma retangular untada. Espalhe por cima os morangos picados e sobre 

eles o ganache. Coloque a farofa nas bordas da forma. Asse em forno pré-aquecido a 180ºC 

por mais ou menos 40 minutos.

Ingredientes
PARA RECHEIO DE

- 2 bandejas de morango 

- 1 barra de chocolate meio amargo 

- 1 lata de creme de leite light 

Modo de preparo
Adicione os ingredientes em um recipiente 

com tampa e chacoalhe bem para misturar. 

Para preparar uma xícara, coloque 2 colheres 

(sopa) da mistura e complete com água ou leite. 

O líquido tem que estar bem quente.

Ingredientes
- 1 xícara (chá) de leite em pó desnatado

- 3 colheres (sopa) de café solúvel

- 1 colher (sopa) de cacau em pó

- 6 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou de coco

- 1 colher (café) de canela em pó

- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

MORANGO COM GANACHE:

CAPPUCCINO 
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Modo de preparo da farofa: 

Misture em uma vasilha meia xícara 

de farinha de trigo integral, meia xícara 

de farinha de trigo, uma xícara de açúcar 

mascavo ou demerara, raspas de limão, 

canela, mais ou menos duas colheres 

de sopa rasas de azeite e duas colheres 

de sopa rasas de manteiga. Amasse 

com as mãos até dar o ponto de farofa.

Para preparar uma xícara, coloque 2 colheres 

(sopa) da mistura e complete com água ou leite. 

- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Dormir bem influencia diretamente 

no seu dia a dia e na sua saúde.

DURMAmelhor.melhor.

Modo de preparo
Adicione os ingredientes em um recipiente 

Ingredientes
- 1 xícara (chá) de leite em pó desnatado

- 3 colheres (sopa) de café solúvel

- 1 colher (sopa) de cacau em pó

- 6 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou de coco

- 1 colher (café) de canela em pó

- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Harm�izaçãoHarm�izaçãoHarm�izaçãoHarm�ização

- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
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Ingredientes
PARA MASSA:

- 2 ovos

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral 

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

- 2 colheres (sopa) rasas de manteiga 

- 2 colheres (sopa) de óleo de canola 

- 5 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou demerara 

- 1 pitada de sal (1 colher de chá rasa) 

- 2 colheres (sopa) de fermento em pó biológico 

- 350 ml de leite desnatado morno  

- raspas de limão à gosto 

Modo de
PREPARO:

Coloque o fermento em uma vasilha, acrescente o açúcar, o sal, os ovos (batidos ligeiramente), 

a margarina e o azeite. Estes ingredientes devem ser amornados junto com o leite. Misture 

bem e somente depois acrescente as farinhas. 

Agora, misture muito bem esta massa na vasilha com auxílio de uma colher. A massa não 

pode ser nem muito mole, nem muito dura. Se precisar, acrescente mais farinha. Deixe crescer 

até dobrar de volume. Coloque em uma forma untada (retangular) e deixe crescer novamente. 

Por fim, coloque o recheio de mamão e depois a farofa. Deixe mais um pouco crescendo 

e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por mais ou menos 45 minutos.

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral 

- 5 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou demerara 

- 2 colheres (sopa) de fermento em pó biológico 



Modo de
PREPARO:

Pique o mamão em fatias finas, polvilhe o açúcar e a canela e deixe reservado, para pegar 

gosto por cerca de 15 minutos. Coloque a massa na forma retangular untada, coloque o mamão

e depois a farofa. Deixe crescer um pouco. Asse em forno pré-aquecido a 180º C por mais ou 

menos 40 minutos.

Ingredientes
PARA RECHEIO

- 1 mamão não muito maduro 

- 2 colheres de sopa de açúcar demerara 

- canela (opcional)

Modo de preparo
Descasque o mamão e corte em cubos. Lave a 

folha de couve e despreze o caule. Esprema o 

suco da laranja e do limão. Misture todos os 

ingredientes no liquidificador. Se optar pela 

água de coco, bata ela também no liquidificador. 

Sirva com gelo.

Ingredientes
- 350 g de mamão

- 1 laranja

- 1 limão

- 1 folha de couve manteiga

- 350 ml de água de coco (opcional)

DE MAMÃO:

SUCO DE LARANJA, MAMÃO, COUVE E ÁGUA DE COCO
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Modo de preparo da farofa: 

Misture em uma vasilha meia xícara 

de farinha de trigo integral, meia xícara 

de farinha de trigo, uma xícara de açúcar 

mascavo ou demerara, raspas de limão, 

canela, mais ou menos duas colheres 

de sopa rasas de azeite e duas colheres 

de sopa rasas de manteiga. Amasse 

com as mãos até dar o ponto de farofa.

Descasque o mamão e corte em cubos. Lave a 

folha de couve e despreze o caule. Esprema o 

suco da laranja e do limão. Misture todos os 

ingredientes no liquidificador. Se optar pela 

água de coco, bata ela também no liquidificador. 

SUCO DE LARANJA, MAMÃO, COUVE E ÁGUA DE COCO
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CHOCOLATE QUENTE

- 1 litro de leite desnatado

- 2 colheres de sopa de amido de milho

- 4 colheres de sopa de achocolatado 

50% a 100% cacau

- 3 colheres de adoçante em pó ou 

açúcar a gosto (mascavo, demerara)

6 colheres de leite em pó. Canela em 

pó ou em pau.

Ingredientes

Coloque no liquidificador ou mixer o 

leite desnatado, leite em pó, amido de 

milho, achocolatado, o adoçante e a 

canela em pó. Após liquidificar, coloque 

em uma panela e leve a mistura ao fogo 

médio, mexendo sem parar até que o 

líquido fique cremoso. Desligue o fogo 

antes que comece a ferver. Sirva quente.

Modo de preparo

Dica
Coloque a canela em pau na panela 

na hora de ferver e retire antes de 

servir. Misture creme de leite após 

pronto (ainda quente) e sirva. Fica 

mais cremoso!

Chá de

bem quentinho!
frutas - 1,5 litros de água

- 1 laranja

- 1/3 de abacaxi (reserve a casca)

- 1 maçã

- canela e cravo à gosto

Ingredientes
Ferva a água com a casca do 

abacaxi, a laranja espremida, 

cravo e canela. Coe. Junte o 

abacaxi e maça bem picadinhos. 

Volte ao fogo por mais 20 

minutos. Sirva frio ou quente.

Modo de preparo
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