Receitas sem alergias
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Prefácio
A Unidade Curricular de Imunologia da licenciatura em
Ciências da Nutrição da Faculdade de Ciências da Nutrição e
Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), expande os
seus conteúdos da “sala de aula” e apresenta-nos os trabalhos
dos seus estudantes. Na tradição da FCNAUP, são estudantes de
elevado mérito, sempre à procura de desafios, e mostram-nos,
num exercício que lhes oferece um formato de aprendizagem
ativa, o seu entusiasmo, criatividade, capacidade de comunicação,
autonomia, trabalho em equipa, e as competências adquiridas de
“conhecimento e da sua aplicação” no domínio da alergia alimentar,
num processo que eles próprios geriram sob acompanhamento
tutorial.
“Receitas sem alergias” constitui-se como um objeto de
aprendizagem que beneficia também do apoio do Gabinete de
Tecnologias Educativas da UP Digital, exibindo um conjunto
de informação alimentar e nutricional sistematizada que dá
resposta a um problema - o de ter que evitar alguns componentes
na alimentação - e com as soluções apresentadas os estudantes
aproximaram-se da forma como o nutricionista terá de raciocinar
para exercer as suas funções e treinaram precocemente futuros
gestos profis¬sionais.
Mas a publicação de “Receitas sem alergias” mostra não só o
resultado prático de um processo em que os estudantes tiveram o
espaço necessário para pensar e se ligarem de forma profunda a uma
matéria tão relevante para a sua atividade futura, como permite a
todos os que visualizam esta ferramenta e seus conteúdos, aprender
com o conjunto de belíssimos exemplos apresentados, numa área
de interesse crescente, onde existem ainda muitas dúvidas entre
profissionais e consumidores, e traduzir em mais um exemplo, a
colaboração pioneira entre a FCNAUP e a Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto, na investigação e ensino pré e pósgraduação em Nutrição e doença alérgica.
Pedro Moreira
Diretor da FCNAUP
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Arroz doce
autores:

Ana Duarte
Ana Lopes
Sarai Machado

esta receita não tem:
Leite
Ovos
Frutos secos/casca rija
Soja
Trigo

ingredientes:
3 saqueias de infusão de frutos vermelhos (ou outra infusão ao gosto, de preferência
uma com sabor forte)
200 ml de água
250g de arroz branco
1L de leite de coco
Travo de canela (a gosto)
240g de açúcar (ou adoçar ao gosto)

preparação:
Colocar numa panela água e quando esta estiver a ferver adicionar a infusão. De
seguida coloca-se o fogão no mínimo e adiciona-se o arroz. Quando este estiver
cozido adiciona-se leite de coco, açúcar e a canela. Vai-se mexendo e deixando
apurar até se obter a consistência ideal.

alternativas/substituições:

Para a substituição do leite sugerimos leite de coco, no entanto, existem também
outras alternativas como bebida de soja ou de amêndoa. No entanto achamos que o
leite de coco era o que melhor se adequava, em termos de sabor e textura, visto que
não se quer perder aquele toque da receita original.

informação nutricional:
Por porção (50g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

450
19
22
5
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Baba de camelo
autores:

Beatriz Granja Fernandes
Élia Joana Rodrigues Pinto

esta receita não contém:
Ovos
i

ngredientes:

leite condensado (1 Lata - 370g)
2 pacotes de natas (400ml)

preparação:
Primeiro, bater os dois pacotes de natas, bem frias.
Posteriormente juntar as natas com o leite condensado e bater até ficar bem cremoso.
Para colmatar a falta de ovo em termos da cor da baba de camelo é opcional adicionar
açafrão da terra.
Guardar no frigorífico antes de servir.

notas:

Tempo de Preparação: 10 minutos
Doses: 8

alternativas/substituições:

Natas - 2 Pacotes (+/- 400ml total) para colmatar a falta de ovo.

informação nutricional:
Por porção (1 taça)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

301,1
19,1
28,9
5,1
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Bacalhau à Brás
autores:

Ana Rita Pinheiro
Joana Morais
Maria de Fátima Carlos

esta receita não contém:
Ovos

ingredientes:
500g de bacalhau desfiado
1 cebola grande
2 alhos franceses
6 colheres de sopa de azeite
azeitonas q.b.
pimenta q.b.
noz-moscada q.b.
salsa q.b.
linhaça moída

preparação:
Demolhar o bacalhau de um dia para o outro. No dia, escorre-lo bem e reservar. Descascar a
cebola e cortar em meias-luas. Lavar os alhos franceses e cortá-los em rodelas finas.
Aquecer o azeite num tacho, juntar a cebola e deixar refogar até ficar macia. Adicionar o
bacalhau e deixar cozinhar, adicionar a salsa, temperar com pimenta e noz-moscada e deixar
cozinhar mais um pouco. Por fim, juntar o alho francês.
Depois de todos os ingredientes estarem cozinhados, juntar 2 colheres de sopa de linhaça
previamente misturadas com 6 colheres de sopa de água e envolver tudo. Retirar do lume.
Decorar com salsa e azeitonas.

informação nutricional:
Por dose (150g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

156,8
8,5
13,3
8,2

8

Biscoitos de limão e merengue
autores:

Beatriz Gonçalves Teixeira
Sofia Senra Ferreira

esta receita não contém:
Leite
Frutos secos/casca rija

ingredientes:
Para os biscoitos:
1 chávena de chá de amido de milho
1 ½ chávena de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
1 chávena de chá de açúcar
150g de margarina sem leite
2 gemas
1 colher de sopa de sumo de limão
raspa de meio limão
Para o merengue:
2 claras
1 chávena de chá de açúcar
½ chávena de chá de água
sumo de ½ limão

preparação:
Para os biscoitos:
Num recipiente misturar todos os ingredientes secos.
Em seguida, adicionar a margarina, as gemas, o sumo e a raspa de limão. Misturar
até formar uma massa homogénea.
Untar uma forma com margarina e pré-aquecer o forno a 180ºC.
Formar bolinhas com a ajuda de uma colher, tendo o cuidado de deixar espaço entre
elas. Levar ao forno durante 10 a 15 minutos.
Retirar os biscoitos cozinhados cuidadosamente.
Para o merengue:
Juntar o açúcar e a água e levar ao lume até formar uma calda em “ponto de fio”.
Bater as claras em castelo.
Juntar a calda (de alto) às claras e bater cerca de 5 minutos. Juntar o sumo de limão
e bater, a velocidade mais lenta.
Quando adquirir uma consistência firme, o merengue está pronto.
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notas:

Quando a margarina for comprada, devemos procurar nos rótulos nutricionais das
embalagens vestígios de leite, porque dessa forma não devemos utilizar o produto.
É importante misturar bem os ingredientes dos biscoitos para a massa não ficar
com grumos, o que piora a textura dos biscoitos.
É de relembrar também que quando estão no forno os biscoitos crescem bastante
para o lado, por isso as formas têm de ficar bastante separadas.
No merengue a consistência também é muito importante, pelo que só devemos
retirar a água com o açúcar do lume quando a calda atingir uma textura semelhante
a um gel (em “ponto de fio”); é mais uma vez relevante cumprir os 5 minutos a bater
as claras em castelo com a calda, que contribui para determinar a consistência do
merengue.
A combinação dos biscoitos com o merengue pode ser feita da forma que se quiser:
pode-se simplesmente colocar um pouco de merengue em cima do biscoito, fazer
uma “sandwich” com merengue no interior ou então decorar da maneira que cada
um entender.

alternativas / substituições:

A margarina é um alimento processado que, normalmente, possui na sua composição
vestígios de leite. Esta receita é para pessoas com alergia a leite, por isso fizemos a
substituição para uma margarina de soja.

informação nutricional:
Por dose (3 biscoitos=30g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

206,8
6,1
36,3
1,7
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Bolachas tipo Oreo ®
autores:

Ana Freitas
Daniela Sousa
Paula Correia

esta receita não contém:
Ovos
Leite

ingredientes:
Para a bolacha:
200g de manteiga de soja
95g de açúcar granulado
30g de açúcar mascavado
240g de farinha
80g de cacau em pó 100% ou farinha de alfarroba
uma pitada de sal
60g de mel
Para o recheio:
50g de manteiga de soja
1 colher de sopa de bebida de aveia
75g de açúcar de confeiteiro

preparação:
Para a bolacha:
Bater a manteiga com o açúcar misturar com a batedeira elétrica, depois adicionar
o mel. Juntar a farinha e o cacau e o sal e peneirados, incorporado aos poucos no
preparado anterior. Separar a massa em dois recipientes.
Refrigerar durante 1 hora tapando com película aderente.
Depois de refrigerada colocar a massa numa superfície enfarinhada e esticar a
massa, cortar as bolachas com o auxílio de um cortador.
Colocar no forno durante 10 minutos.
Retirar do forno quando prontas e deixar arrefecer.
Para o recheio:
Misturar a manteiga com a bebida de aveia.
Juntar o açúcar de confeiteiro e mexer até obter um creme cremoso
Rechear as bolachas e guardá-las no frigorífico até servir.
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notas:

Tempo de preparação: 75 minutos
Tempo de Cozedura: 10 minutos
Tempo total: 1h25m
Porções: 25

informação nutricional:
Por unidade (1 bolacha)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

121
7,9
18,3
1,1
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Bolo de banana e aveia
autores:

Margarida Bica
Marta Losada

esta receita não contém:
Ovo
Leite

ingredientes:
Bolo:
3-4 bananas
90g de flocos de aveia
80g de açúcar amarelo
160g de farinha de trigo integral
¼ colher de sobremesa de sal marinho
1 colher de sobremesa de canela
100ml de azeite
100ml de bebida de aveia
preparado de linhaça
1 chávena de nozes
Cobertura de chocolate (opcional):
1 ½ chávena de bebida de aveia
½ chávena de cacau em pó puro
1 colher de sopa de açúcar (opcional)
1 colher de sopa de farinha
preparado de linhaça

preparação:
Bolo:
Pré-aqueça o forno a 180ºC.
Prepare a forma (unte uma forma metálica ou humedeça uma forma de silicone).
Triture a aveia previamente. Numa taça junte a aveia triturada com a farinha de
trigo, o açúcar, a canela e o sal. Misture tudo.
Prepare o puré de banana e o preparado de linhaça.
Numa outra taça junte-o com o azeite, o leite e o preparado de linhaça. Junte as duas
misturas.
Desloque a massa para a forma e coloque-a no forno durante aproximadamente 40
minutos a 180ºC.
Cobertura de chocolate:
Junte num tacho (em lume brando) a bebida de aveia e o cacau em pó e mexa. De
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seguida, misture o açúcar, a farinha e o preparado de linhaça.
Deixe a mistura engrossar.

notas:

Preparado de linhaça: 2 colheres de sopa de linhaça + 6 colheres de sopa de água.
Este preparado substitui 2 ovos.

informação nutricional:
Por porção (1 fatia) com cobertura
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

373
19,2
43
7,2
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Bolo de banana e aveia
autores:

Margarida Leite
Sandra Ribeiro

esta receita não contém:
Ovos
Leite
Frutos secos/casca rija

ingredientes:
1 ½ chávenas (180g) de farinha de arroz
½ chávena (60g) de farinha de aveia integral
½ chávena (100g) de açúcar
1 colher de chá de fermento
¼ colher de chá de sal marinho
½ colher de chá de canela
1/3 chávena (80ml) de azeite
2 colheres de sopa de sementes de linhaça moídas + 6 colheres de sopa de água, para
substituir 2 ovos
1 ½ chávenas (300g) puré de bananas maduras (equivale a 3-4 bananas médias)
¼ chávena (60ml) de leite de soja
1 colher de sopa de vinagre

preparação:
Pré-aqueça o forno a 175ºC. Unte uma forma para o bolo.
Numa taça, misture as farinhas, o açúcar, o fermento, a canela e o sal.
Numa outra taça em separado, misture o azeite, o preparado de linhaça (para
substituir os ovos), o puré de banana, e o leite. Junte a mistura húmida à mistura da
farinha. E adicione finalmente o vinagre, envolvendo-o cuidadosamente na massa
do bolo.
Transfira a massa para a forma untada. Leve ao forno durante aproximadamente 45
minutos.
Depois de retirar o bolo do forno deixe arrefecer durante uns 10 minutos e retire da
forma.

notas:

O principal fornecedor de hidratos de carbono foi a farinha de arroz. Relativamente às
proteínas, os minerais cálcio, ferro e magnésio foram fornecidos fundamentalmente
pelas sementes de linhaça utilizadas na receita. No que se refere a gordura/lípidos o
fornecedor principal é o azeite sendo este uma gordura monoinsaturada.
Um outro mineral que merece destaque é o Potássio que teve como fornecimento as
bananas usadas. E como é quase óbvio a quase totalidade do sódio é fornecido pelo
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sal marinho.
Ainda referindo no que toca as vitaminas, a vitamina A deve-se ao leite de soja, a
vitamina C as bananas, e a vitamina E ao azeite.

alternativas /substituições

Do bolo original foram feitas a substituição dos ovos, pelas sementes de linhaça
moídas e misturada com água.
No que se refere ao leite, era usado leite de vaca pelo que foi substituído por leite de
soja, podendo a bebida de arroz também ser uma alternativa, para que se retirasse a
soja da receita para intolerantes a soja.
As farinhas usadas na receita original era farinha de trigo tipo 55, e igualmente a
farinha de aveia, mas considerando que as farinhas de trigo geralmente contêm
vestígios de leite, ovos e mesmo até de soja, preferimos substituir por farinha de
arroz, tendo consciência de que não conteria vestígios de leite.

informação nutricional:
Por dose (150g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

283,2
12,9
39,5
4,4
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Bolo de laranja
autor:

Mariana Sampaio Nogueira

esta receita não contém:
Ovos
Soja

ingredientes:
2 chávenas de chá de açúcar
3 colheres de sopa de margarina ou manteiga
1 chávena de chá de sumo de laranja
50ml de leite
3 chávenas de chá de farinha de trigo
3 colheres de sopa de sementes de linhaça moídas
9 colheres de sopa de água
1 colher de sopa de fermento em pó

preparação:
Bata o açúcar e a manteiga na batedeira. Acrescente o sumo de laranja, o leite e a
farinha e bata até obter uma massa homogênea.
Num recipiente à parte misture as sementes de linhaça moídas com a água e deixe
repousar durante 2 minutos. De seguida, adicione a linhaça e a água à massa e
misture bem.
Finalmente, adicione o fermento e mexa com uma colher, de forma a incorporar o
fermento em toda a massa.
Pré-aqueça o forno. Unte uma forma com manteiga ou margarina e polvilhe com
farinha. De seguida, despeje a massa na forma.
Coloque no forno a 180ºC, durante cerca de 30 minutos.

notas:

Nesta receita os ingredientes que substituem os ovos são as sementes de linhaça
moídas misturadas com água. Por cada ovo utiliza-se 1 colher de sopa de sementes
de linhaça moídas misturadas com 3 colheres de sopa de água.

alternativas/substituições:

Como alternativa à mistura de farinha de linhaça com água, pode-se utilizar 1,5
colher de sopa de água + 1,5 colher de chá de óleo + 1 colher de chá de fermento em
pó para substituir um ovo.
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informação nutricional:
Por porção (1 fatia = 60g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

214,8
3
44
2,8
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autores:

Bolo de limão

Cátia Sofia Pinheiro Gomes
Filipa Isabel Neves Milhazes

esta receita não contém:
Ovos

ingredientes:
200g de açúcar
400g de farinha
5dl de leite
1 colher de sopa de margarina
1 pitada de sal
1 colher de chá de fermento em pó e raspa de limão

preparação:
Pré preparar as quantidades pretendidas em tigelas.
Começar por adicionar o leite.
Adicionar a farinha cuidadosamente e sem grumos.
Derreter a manteiga no micro-ondas até esta ficar líquida e juntar ao preparado.
Adicionar o açúcar. Adicionar a pitada de sal, o fermento e a raspa de limão e mexer
tudo muito bem
Pincelar uma forma com manteiga e um pouco de farinha e juntar o preparado.
Levar ao forno, previamente aquecido a 180ºC, durante 45 minutos.
Deixar arrefecer e consumir.

notas:

Utilizar uma batedeira e um coador para deitar a farinha.

alternativas/substituições:

Para uma melhor consistência ao bater o bolo adicionamos uma maior quantidade
de leite pois inicialmente este era muito pastoso devido à falta de ovos.

informação nutricional:
Por porção (1 fatia)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

196
5,5
36,5
1,1
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Bolo de maçã
autores:

Inês Pestana
Sara Cunha
Sara Peixoto

esta receita não contém:
Leite
Ovos

ingredientes:
3 maçãs médias tipo Reineta
2 chávenas de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento para bolos
½ chávena de óleo
1 1/3 chávena de leite de soja
1 chávena de açúcar
azeite q.b. e papel vegetal para untar a forma
canela q.b. (opcional)

preparação:
Começar por untar a forma e pré-aquecer o forno a 180ºC.
Numa taça, adicionar o açúcar, a farinha e o fermento. Misturar bem.
Depois adicionar o leite e o óleo.
Descascar e cortar as maçãs em cubos.
Misturar as maçãs cortadas ao preparado e despejar para a forma, previamente
untada. Pode adicionar-se também a canela.
Colocar no forno à mesma temperatura, cerca de 40 minutos.
Espetar um garfo no bolo e certificar-se que não se agarra ao garfo massa crua.
Se tal não se verificar, tirar o bolo do forno e deixar arrefecer.
Desenformar o bolo e está pronto para servir!

alternativas/substituições:

Nesta receita o leite de origem animal, habitualmente utilizado na confeção de bolos,
foi substituído por leite de soja, uma vez que este confere a textura pretendida ao
bolo e não contém as proteínas responsáveis pelas alergias ao leite de origem animal.
Além disso, os ovos foram retirados da receita devido à sua grande alergenicidade.
Para untar a forma, optamos por azeite em vez de manteiga também devido à alergia
que pode ser provocada pelas proteínas do leite.
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informação nutricional:
Por porção (257g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)

510
8
109
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Bolo de maçã, banana e iogurte
autores:

Paula Alexandra Sousa Leite da Silva
Raquel Ferreira Teixeira

esta receita não contém:
Ovos
Frutos secos/casca rija
Soja

ingredientes:
250g farinha branca
2 iogurtes naturais
200g açúcar amarelo
1 colher de chá de fermento
1 banana madura
3-4 maçãs
1 chávena de óleo

preparação:
Esmagar a banana.
Misturar a banana com o açúcar amarelo.
Adicionar os iogurtes, a farinha, o óleo e o fermento.
Cortar as maçãs em pedaços pequenos e incorporá-los na massa.
Untar a forma e juntar a massa.
Colocar no forno a 220ºC durante cerca de 40 minutos.

notas:

Contém leite e trigo.

alternativas/substituições:

Substituição do ovo pela banana madura.

informação nutricional:
Por porção (1 fatia)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

245,9
13,1
30
2,1
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Bolo de milho e coco
autores:

Ana Catarina Mendes
Bárbara Teixeira
Renilde Monteiro

esta receita não contém:
Trigo

ingredientes:
4 ovos
1 lata de leite condensado
200g de milho doce em lata
100g de coco ralado
1 colher de sopa de margarina derretida
1 colher de sopa de fermento em pó
raspas de 1 laranja
manteiga (para untar a forma)

preparação:

Aqueça o forno a 180ºC e unte uma forma com manteiga. Depois disso, junte no
liquidificador 200g de milho em lata, 4 ovos, 1 lata de leite condensado, 100g de
coco ralado e as raspas de uma laranja, e triture tudo uma primeira vez, antes
de acrescentar 1 colher de sopa de margarina derretida e de triturar novamente,
introduzindo depois 1 colher de sopa de fermento em pó.
Por fim, deite o preparado na forma e coloque no forno durante cerca de 40 minutos.
Quando estiver pronto, deixe arrefecer um pouco e desenforme com cuidado.

informação nutricional:
Por porção (1 fatia)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

123,9
5,9
13,3
3,9
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autores:

Brigadeiros de mandioca

Beatriz Araújo
Mariana Silva

esta receita não contém:
Ovos
Trigo

ingredientes:
1 mandioca (220g)
2 bananas médias (120g)
20g de cacau magro em pó
1 copo de leite (250ml)
raspas de 2 laranjas
20g coco ralado

preparação:
Cozinhe a mandioca na panela de pressão por 30 minutos. Amasse bem até formar
uma massa lisa sem grumos.
Em seguida, leve ao congelador para arrefecer em 20 minutos.
Numa panela, misture bem a mandioca, o leite, as bananas, o cacau magro em pó, as
raspas de laranja e vá acrescentando água aos poucos, mexendo sempre.
Quando a mistura se soltar do fundo da panela, desligue o fogo e deixe arrefecer.
Em seguida, molde as bolinhas e enfeite-as com coco ralado.

informação nutricional:
Por unidade (1 brigadeiro = 25g
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

27
0,5
4,2
0,3
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Brownies de alfarroba
autores:

Ana Filipa Fonseca
Maria Inês Paula

esta receita não contém:
Leite

ingredientes:
1 colher de café de fermento em pó
1 colher de sopa de chia
1 laranja sem casca
2 ovos
20g de farinha de arroz
20g de polvilho doce
20g de farinha de alfarroba

preparação:
Juntar todos os ingredientes e bater num liquidificador/varinha.
De seguida, colocar a mistura numa forma e levar ao forno pré-aquecido por cerca
de 15 minutos a 150ºC.

alternativas:

Nesta receita é utilizada a farinha de alfarroba, em substituição do cacau e chocolate
necessários para a confeção de um brownie tradicional, para que doentes alérgicos
ao leite, presente nos preparados de cacau e chocolate, possam usufruir deste tipo
de sobremesa.

informação nutricional:
Por unidade (1 brownie)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

75,9
3,3
8,1
4,1
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Brownies de chocolate
autores:

Ana Jorge Seixas Almeida Reis
Pedro Francisco Alves Pereira

esta receita não contém:
Leite
Ovos

ingredientes:
75g de cacau em pó
75g de farinha com fermento
125g de açúcar granulado
125g de açúcar amarelo
4 colheres de sopa de bebida de amêndoa
1 colher de sobremesa de essência/extrato de baunilha
2 “ovos de linhaça” (2 colheres de sopa de linhaça moída + 6 colheres de sopa de água
morna)
75g de margarina de soja derretida

preparação:
Pré-aqueça o forno a 180ºC.
Numa taça grande junte todos os ingredientes secos (cacau em pó, farinha, açúcar
granulado e açúcar mascavado), até estarem todos combinados.
De seguida, junte os restantes ingredientes, misturando com uma vara de arames
ou colher de pau até obter uma mistura uniforme e sem grumos.
Verta a mistura para uma forma de brownies previamente forrada com papel vegetal.
Com um salazar/espátula de cozinha, certifique-se que a mistura está devidamente
distribuída pela forma.
Leve os brownies ao forno durante 30 minutos. Para verificar se se encontram
prontos, poderá inserir um palito na mistura. Este deverá sair limpo mas não
completamente seco, evitando assim que os brownies se tornem massudos.
Retire do forno. Deixe arrefecer durante 5 minutos e retire os brownies com o papel
vegetal da forma. Corte-os em retângulos, que devem sair do papel sem esforço.
Para servir, sugerimos que polvilhe com um pouco de cacau em pó, e estão prontos!

notas:

Esta receita serve 6 pessoas.

alternativas/substituições:

Para substituir o leite utilizamos bebida de amêndoa. Podem também ser utilizados
outros substitutos, como bebida de soja ou bebida de arroz, sendo que nós
considerámos que esta seria a que mais se integrava com o sabor do cacau.
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informação nutricional:
Por porção
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

283
4
53
7
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Creme custard (alternativa sem ovos)
autores:

Ana Rita Pinheiro
Joana Morais
Maria de Fátima Carlos

esta receita não contém:
Ovos

ingredientes:
0,5l de leite
2 ½ colheres de sopa de farinha custard
3 colheres de sopa de açúcar
casca de 1 limão
30g de manteiga
canela em pó para a cobertura

preparação:
Diluir a farinha em metade do leite. De seguida, adicionar ao preparado os restantes
ingredientes e mexer bem. Levar a aquecer em lume moderado até obter um creme,
mexendo sempre sem deixar ferver. Retirar do lume e deixar arrefecer para depois
polvilhar com canela, se preferir.

informação nutricional:
Por dose (120g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

118,4
3,9
17,4
3,2
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Crepes com creme gelado de banana e
frutos silvestres
autores:

Joana Nunes
Marta Pinto

esta receita não contém:
Leite
Ovos

ingredientes:
Para os crepes (10 doses):
250ml de bebida de soja de baunilha
12 colheres de sopa de farinha de trigo
1 colher de sopa (rasa) de manteiga vegetal
2 colheres de sopa de linhaça + 1 de chia moídas
90ml de água
Para o creme gelado de banana e frutos vermelhos (4 doses de 60g):
2 bananas médias congeladas às rodelas
175g de frutos vermelhos congelados

preparação:
Para os crepes:
Juntar as sementes moídas com a água e reservar por 20 minutos.
Misturar a farinha e a bebida de soja, adicionar o preparado de linhaça e chia
previamente demolhado, mexendo até formar uma massa homogénea. Incorporar a
manteiga derretida e envolver bem.
Untar uma frigideira com manteiga vegetal e verter um pouco de massa de crepe.
Esperar por dois minutos e virar o crepe quando este começar a levantar nas bordas,
aguardando mais um minuto antes de retirar.

notas:

Pode ainda acrescentar uma colher de sopa de mel.
Para o creme gelado de banana e frutos vermelhos:
Triturar as bananas com a ajuda de uma varinha mágica e acrescentar os frutos
vermelhos congelados, continuar a trituração até formar uma textura cremosa.
Dependendo da textura final desejada ou caso tenha dificuldade com o processamento
das frutas congeladas com a varinha pode acrescentar um pouco de bebida vegetal.
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A adição de mel também é uma opção assim como de acompanhamentos incluindo
granola, sementes, coco ralado ou frutas laminadas.

alternativas/substituições:

Os ovos foram substituídos pelo preparado de linhaça e chia, o leite substituído por
bebida de soja de baunilha e a manteiga substituída por creme vegetal.

informação nutricional:
Por unidade (1 crepe)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

Por unidade (1 bola de gelado
de 60g)

112

44

3
16,2
3,2

0,3
9,1
0,8
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Crepes integrais com pêssego e iogurte
autores:

Rita Neves
João António Sousa

sta receita não tem:

e
Ovos

ingredientes:
Para a massa (4 crepes):
75ml de bebida vegetal (soja)
80ml de água
22,5ml de óleo vegetal não-refinado (óleo de coco)
60g de farinha integral
1 colher de sopa de linhaça
1 colher de chá de adoçante líquido (mel)
pitada sal
Saltear pêssego:
¼ nectarina
½ colher de chá mel
½ colher de chá óleo de coco
Adicionar aos crepes:
Iogurte natural (ao gosto das pessoas)

preparação:
Moer a linhaça e misturar com água até atingir a consistência do ovo. Misturar todos
os ingredientes numa taça. A massa deve ser fina e quase líquida de modo a facilitar
quando se puser na frigideira. Para alcançar essa consistência pode-se adicionar um
pouco mais de bebida vegetal.
Levar ao frigorífico a massa durante 20 a 30 minutos. Enquanto a massa está a
arrefecer, saltear ½ nectarina em fatias com ½ colher de chá de mel e ½ colher de
chá de óleo de coco numa frigideira antiaderente durante 2 ou 3 minutos.
Em seguida, deve-se aquecer uma frigideira antiaderente pequena em lume
médio e adicionar 1 colher de chá de óleo de coco, para evitar que a massa fique
colada. Colocar uma colher de servir de massa e espalhar pela superfície inferior
da frigideira, agitando-a em movimentos suaves, para distribuir uniformemente.
Deixar o crepe cozinhar cerca de 1 minuto, virá-lo, e cozinhar mais 30 segundos ou
até a massa ficar dourada de ambos os lados. Deve-se repetir este processo com a
restante massa.
Por fim, servem-se os crepes com as nectarinas ligeiramente caramelizadas e
iogurte natural.
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notas:

A massa deve estar suficientemente líquida para ser possível fazer os crepes,
tendo em conta que como se usa farinha integral a massa não fica com a espessura
habitual dos crepes. Para além disso, é também importante saber que não se deve
usar farinha de linhaça, uma vez que, para além de não ter as mesmas propriedades
a nível nutricional que a linhaça em semente não se consegue obter a textura
semelhante ao ovo, não funcionando como um substituto.

alternativas/substituições:

O ovo foi substituído pela linhaça juntamente com a água, no entanto se não
tivermos linhaça pode-se usar vinagre e bicarbonato de sódio, que também se aplica
aos crepes aquando da substituição do ovo.

informação nutricional:
Por unidade (1 crepe)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

159,3
7,3
22,3
3,5
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Cupcakes de cacau
autores:

Raquel Silva
Rita de Cássia Silva

esta receita não contém:

Leite ou produtos que contenham leite
Ovos

ingredientes:
1 ½ chávena de farinha de trigo (180g)
6 colheres de sopa de cacau em pó (36g)
1 colher de chá de bicarbonato de sódio (5g)
1 chávena de bebida vegetal: amêndoa, arroz, água… (200ml)
5 colheres de sopa de óleo de coco ou qualquer gordura à escolha (70g)
¾ chávena de mel (150ml)

preparação:
Numa taça grande junte o cacau, a farinha e o bicarbonato de sódio.
Numa outra taça misture os restantes ingredientes, isto é, a bebida vegetal, o óleo
de coco e o mel. Combine as duas misturas e mexa bem.
Divida a massa pelas formas e leve ao forno entre 15 a 20 minutos, a 180ºC.

notas:

Sugestão de cobertura 1
Ingredientes:
Raspas de coco
Mel q.b.
Preparação:
Distribua pelo topo dos cupcakes a gosto.
Sugestão de cobertura 2
Ingredientes:
1 lata de leite de coco (não light)
Mel q.b.
Preparação:
Retirar a lata de leite de coco previamente (1 dia antes) colocada no frigorífico.
Na abertura da lata repare que a parte superior do líquido é mais cremosa e branca
que a inferior, sendo a primeira a que será retirada com uma colher (ter o cuidado
de não agitar a lata). Coloque esta parte cremosa numa taça juntamente com o mel e
misture usando uma batedeira elétrica até atingir uma consistência suave.
Coloque esta por cima dos cupcakes a seu gosto e decore como desejar.
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alternativas/substituições:

Ovos e fermento substituídos por bicarbonato de sódio.
Leite substituído por bebida vegetal.
Chocolate em pó substituído por cacau em pó.

informação nutricional:
Por unidade (1 cupcake)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

140
5,68
21,5
1,7
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Gelado de morango
autores:

Ana Catarina Santos
Ana Margarida Redondo

esta receita não contém:
Leite

ingredientes:
1 abacate médio
500ml de leite (substituído por leite de coco)
1 chávena de açúcar (substituído por stevia)
3 chávenas de morangos picados
½ colher de sopa de essência de morango
¼ de uma beterraba pequena (corante natural para dar a cor rosa do sorvete de
morango)

preparação:
Colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até formar uma mistura
cremosa.
Levar ao congelador até começar a congelar, mas sem deixar ficar muito duro.
Retirar do congelador, bater de novo e congelar novamente até ficar firme
(aproximadamente 2 horas).
Retirar do congelador pouco antes de servir.

notas:

Quando utilizado, o abacate confere uma textura muito cremosa, desmanchandose na boca sem deixar sabor característico. Deste modo, torna-se bastante útil na
elaboração deste gelado uma vez que lhe confere a textura cremosa normalmente
fornecida pelas natas. Por outro lado, também se trata de uma fonte rica em folatos,
vitamina A e potássio.

alternativas/substituições:

Em alternativa ao leite optamos por leite de coco, no entanto acreditamos que
essa substituição também poderia ser feita por qualquer outra bebida existente no
mercado, e de acordo com o gosto de cada um.
Utilizámos a stevia como substituto do açúcar por se tratar de um edulcorante de
origem natural, não calórico e com 40 a 300 vezes o poder adoçante da sacarose.
A stevia oferece vários possíveis benefícios para a saúde:
É um adoçante saudável para diabéticos;
Não contém calorias;
Não altera o nível de açúcar no sangue;
Não é tóxica;
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Inibe a formação da placa e da cárie dental;
Não contém ingredientes artificiais;
Pode ser usada para cozinhar;
Pode ser usada a nível cosmético.

informação nutricional:
Por porção (56g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

23
1,6
6,6
0,1
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Leite creme
(alternativa sem leite e ovos)
autores:

Catarina Rodrigues
Joana Mafalda Reis

esta receita não contém:
Leite
Ovos

ingredientes:
250ml leite de coco
1 casca de limão
1 pau de canela
25g açúcar branco
extrato de baunilha
1 colher de sopa bem cheia de farinha Maizena
sumo de ½ laranja

preparação:
Coloque o leite de coco ao lume, reservando algum, com o extrato de baunilha, a
casca de limão e o pau de canela. Mexa até ferver. Retire o pau de canela e a casca de
limão.
Junte o leite de coco à farinha Maizena e adicione o açúcar, mexendo de maneira a
ficar uniforme.
Junte a mistura ao leite de coco fervido, passando-a pelo coador de forma a evitar os
grumos. Mexa até obter a consistência desejada.
Servir numa taça, polvilhando com coco ralado a gosto.
Sugestão: servir com hortelã e frutos vermelhos.

notas:

Esta receita dá para duas porções.
O leite utilizado não tem proteína de origem animal, responsável pela alergia.

alternativas/substituições:

Para substituir o leite e os ovos usámos o leite de coco e sumo de laranja (para dar
cor semelhante à da receita tradicional).
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informação nutricional:
Por porção (120g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

279
24
15
1,5

38

Leite creme (alternativa sem leite)
autores:

Maria Peres
Mariana Zagalo

esta receita não contém:
Leite

ingredientes:
0,5l de bebida de amêndoa
4 colheres de sopa de açúcar
5 gemas
1 colher de sopa de farinha de trigo
1 casca de limão
açúcar para queimar (aproximadamente 500g)

preparação:
Bater as gemas juntamente com o açúcar e a farinha, até obter uma mistura
homogénea e fofa.
Ferver a bebida de amêndoa.
Deixar repousar a bebida já fervida.
Juntar a mistura homogénea à bebida fervida. Levar ao lume e deixar espessar.
Deitar numa travessa e deixar arrefecer o preparado.
Polvilhar com açúcar.
Aquecer o ferro em brasa.
Queimar o açúcar com o ferro em brasa.

informação nutricional:
Por porção (120g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

276
3
61,5
4,3
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Mini trifle de aveia
autores:

Ana Freitas
Daniela Sousa
Paula Correia

esta receita não contém:
Ovos
Soja

ingredientes:
60g chávena de flocos de aveia
1 colher de chá extrato de baunilha
120g chávena de iogurte grego natural
250ml de bebida de aveia kiwi fatiado q.b.

preparação:
Numa taça pequena misturar a aveia e o leite de aveia.
Refrigerar no frigorífico durante 2 horas para que a aveia absorva o líquido e tornese cremosa. Depois misturar o iogurte e o extrato de baunilha.
Numa taça ou copo de servir, coloque uma camada de fruta fatiada e outra camada
do preparado. Repita, fazendo mais uma camada de cada.
Antes de servir decore o topo com a restante fruta e bom apetite!

notas:

Tempo de preparação: 5 minutos
Tempo de refrigeração: pelo menos 2 horas
Porções: 3

informação nutricional:
Por porção
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

172
6,3
22,8
5,5
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autores:

Mousse de chocolate

Ana Duarte
Ana Lopes
Sarai Machado

esta receita não contém:
Leite
Ovos
Frutos secos/casca rija
Soja
Trigo

ingredientes:
2 abacates
1 banana
sumo de 1 laranja
2 colheres de sopa de cacau em pó biológico
1 colher de sobremesa de açúcar (ou adoçar ao gosto)

preparação:
Colocar numa taça os dois abacates juntamente com a banana e com o sumo de
laranja. Misturar bem. Num recipiente à parte coloca-se o cacau biológico e o açúcar
e mistura-se. De seguida, junta-se o cacau e o açúcar aos restantes ingredientes e
com o auxílio de uma varinha mágica fazer uma massa homogénea dos ingredientes.
Deixa-se no frigorífico a arrefecer durante uma hora.

notas:

É muito importante ter atenção aquando da seleção do cacau. Sugerimos cacau puro
e biológico.

alternativas/substituições:

Da receita original de mousse não utilizamos nenhum ingrediente, esta é totalmente
reinventada e à base de fruta. Ter em atenção o estado de amadurecimento da
banana que é fundamental porque irá fornecer parte do açúcar da mousse.

informação nutricional:
Por porção (50g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

76
5,2
6
1,4
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Muffins de maçã
autores:

Inês Santos
Rafael Varejão

esta receita não contém:
Ovos
Leite

ingredientes:
225g de farinha de trigo;
uma pitada de sal
1 colher de sopa de fermento químico (12g)
1 colher chá de canela em pó (10g)
45g de açúcar mascavado
45g de creme vegetal
2 maçãs (304g)
55g de uvas passas
17ml de leite de soja

preparação:
Colocar farinha, o sal, o fermento e a canela numa tigela.
Juntar os ingredientes restantes e misturar bem.
Distribuir a massa em forminhas para muffins. Se utilizar forminhas de alumínio
untar com creme vegetal, no nosso caso, usamos forminhas de silicone que não
necessitam de ser untadas, sendo mais práticas.
Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por aproximadamente 20 minutos. Faça o teste
do palito.
Retire os muffins do forno e deixe arrefecer.

notas:

Massa total = 759g
Rendimento: 10 muffins
Logo, cada muffin apresenta cerca de 75,9g

informação nutricional:
Por unidade (1 muffin=76g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

253
3,4
30,1
2,48
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Panquecas de aveia com topping de mel
autores:

Inês Pestana
Sara Cunha
Sara Peixoto

esta receita não contém:

Leite
Ovos

ingredientes:
1 chávena de leite de soja
1 chávena e meia de flocos de aveia
1 banana
½ colher de chá de fermento
1 colher de chá de canela

preparação:
Juntar todos os ingredientes numa liquidificadora.
Bater tudo até obter uma massa homogénea.
Despejar pequenos círculos de preparado numa frigideira antiaderente.
Depois de prontas adicionar o topping.
Sugestão: mel.

notas:

O topping utilizado no vídeo foi o mel, mas pode ser utilizado qualquer outro desde
que não tenha leite ou ovos na sua constituição.

alternativas/substituições:

Na preparação das panquecas o leite de vaca foi substituído por leite de soja devido
à alergia à proteína do leite de origem animal, que não existe no leite de origem
vegetal.

informação nutricional:
Por porção (152g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

280
5
51
11
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Pão de batata doce com pasta de abacate
autores:

Bárbara Machado
Beatriz Magalhães
Inês Lobato

esta receita não contém:
Leite
Frutos secos/casca rija

ingredientes:
farinha
ovos
água
batata doce
levedura
abacate
sal
pimenta preta
alho moído
óleo

preparação:
Para a massa de pão:
Pré-aquecer o forno a 200ºC.
Colocar a farinha, sal, fermento e água numa taça. Misturar por cerca de 2 a 3 minutos.
Colocar num copo alto a batata doce já cozida, juntamente com o ovo, óleo e água, e
posteriormente passar tudo com uma varinha mágica.
De seguida, adicionar a essa mistura à massa anteriormente preparada. Deixar
repousar por cerca de 40 minutos, pelo que a massa irá dobrar o seu tamanho.
Dividir a massa em pequenas porções e levar ao forno, até que fiquem cozidos.
Para a pasta de abacate:
Triturar o abacate com um garfo até ficar em forma de pasta. Juntar, sal, pimenta
preta e alho moído. Envolver bem e servir por cima do pão.		

alternativas/substituições:

Esta receita é uma alternativa a aperitivos que contém na sua composição produtos
lácteos e frutos de casca rija. Uma solução diferente, saudável e para aqueles que
possuem alergia ou intolerância aos produtos referidos.
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informação nutricional:
Por dose (1 pão + pasta de 1/2
abacate)
Valor Energético (kcal)

743

Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)

18,1
122,2

Proteína (g)

14
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Pastéis de nata
autores:

Filipe André da Silva Teodósio de Jesus
Guilherme Ruano Cardoso

esta receita não contém:
Leite
Ovos

ingredientes:
30g de farinha de milho
100g de açúcar amarelo
200ml de leite de coco
100ml de natas de soja
100ml de bebida de soja
casca de limão
sal q.b.
canela q.b.
2 rolos de massa folhada vegan

preparação:
Num tacho em lume brando deve juntar todos os ingredientes, mexendo sempre
para impedir que a mistura se cole ao tacho ou queime.
Deve mexer até que a mistura tenha ganho textura de creme.
Deve repousar o creme e retirar a casca de limão.
Pré-aqueça o forno a 250ºC.
Enrole a massa folhada e com uma faca corte pequenos cilindros que com os dedos
irá moldar até ter a forma pretendida.
Leve ao forno para dar uma pré-cozedura à massa folhada, durante mais ou menos
5 minutos.
Retire do forno e acrescente o creme, levando de seguida ao forno entre 10 a 15
minutos ou até ficarem dourados.
Retire do forno, deixe arrefecer um pouco, junte canela a gosto e estão prontos!

notas:

A receita acima descrita dá para cerca de 18 pastéis.
Referimos que não leva leite, sendo que não leva leite animal, mas sim leite de coco.

alternativas/substituições:

Para substituir o leite e os ovos usámos leite de coco, natas de soja e bebida de soja.
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informação nutricional:
Por unidade (1 pastel)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

160,2
10,1
15,6
1,1
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Pataniscas de bacalhau e grão
autores:

Gabriela Tavares
Mariana Coelho da Silva

esta receita não contém:

Ovo
Soja
Leite
Frutos secos/casca rija

ingredientes:
100g de bacalhau cru, desfiado
100g de grão-de-bico cozido
½ cebola média (100g)
1 dente de alho
100g de farinha de trigo T55
150-200ml de água
1 colher de café de fermento para bolos
1 colher de café de açafrão em pó
salsa q.b.
sal e pimenta a gosto

preparação:
Juntar a água e a farinha até formar um polme. Triturar o grão-de-bico cozido numa
picadora sem desfazer completamente. Misturar o grão com o polme.
Picar a cebola, o dente de alho e a salsa. Juntar ao preparado anterior.
Juntar o bacalhau desfiado. Temperar com sal e pimenta. Colocar uma colher de
café de açafrão e uma colher de café de fermento em pó e envolver bem.
Aquecer uma frigideira antiaderente e pincelar com um pouco de azeite.
Para cada patanisca colocar uma colher de sopa cheia do preparado na frigideira e
espalma-lo um pouco
Deixar cozinhar em lume médio-baixo por 2 minutos e virar. Ir virando até ficar
douradas e servir.

notas:

O bacalhau a ser utilizado deve ser preferencialmente do lombo.
A quantidade de água pode variar consoante a consistência do preparado.
O ovo, cujo papel seria ligar a massa e dar alguma cor à mesma, foi substituído pelo
grão-de-bico triturado e pelo açafrão em pó.
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informação nutricional:
Por unidade (1 patanisca)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

50,5
0,8
7,25
3,4
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Petit Gâteau de alfarroba com surpresa
de amora
autores:

Ana Sofia Bessa Meireles
Catarina Oliveira Moreira

esta receita não contém:
Leite
Trigo

ingredientes:
3 ovos
250g chocolate negro vegan sem leite
1 colher de sopa de farinha de alfarroba
1 colher de sopa de açúcar
amoras q.b.

preparação:
Parta os ovos e separe as claras das gemas.
Bata as gemas com o açúcar.
Bata as claras em castelo enquanto derrete o chocolate em banho-maria e no final
junte os dois preparados.
Quando o chocolate já estiver bem misturado com as claras em castelo junte a
farinha de alfarroba.
Junte esta mistura ao preparado dos ovos com açúcar.
Unte as formas com creme vegetal e farinha de alfarroba e encha com o preparado
até ocupar 2/3 da forma e coloca uma amora em cada.
Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 10 minutos.

alternativas/substituições:

Farinha de trigo por farinha de alfarroba
Manteiga por creme vegetal
Chocolate de leite por chocolate negro vegan sem leite

informação nutricional:
Por unidade (1 Petit Gâteau)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

149
14,5
9,2
3,2
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Pizza
autores:

Rita Braga Martins
Sofia Sequeira

esta receita não contém:
Trigo

ingredientes:
Base:
1 curgete
1 ovo
3 colheres de sopa de queijo mozzarella ralado
Cobertura:
Queijo mozzarella ralado q.b
Polpa de tomate q.b.
Tomate cherry q.b.
Pêssego em calda q.b.
Milho doce q.b.
Pimento verde q.b.
Cebola roxa q.b.

preparação:
Base:
Comece por descascar a curgete.
De seguida, corte a curgete em pedaços e coloque num recipiente fundo.
Num recipiente à parte, bata um ovo.
Junte o ovo à curgete e adicione o queijo mozzarella ralado.
Triture tudo até obter uma mistura homogénea.
Coloque a mistura numa forma e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 45
minutos.
Cobertura:
Coloque a polpa de tomate de forma a cobrir toda a base da pizza.
Adicione um pouco de queijo mozzarella por cima.
Use a sua criatividade e imaginação para dispor a cebola roxa, o pimento verde, o
pêssego, o milho doce e o tomate cherry na base.
Leve ao forno até o queijo derreter.
Polvilhe com amor e dedicação e delicie-se!
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notas:

Pode substituir os ingredientes da cobertura da pizza por outros a seu gosto.
A decoração da base da pizza pode ser feita em família. No caso da existência de
crianças, esta receita pode ser uma boa forma de introduzir alguns dos legumes e
frutas na sua alimentação.
Pizza grande para 2 pessoas.

alternativas/substituições:
Alternativa para a base
Ingredientes:
couve flor
2 colheres de farinha teff (A farinha teff é obtida a partir de um grão muito pequeno,
o teff. Este é isento de glúten e é uma boa fonte de antioxidantes.)
1 ou 2 ovos
Preparação:
Junte todos os ingredientes e triture até obter uma massa homogénea.
Coloque a mistura numa forma e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 45
minutos.

informação nutricional:
Por unidade (1 pizza)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

423
16,2
56
23,6
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Pudim de coco
autores:

Ana Catarina Mendes
Bárbara Teixeira
Renilde Monteiro

esta receita não contém:
Leite
Trigo

ingredientes:
4 ovos
1 lata de leite condensado de soja
3 chávenas de chá de coco ralado
1 colher de sopa de fermento em pó

preparação:
Pré aqueça o forno.
Junte no liquidificador os ovos, o leite condensado e o coco ralado.
Despeje a massa num recipiente e misture o fermento em pó. Depois coloque a
mistura numa forma em forno médio (180ºC) até que o pudim fique dourado por
cima.

informação nutricional:
Por porção (1 fatia = 40g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

322
9,9
13,7
2,7
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Pudim de leite condensado
autores:

Catarina Pereira
Luciana Silva

esta receita não contém:
Leite

ingredientes:
Leite condensado:
2 ¼ chávenas de bebida de arroz
½ chávena de açúcar refinado
1 colher de chá de baunilha em pó
3 colheres de sopa de amido de milho (maizena)
Pudim:
320g de leite condensado
1 chávena de bebida de arroz
4 ovos
raspa de limão q.b.
caramelo líquido

preparação:
Leite condensado:
Misturar as duas chávenas de bebida de arroz com o açúcar em uma panela média.
Levar a mistura a lume baixo, mexendo sempre até o açúcar dissolver.
Deixar em lume brando, mexendo de vez em quando, deixando evaporar até o
volume reduzir para metade.
Retirar do fogo e reservar.
Misturar o ¼ de chávena de bebida de arroz restante com as 3 colheres de amido até
ficar homogéneo.
Juntar o preparado que foi reduzido.
Adicionar a baunilha
Levar novamente ao lume durante pouco tempo, até engrossar.
Retirar do lume e empregar como necessário.
Pudim:
Num recipiente colocar o leite condensado e os 4 ovos. Bater por cerca de 2 minutos
até ficar homogéneo.
Juntar a bebida de arroz e a raspa de limão ao preparado anterior. Misturar até
homogeneizar.
Untar com caramelo a forma a utilizar.
Verter o preparado na forma de pudim untada.
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Levar ao forno a uma temperatura de 180º C por cerca de 25 minutos.
Retirar do forno e colocar no frigorífico até esfriar.
Retirar do frigorífico e desenformar.

notas:

O pudim pode ser feito numa forma grande ou em várias individuais.
Este pudim serve aproximadamente 8 porções.

alternativas/substituições:

A raspa de limão pode ser substituída por raspa de laranja ou canela. Pode substituir
a bebida de arroz por bebida de aveia.

informação nutricional:
Por porção (109g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

160
3,8
30,2
3,6
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Quinoa em grão assada
autores:

Érica Serra
Patrícia Cunha

sta receita não contém:

e
Ovos
Leite
Soja
Trigo

ngredientes:

i

½ chávena de chá de quinoa em grãos
1 colher de sopa de azeite
2 dentes de alho amassados
1 cebola pequena picada
½ pimento vermelho (ou outra cor da sua preferência)
½ curgete crua ralada
sal e pimenta a gosto
1 colher de chá de orégãos
¼ chávena de salsa picada
½ chávena de chá de farinha de milho
margarina sem leite para untar as mãos

preparação:
Numa panela cozinhe a quinoa conforme as instruções do fabricante. Reserve.
Noutra panela, refogue no azeite o alho e a cebola até dourar. Acrescente o pimento
e a curgete. Não cozinhe muito, apenas deixe murchar tudo e soltar um pouco de
água.
Acrescente a quinoa cozida, a salsa e por último a farinha de milho aos poucos,
mexendo sem parar até desprender do fundo da panela. Tempere com sal, pimenta
e orégãos.
Unte as mãos com margarina sem leite. Modele a massa com a mesma ainda morna.
Se começar a ressecar, amasse um pouco com as mãos para ela voltar a ficar macia.
Coloque num tabuleiro e leve ao forno (180°C) para assar. Quando estiver dourado,
vire com a ajuda de uma espátula e volte a colocar no forno para dourar o outro lado.

notas

Tempo total de preparação: 1 hora
Rendimento: aproximadamente 18 unidades
Grau de dificuldade: fácil
Conservação: pode ser congelado

56

informação nutricional:
Por unidade (27g)
Valor Energético (kcal)
Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)
Proteína (g)

29
1,1
4,5
0,6
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Sorbet de framboesa e morango em
pêssego grelhado
autores:

Bárbara Machado
Beatriz Magalhães
Inês Lobato

esta receita não contém:
Leite
Frutos secos/casca rija

ingredientes:
Gelo
Framboesas
Amoras
Mirtilos
Melancia
Morangos

preparação:
Triturar o gelo na liquidificadora (em função específica para o efeito). Em seguida,
adicionar os frutos já preparados, lavados e sem folhas/caroços e misturar com o
mesmo utensílio. Se desejar, levar ao congelador cerca de 2 horas.
Grelhar um pêssego (partido a meio, sem o caroço) cerca de 5min.
Servir uma bola de sorbet no centro do pêssego de modo a preencher o espaço
ocupado pelo caroço.
Decorar com uma folha de hortelã.

alternativas/substituições:

Esta receita é uma alternativa aos gelados que contêm leite, facultando assim uma
alternativa de sobremesa, saudável, a todos os intolerantes a este alimento.

informação nutricional:
Valor Energético (kcal)

Por dose (1 pêssego + 25g
de sorbet)
60

Lípidos Totais (g)
Hidratos Carbono (g)

0,6
12

Proteína (g)

1,1
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