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Apresentação
 Falar do livro de receitas diet/light, produzido na parceria entre o Projeto Doce 
Vida, desenvolvido pelo LAPIP - Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial do 
Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei e a APD-SJDR 
- Associação dos Portadores de Diabetes de São João del-Rei, é falar de um trabalho 
minucioso, feito com muito carinho e atenção.
 O Doce Vida é um programa de extensão da UFSJ, desenvolvido com diabéticos 
e familiares, que envolve parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, o SUS, escolas 
de São João del-Rei e profissionais de saúde voluntários. Buscamos a realização de ações 
educativas e de prevenção em saúde pública, visando a melhoria do atendimento aos 
diabéticos e o desenvolvimento de ações educativas com a comunidade em geral sobre 
as implicações psicossociais do diabetes. 
A APD, como nossa Associação é chamada carinhosamente por seus associados e famili-
ares, foi criada em 17 de julho de 1992, com o objetivo de buscar melhorias no trata-
mento do diabetes e conseguir acessos a novos medicamentos para os associados. Teve 
suas atividades paralisadas no período de 1997 a 2001, sendo reativada com o desen-
volvimento do Programa Doce Vida, já contando com a participação de profissionais de 
saúde da Policlínica Central do SUS e de profissionais voluntários. Atualmente, as ativi-
dades da APD são realizadas em uma sala cedida pela Prefeitura Municipal, através das 
Secretarias de Saúde e Assistência Social, onde ocorrem semanalmente reuniões e 
outras atividades que são, em sua maioria, coordenadas pela equipe de Psicologia da 
UFSJ, pelos próprios associados e pelos membros de sua Diretoria. O Doce Vida e a APD 
realizam, desde 2001, ações gratuitas das Campanhas Nacionais de Educação e 
Prevenção em Diabetes, com palestras, oficinas, aferição de glicemia e pressão arterial. 
As ações são realizadas em torno do dia 14 de novembro de cada ano, Dia Mundial de 
Combate ao Diabetes, promovido pela Organização Mundial de Saúde. 
 O livro de receitas diet/light traz o resultado de muitas atividades coletivas, de 
muitas comemorações de aniversários e outras datas especiais para os associados da 
APD. Quando propusemos o trabalho de sua construção, duas questões nos moviam. A 
primeira era desmistificar a ideia de que alimentos diet/light são, em princípio, ruins, 
sem graça. A proposta era mostrar que alimentos diet ou light podem ser saborosos 
como quaisquer outros.
 A segunda era trabalhar com opções de alimentos e receitas mais baratas, já que 
a maioria de nossos associados tinha dificuldades para adquirir os produtos diet/light 
disponíveis no mercado, em função de seu custo elevado. Vale observar que esta situ-
ação ainda persiste. Alimentos diet/light ainda são muito caros e difíceis de encontrar 
em São João del-Rei e região.
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 As primeiras receitas experimentadas foram recolhidas entre os próprios 
associados, como o "pãozinho da Dona Nalva", e experimentados coletivamente 
nas comemorações de aniversários. Logo depois, em parcerias com o CENEP - 
Centro de Educação Profissional Tiradentes, Escola Aureliano Pimentel e o Lions 
Clube, fizemos alguns jantares de Natal com produtos diet/light. Foi a partir dos 
bons resultados com essas experiências que começamos a trabalhar na con-
strução do livro. Receitas foram recolhidas entre os associados e seus familiares; 
entre sugestões das nutricionistas voluntárias que trabalharam conosco na Asso-
ciação, e outras foram pesquisadas nos sites e publicações de outras Associações 
de Portadores de Diabetes. No decorrer do trabalho, receitas comuns e já conhe-
cidas de muitos foram acrescentadas, uma vez que diabéticos também podem 
degustá-las sem prejuizos à saúde.
 Foi um trabalho lento e delicado, pois além de recolher as receitas e experi-
mentá-las, fizemos um abandono coletivo das dietas. Não estamos propondo 
dietas proibitivas, não queremos controlar o que todos devem comer. Construim-
os coletivamente um processo de educação nutricional com e para os diabéticos 
e seus familiares, buscando criar novos hábitos alimentares e novas concepções 
sobre o que seriam alimentos mais saudáveis e saborosos.
 Esse processo de educação nutricional que temos vivenciado na APD tem 
agora, como mais uma etapa, a publicação deste livro, que acaba de “sair do 
forno” levando aquilo que temos aprendido sobre a alimentação saudável. Nossa 
pretensão através deste projeto é ganharmos mais adeptos -diabéticos e não 
diabéticos- às nossas receitas, pois acreditamos que o equilíbrio na hora de se 
alimentar é algo que deve ser buscado por todos. 
 Queremos agradecer a todos os nossos associados, seus familiares e nossos 
parceiros, com um convite para que aproveitem e divulguem nosso trabalho cole-
tivo, ajudando-nos a construir uma saúde pública de qualidade com trabalho 
solidário e com muita alegria e solidariedade.
 Experimentem e se deliciem como nossos quitutes.

Prof. Dr. Marcos Vieira-Silva
Coordenador do Doce Vida

           Presidente da APD- SJDR
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Panqueca de Banana Diet

Ingredientes
4 unidades: Banana-nanica maduras;
8 colheres de sopa: Aveia em flocos;
2 colheres de chá: Canela em pó;
2 colheres de chá: Fermento em pó;
4 unidades: Clara de ovo.

Modo de preparo
Higienize as bananas (400 gramas), descasque-as e amasse-as com um garfo. 
Reserve. Bata as claras com um mix ou liquidificador por 1 minuto. Junte as bananas 
amassadas às claras batidas, depois a aveia, a canela (é opcional) e o fermento, bata 
mais 1 minuto. Aqueça em fogo médio baixo a panquequeira ou frigideira antiader-
ente, antes pincele creme vegetal, espalhe a massa, deixe por 1 minuto, vire a pan-
queca com a ajuda de uma espátula e deixe mais 1 minuto (renderam 4 panquecas).

Recheio
Pode rechear como desejar essa massa de panqueca é deliciosa com recheios doces 
ou salgados. Nestas eu recheei cada panqueca com 2 colheres de chá de geleia de 
framboesa diet e 3 colheres de chá de ricota fresca, a decoração é a gosto de cada 
um.
Sirva.

Porção Individual 80 g (medida caseira)  - 

Valor Energético  109,57 Kcal/ 3256,22 KJ 
Carboidrato  21,90 g  

Proteína 4,63 g  
Gordura Total  7,86 g  

Gordura Saturada  1,18 g  
Fibra Alimentar  2,68 g  

Sódio 3,44 mg  

Informação Nutricional
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Wrap de Tapioca com Linhaça

Ingredientes
6 colheres de sopa: Goma de mandioca;
2 colheres de sopa: Linhaça sementes moídas;
1/8 colher de chá: Sal;
20 gramas: Rúcula;
50 gramas: Alface cortada;
6 colheres de chá: Queijo cottage caseiro;
40 gramas: Tomate seco caseiro;
2 colher de chá: Mostarda;
1 colher de sopa: Manjericão fresco ou basílico;
1/2 colher de chá: Orégano desidratado.

Modo de preparo
Higienize a rúcula, as folhas de alface, separe as folhas da rúcula, coloque-as sobre 
as folhas de alface, enrole-as e pique-as. Pique os tomates secos. Reserve em separa-
do. Triture as sementes de linhaça. Passe a goma de tapioca pela peneira, acrescente 
a linhaça moída e uma pitada de sal. Aqueça em fogo médio baixo uma panquequei-
ra ou frigideira antiaderente de 30 cm de diâmetro, espalhe a goma, modele a tapio-
ca com a ponta dos dedos. Deixe por aproximadamente 1,5 minutos vire a panqueca 
com a espátula e deixe mais 1,5 minutos (renderam 2 wraps tapioca). Em cima de 
cada Wrap espalhe 3 colheres de chá de queijo cottage, 1 colher de chá de mostarda 
(utilizei o molho com grãos), a alface com a rúcula, o tomate seco, orégano e man-
jericão a gosto (pode criar outros recheios a seu gosto). Enrole e corte cada wrap ao 
meio. Sirva a Wrap de Tapioca com Linhaça.

Porção 100 g (medida caseira)    

Valor Energético  295,15 Kcal/1233,68 KJ 
Carboidrato  36,20 g 

Proteína 5,55 g  
Gordura Total  14,76 g  

Gordura Saturada  2,11 g  
Fibra Alimentar  5,01 g  

Sódio 909,6 g  

Informação Nutricional
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Porção 100 g (medida caseira)    

Valor Energético  149,95 Kcal/526,82 KJ 
Carboidrato  16,40 g 

Proteína 9,33 g  
Gordura Total  4,90 g  

Gordura Saturada  1,80 g  
Fibra Alimentar  0,64 g  

Sódio 84,26 g  

Informação Nutricional

Tapioca Rosa com Patê de Frango

Ingredientes
400 gramas: Goma de mandioca;
140 mililitros: Suco de beterraba natural;
100 gramas: Frango assado;
1 colher de sopa: Queijo requeijão de ricota light caseiro;
2 colheres de sopa: Azeitona verde fatiada light.

Modo de preparo
 Goma de mandioca fresca
Hidrate 200 gramas de goma de mandioca no suco de beterraba, deixe repousar na 
geladeira entre 6 a 12 horas. Escorra o líquido e transfira a goma para um recipiente 
maior com a ajuda de uma colher. Acrescente os restantes 200 gramas de goma fresca e 
misture bem com as mãos. Passe a goma pela peneira fazendo movimentos circulares 
com a ponta dos dedos. Aqueça em fogo médio baixo uma frigideira antiaderente de 14 
cm de diâmetro, espalhe a goma (2 colheres de sopa), modele a tapioca como uma pan-
queca no fundo da frigideira. Deixe 1 minuto de cada lado. Basicamente a massa tem 
que secar na frigideira, não fritar. Não deixe escurecer nem endurecer.

 Polvilho doce
Junte 250 gramas de polvilho doce com 140 ml de suco de beterraba (caso queira fazer 
sem o suco hidrate com água), misture bem. Passe o polvilho pela peneira fazendo 
movimentos circulares com a ponta dos dedos. Aqueça em fogo médio baixo uma frigi-
deira antiaderente de 14 cm de diâmetro, espalhe o polvilho (2 colheres de sopa), 
modele a tapioca como uma panqueca no fundo da frigideira. Deixe 1 minuto de cada 
lado. Basicamente a massa tem que secar na frigideira, não fritar. Não deixe escurecer 
nem endurecer.

 Patê de frango
Tempere e grelhe o frango a seu gosto. Deixe esfriar, desfie-o e reserve. Num minipro-
cessador junte o frango, o requeijão e as azeitonas, processe bem. Coloque 2 colheres 
de chá do patê em cada tapioca. Sirva a Tapioca Rosa com Patê de Frango e deliciem-se.
Obs: para conseguir uma tapioca bem leve, peneire bem a goma e na hora de colocar 
na frigideira ponha a quantidade suficiente para cobrir o fundo, sem ficar espessa.
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Sanduíche Integral com Frango

Ingredientes
50 gramas: Cenoura ralada;
120 gramas: Frango grelhado, peito;
30 gramas: Milho verde;
4 colheres de chá: Molho de mostarda com biomassa;
2 colheres de chá: Queijo requeijão de ricota light caseiro;
4 fatias: Pão de forma integral 12 grãos.

Modo de preparo
Higienize a cenoura, descasque e rale. Desfie o frango. Reserve. Passe 1 colher 
de chá de molho de mostarda com biomassa em cada fatia de pão. Coloque 
metade da cenoura sobre uma fatia de pão, depois metade do milho, do frango 
e 1 colher de chá de requeijão. Cubra o sanduíche com outra fatia de pão e 
repita a operação para fazer outro sanduíche.

Porção 160 g (medida caseira)    

Valor Energético  276,03 Kcal/1153,87KJ 
Carboidrato  28,16 g 

Proteína 25,08 g  
Gordura Total  51,39 g  

Gordura Saturada  2,43 g  
Fibra Alimentar  5,74 g  

Sódio 302,88 g  

Informação Nutricional
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Sanduíche Natural de Berinjela com Ricota

Ingredientes
2 unidades: Berinjela;
2 unidades: Tomate maduro limpo;
300 gramas: Queijo ricota caseiro – Guloso e Saudável;
8 unidades: Azeitona preta fatiada light;
1 colher de sopa: Orégano;
4 colheres de sopa: Azeite de oliva.

.
Modo de preparo
Higienize as berinjelas e os tomates. Corte as berinjelas no sentido do comprimento 
com 5 mm de grossura, salpique sal nas fatias e deixe descansar por 20 minutos 
sobre uma escorredora. Retire algum excesso de sal que fique e em um grill ou frigi-
deira antiaderente com  um pouco de azeite, grelhe os dois lados das berinjelas (pin-
celados de azeite) até ficarem douradas, reserve. Em uma frigideira coloque 1 colher 
de sopa de azeite e grelhe os tomates por alguns minutos. Em uma tigela, amasse a 
ricota fresca ou queijo cottage e junte o orégano, um fio de azeite, a azeitona picada 
e a pimenta a gosto. Misture bem até dar uma liga. Recheie cada 1/2 fatia de berinjela 
com uma colher de sopa de ricota, 1 fatia de tomate e dobre com a outra metade da 
berinjela e eis o sanduíche natural. Decore o Sanduíche Natural de Berinjela com 
Ricota a gosto.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  76,14 Kcal/318,25 KJ 
Carboidrato  8,22 g 

Proteína 9,66 g  
Gordura Total  9,66g  

Gordura Saturada  1,2 g  
Fibra Alimentar  4,58 g  

Sódio 77,61g  

Informação Nutricional
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Sanduíche de Banana

Ingredientes
4 fatias: Pão integral - Guloso e Saudável;
2 unidades: Banana-nanica;
1 colher de chá: Açúcar mascavo;
80 gramas: Queijo mussarela light;
1 colher de chá: Canela em pó.

Modo de preparo
Descasque as bananas e faça um corte longitudinal, dividindo em 2 partes, cubra 
com o açúcar mascavo e a canela, leve ao micro ondas por 1 minuto. Preaqueça o 
forno em temperatura média e coloque depois as fatias de pão 5 minutos. Aqueça 2 
grupos de 2 fatias de queijo no micro ondas por 20 segundos. Monte os 2 sanduích-
es, recheie o pão torrado com 2 partes da banana e 2 fatias juntas de queijo. Sirva os 
sanduíches de banana quentes.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  186,31 Kcal/778,77 KJ 
Carboidrato  26,75 g 

Proteína 8,10 g  
Gordura Total  5,74g  

Gordura Saturada  3,09g  
Fibra Alimentar  4,31 g  

Sódio 298 g  

Informação Nutricional
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Sanduíche de Pão Sírio

Ingredientes
2 unidades: Pão sírio;
110 gramas: Cream cheese light;
4 colheres de sopa: Cebolinha verde cortada;
12 gramas: Tomate seco;
64 gramas: Kani kama;
1/2 unidade: Manga;
20 gramas: Rúcula;

Modo de preparo
Separe o pão sírio em 2 partes formando 2 fatias redondas. Descasque as mangas e 
corte em tiras, reserve. Pique a cebolinha e misture a cream cheese. Espalhe a mistu-
ra dessa pasta em cada metade dos pães. Em seguida junte 4 tiras de manga a cada 
metade de pão, um pouco de kani kama, a rúcula e o tomate seco. Enrole o 
sanduíche de pão sírio no formato de rocambole. Corte cada rocambole em 2 rolos 
menores e acomode em uma bandeja. Salpique cebolinha em cima do sanduíche de 
pão sírio e sirva.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  168,48 Kcal/704,24 KJ 
Carboidrato  16 g 

Proteína 7,35 g  
Gordura Total  7,76g  

Gordura Saturada  3,86g  
Fibra Alimentar  1,27g  

Sódio 307 g  

Informação Nutricional
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Torta Fácil de Abobrinha - Sem Farinha

Ingredientes
800 gramas: Abobrinha (courgette);
5 unidades: Ovos grandes;
2 colheres de sopa: Azeite de oliva;
200 gramas: Cebola cortada;
3 unidades: Alho dente;
100 gramas: Pimentão vermelho;
150 gramas: Queijo mussarela light;
1 colher de chá: Páprica picante;
1/2 colher de chá: Orégano desidratado;
1/2 colher de chá: Salsa desidratada;
1/2 colher de chá: Pimenta-do-reino;
1/4 colher de chá: Sal;
1 colher de sopa: Fermento em pó.

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 240°C. Higienize as abobrinhas, as cebolas, o pimentão, os 
alhos. Pique as abobrinhas em pequenos cubos, corte em laminas as cebolas, pique 
os alhos e corte o pimentão em tiras. Refogue em fogo médio as cebolas, os alhos no 
azeite, junte as abobrinhas, a salsa, o orégano, a páprica,  a pimenta e o sal, misture 
bem, deixe cerca de 8 minutos, desligue e deixe amornar. No liquidificador bata os 
ovos, o queijo e o fermento. Desligue o liquidificador, despeje o batido em um reci 
piente, junte às abobrinha sem o liquido e misture bem. Despeje a mistura em um 
refratário (24 X 17 cm) untado com creme vegetal. Leve ao forno na prateleira mais 
baixa por 30 minutos ou até dourar. Sirva a Torta Fácil de Abobrinha Sem Farinha 
acompanhada de arroz integral com creme de leite.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  61,51Kcal/257,11KJ 
Carboidrato  5,07 g 

Proteína 3,04g  
Gordura Total  3,18g  

Gordura Saturada  0,75g  
Fibra Alimentar  0,34g  

Sódio 23,13 g  

Informação Nutricional
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Torta de Banana com Aveia

Ingredientes
750 gramas: Banana-nanica;
250 gramas: Farinha de aveia integral;
1 colher de sopa: Canela em pó;
6 colheres de sopa: Creme vegetal Becel sem sal;
2 1/2 colheres de sopa: Adoçante culinário em pó;
100 gramas: Uva passa preta sem caroço;
1 unidade: Ovo;
1/2 xícara: Leite desnatado.

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 220°C. Higienize as bananas, descasque-as, corte ao meio no 
sentido do comprimento. Reserve. Misture bem a aveia, a canela e o adoçante (pode 
substituir por açúcar demerara), junte o creme vegetal para formar uma farofa. Forre 
uma forma de aro removível 20 cm de diâmetro com a metade dessa farofa, pres-
sionando com a mão para formar uma camada uniforme. Distribua sobre essa 
camada da base as bananas cortadas e as uvas passa. Cubra com o restante da farofa 
sem apertar, deixando-a solta e com alguns blocos de massa, para que fiquem 
crocantes depois de assados. Bata o ovo com o leite no liquidificador por 1 minuto, 
despeje lentamente sobre toda a torta de banana. Asse no forno por 45 minutos, ou 
até que fique dourada. Desenforme a torta de banana quando estiver morna. Sirva a 
Torta de Banana com Aveia.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  178,89Kcal/744,04KJ 
Carboidrato  33,95 g 

Proteína 4,51g  
Gorduras Totais  3,67g  

Gordura Saturada  0,84g  
Fibra Alimentar  2,83g  

Sódio 48,58 g  

Informação Nutricional
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Panqueca Light de Queijo Minas

Ingredientes
1 colher (sobremesa) de Azeite de oliva 
2 uma xícara (chá) de leite desnatado 
1 uma xícara (chá) de farinha de trigo 
3 ovos sal 

Recheio: 
400 gramas de queijo-de-minas light
½ lata de Molho de tomate 

Modo de preparo
Bater os ovos, com o leite, a farinha de trigo e o sal no liquidificador. Esquentar o 
azeite de oliva em uma frigideira rasa. Adicionar uma porção da massa (aproximada-
mente 5 colheres de sopa) para fritar. Com uma escumadeira, virar a massa, para 
dourar dos dois lados. Reservar as panquecas. Recheio: Cortar o queijo em fatias 
grossas. Rechear cada panqueca com 1 colher (sopa) de molho de tomate e uma fatia 
de queijo e enrole-as. Colocar em um refratário e cobrir com o molho de tomate. 
Levar ao forno preaquecido por cerca de 20 minutos, para derreter o queijo. Servir 
em seguida.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  104,18Kcal/435,47KJ 
Carboidrato  10,17 g 

Proteína 6,88g  
Gorduras Totais  4,06g  

Gordura Saturada  1,63g  
Fibra Alimentar  0,94g  

Sódio 272,88 g  

Informação Nutricional
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Abobrinha com queijo cremoso Light

Ingredientes
6 fatias de abobrinha italiana (bem verde e com casca) 
50 gramas de queijo parmesão ralado 
molho de tomate
Ervas finas para salpicar 
4 polenghinhos light

Modo de preparo
Adicione à massa aberta, o molho de tomates salpicado com ervas finas, as fatias de 
abobrinha cortadas e disponha sobre elas, os pedaços de Polenghinhos. Salpique o 
parmesão e leve ao forno para assar. Se preferir, pode substituir a abobrinha por 
berinjela.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  209,43Kcal/875,41KJ 
Carboidrato  18,46 g 

Proteína 11,88g  
Gorduras Totais  11,65g  

Gordura Saturada  5,17g  
Fibra Alimentar  7,02g  

Sódio 7728 g  

Informação Nutricional
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Arroz colorido
Ingredientes

4 colher (sopa) margarina light;
3 xícara (chá) arroz cozido;
3 cebolas raladas;
2 cenouras cozidas;
½ maço de espinafre cozido;
queijo parmesão ralado grosso para polvilhar;
sal a gosto.

Modo de preparo
Colocar em um refratário 1 colher da margarina com uma cebola ralada e 
levar ao microondas por 2 minutos em potência alta. Bater esse refogado no 
liquidificador com as cenouras e temperar com sal. Misturar esse creme a uma 
xícara de arroz cozido e reservar. Fazer a mesma coisa com a beterraba e o 
espinafre, reservando separadamente as porções de arroz. Montagem: Untar 
um refratário com a margarina restante e alternar camadas de cada uma das 3 
cores de arroz. Polvilhar a superfície com o parmesão, tampar e levar ao 
microondas por 6 a 8 minutos. Desenformar antes de servir.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  145,541Kcal/608,3612KJ 
Carboidrato  16,00 g 

Proteína 2,11g  
Gorduras Totais  7,98g  

Gordura Saturada  2,39g  
Fibra Alimentar  1,86g  

Sódio 225,98 g  



Frango Light

Ingredientes
1 repolho pequeno cortado bem fino
2 peitos de frango cozidos e desfiados 
4 pimentões vermelhos picados 
1/2 xícara de azeitonas pretas 
4 colheres (sopa) de cheiro-verde 
1/3 xícara de vinagre 
1/3 xícara de azeite sal, 
orégano 
 pimenta-do-reino a gosto

Preparo
Mergulhe rapidamente o repolho numa panela com água fervente temperada 
com vinagre e sal. Escorra e coloque-o numa vasilha. Acrescente o frango, o 
pimentão, as azeitonas pretas, o cheiro-verde, o vinagre, o azeite, o sal, o oréga-
no e a pimenta. Misture bem leve à geladeira. Sirva gelado.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  40,63Kcal/169,8334KJ 
Carboidrato  2,15 g 

Proteína 6,54g  
Gorduras Totais  0,67g  

Gordura Saturada  0,21g  
Fibra Alimentar  1,07g  

Sódio 8,51 g  
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Canja light

Ingredientes 
1 peito de frango (de preferência desossado) ;
½ xícara de salsinha picadinha;
½ xícara de cebolinha picadinha;
½ xícara de cebola picadinha;
½ xícara de coentro picadinho;
2 xícaras de arroz previamente lavado;
1 colher de colorau;
4 batatas picadinhas;
Sal a gosto;
1 litro de água.

 Modo de preparo
Coloque a água para ferver. Coloque todos os temperos dentro e deixe ferver 
por um minuto. Acrescente então, o peito de frango limpo e tampe a panela, 
deixando cozinhar por 30 minutos. Abrir a panela e acrescentar o arroz e as 
batatas picadas, tampe novamente e deixe ferver por mais 15 minutos. Caso 
seja necessário acrescente mais meio litro de água. Sirva com torradas, o frango 
fica completamente desfiado.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  44,18Kcal/187,59KJ 
Carboidrato  4,85g 

Proteína 4,79g  
Gorduras Totais  0,50g  

Gordura Saturada  0,176g  
Fibra Alimentar  0,603g  

Sódio 7,13g  
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Feijoada light

Ingredientes
1 colher de (sopa) de margarina light sem sal;
100 gramas de lombo congelado;
100 gramas de carne seca magra;
150 gramas de feijão preto;
cheiro verde picado à gosto; 
cebola picada à gosto;
dente de alho picado à gosto;
 louro à gosto .

Modo de preparo
Deixe o feijão de molho na água de véspera. Em separado, deixe as carnes salgadas 
de molho em água, também de véspera, trocando várias vezes a água durante este 
período. No dia, ferva as carnes salgadas e jogue a água fora. Ferva novamente. Se a 
água ainda estiver engordurada, basta colocá-la, já fria, no freezer ou geladeira. A 
gordura se solidificará na superfície, podendo ser facilmente removida com uma 
colher. Renovar e tornar a ferver. Esta água será aproveitada para o cozimento da 
feijoada. Cozinhe o feijão, adicione um refogado feito em frigideira antiaderente, 
sem óleo, com a cebola, o alho, o cheiro-verde, o louro e as carnes em pedaços. Veri-
fique o sal e sirva.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  160,80Kcal/672,144KJ 
Carboidrato  13,78g 

Proteína 10,93g  
Gorduras Totais  6,40g  

Gordura Saturada  2,64g  
Fibra Alimentar  2,82g  

Sódio 363,75g  
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Hambúrguer de frango light

Ingredientes
300 g proteína de soja fina
2 peitos de frango moídos
1 ovo
Sal
1 cebola média picada
Cheiro verde
3 colheres óleo

Modo de preparo
Colocar a proteína de soja em uma vasilha grande com 4 xícaras de água morna. 
Deixar descansar por meia hora. Colocar o peito de frango, sal, cheiro verde, a 
cebola, o ovo e o óleo, misturar todos os ingredientes. Moldar os hambúrgueres ou 
almôndegas.

Informações Adicionais
Hambúrguer pode ser feito grelhado. Pode ser congelado.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  211,92cal/885,82KJ 
Carboidrato  7,22g 

Proteína 33,37g  
Gorduras Totais  4,75g  

Gordura Saturada  1,13g  
Fibra Alimentar  6,65g  

Sódio 20,83g  
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Creme de Abóbora Moranga

Ingredientes
1 abóbora moranga
2 cebolas
2 pitadas de sal

Modo de fazer
Cozinhe na panela de pressão por 15 minutos de fervura a abobora inteira (com 
casca e semente), as cebolas e o sal. Depois de frio bater tudo no liquidificador. Ao 
servir acrescente temperos verdes picados. Para um menu refinado, acrescente duas 
colheres de creme de leite fresco.
Desta receita básica pode-se fazer cremes de repolho, couve flor, cenoura, etc.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  169,3cal/707,67KJ 
Carboidrato  37,4g 

Proteína 2,4g  
Gorduras Totais  1,3g  

Gordura Saturada  0g  
Fibra Alimentar  2,4g  

Sódio 0g  
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Bolinhos de Arroz Integral Assados
Ingredientes

600 gramas: Arroz integral cozido;
4 colheres de sopa: Aveia em flocos;
1 unidade: Ovo médio;
2 colheres de sopa: Queijo parmesão ralado.

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 210°C. Numa tigela misture bem todos os ingredientes com as 
mãos. Molde bolinhas do tamanho que quiser. Unte uma assadeira antiaderente com 
azeite. Leve ao forno por cerca de 25 minutos, desligue o forno e deixe mais 10 
minutos. 

 Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  150,32cal/628,33KJ 
Carboidrato  25,58g 

Proteína 4,93g  
Gorduras Totais  3,09g  

Gordura Saturada  1,01g  
Fibra Alimentar  2,97g  

Sódio 48,11g  

Informação Nutricional
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Couve de Forno

Ingredientes
500g de couve-flor lavada e separada em buques
500ml de água
1 envelope de caldo de carne em pó
1 tomate sem sementes e sem pele cortado em fatias finas
2 ovos
2 colheres (sopa) de leite desnatado
2 colheres (sopa) de queijo parmesão light ralado
Sal a gosto
2 colheres (sopa) salsinha
1 colher (sopa) de ervas finas
200g de cogumelos em conserva cortado em fatias
1 colher (sopa) de farinha de rosca.

Modo de preparo
Cozinhe a couve-flor na água temperada com caldo de carne. Escorra e coloque em 
um refratário. Distribua as tiras de tomate por cima da couve-flor. Bata os ovos na 
batedeira até espumar. Retire da batedeira e acrescente o leite, o queijo, o sal, a 
salsinha, as ervas e os cogumelos. Coloque esta mistura sobre a couve-flor. Polvilhe 
a farinha de rosca e leve ao forno pré-aquecido (200°C) por aproximadamente por 
20 minutos.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  41,13 cal/171,92KJ 
Carboidrato  3,62g 

Proteína 3,13g  
Gordura Total  1,30g  

Gordura Saturada  0,72g  
Fibra Alimentar  1,31g  

Sódio 39,59g  

Informação Nutricional
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Torta vegetal light em camadas

Ingredientes
1 berinjela grande cortada em fatias;
4 abobrinhas cortadas em fatias; 
Sal e pimenta-do-reino a gosto;
2 tomates grandes em fatias;
2 colheres (sopa) de alho moído;
1/4 de xícara (chá) de folhas de manjericão picadas;
1/2 xícara (chá) de pão integral light esmigalhado;
1/4 de xícara (chá) de parmesão light ralado.

Modo de preparo 
Em uma frigideira antiaderente bem quente, grelhe a berinjela, a abobrinha e o 
cogumelo temperados com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Em uma assadeira de fundo removível, faça uma camada com 1/3 da berinjela.Por 
cima, coloque metade da abobrinha, do cogumelo e do tomate, polvilhando o alho, 
o manjericão, sal e pimenta. Para a segunda camada, repita o procedimento usando 
os Ingredientes restantes terminando com a berinjela. Por último, distribua o pão e 
o parmesão. Leve ao forno pré-aquecido e asse por cerca de 30 minutos.

Retire do forno e espere 5 minutos para remover o aro da fôrma e servir.

 Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  63,85cal/266,89KJ 
Carboidrato  7g 

Proteína 2,93g  
Gordura Total  2,78g  

Gordura Saturada  1,53g  
Fibra Alimentar  1,30g  

Sódio 116,055g  

Informação Nutricional
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Sopa Creme de Vagem

Ingredientes
400 gramas: Feijão verde natural (vagem);
100 gramas: Filé de frango;
3 unidades: Alho dente;
1 unidade: Cebola picada;
2 colheres de chá: Orégano desidratado;
1 colher de sopa: Azeite de oliva;
2 1/2 colheres de sopa: Amido de milho;
240 mililitros: Leite desnatado;
2 colheres de sopa: Molho de tomate caseiro;
2 1/2 gramas: Pimenta caiena (dedo de moça);
1 1/2 litros: Água quente.

Modo de preparo
Higienize as vagens, a cebola, a pimenta e os dentes de alho, tire o fio lateral das 
vagens se tiver e corte em 3 partes, descasque, pique a cebola e a pimenta (sem as 
sementes), descasque e esprema os alhos. Reserve. Tempere o frango da forma habit-
ual, grelhe e depois desfie-o. Reserve. Refogue por 1 minuto no azeite a cebola, os 
alhos e o orégano. Junte a água quente e as vagens. Acrescente o amido dissolvidos 
no leite, coloque o frango, uma pitada de sal, o molho de tomate, a pimenta e deixe 
em fogo médio durante 25 minutos (caso queira a sopa creme mais cremosa aumen-
to um pouco o amido). Sirva a Sopa Creme de Vagem em seguida.

Informação Nutricional
Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético   

44,30cal/185,14KJ

Carboidrato   
Proteína  

Gordura Total   
Gordura Saturada   
Fibra Alimentar   

Sódio  

44,30cal/185,14KJ
5,06g

5,35g 

0,53g 
0,12g 

1,51g 

27,69g 
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Pães e Massas
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Paozinho da Dona Nalva

Ingredientes para a massa 
1 Tablete (15g)de fermento biológico fresco;
1 colher (sopa) de leite em ó desnatado;
3 ovos ;
1 colher (sobremesa) de adoçante dietético em pó, para forno e fogão; 
1 colher (sopa) de sal 
1 copo de iogurte natural desnatado 
½ xicara (chá) de óleo vegetal 
500 g de farinha de trigo

Ingredientes para o recheio 
100 g de aliche picado
1 xicara (chá) de salsinha picada 
1 cebola picada 
2 tomates sem sementes picados
Orégano a gosto 
4 colheres (sopa) de azeite de oliva 
1 colher (chá) de óleo vegetal para untar 
1 gema para pincelar 
1 colher (sopa) de Queijo Parmesão Diet ralado

Modo de preparo
Bata no liquidificador o fermento, o leite em pó, os ovos, o adoçante, o sal o  
iogurte e o óleo. Em um recipiente despeje essa mistura e acrescente farinha de 
trigo aos poucos até ficar uma massa homogênea e espessa, em uma superfície 
esfarinhada trabalhe com essa massa até desgrudar dos dedos. Para o recheio, 
misture todos os ingredientes do mesmo com azeite. Em uma fôrma espessa de 
aproximadamente 1 cm espalhe a massa e no centro coloque o recheio e pincele 
com a gema e leva para assar em um forno pré-aquecido a 180° por aproximada-
mente 40 minutos.

 

 

 Porção 100 g (medida caseira)    
Valor Energético  245,03cal/1,024KJ 

Carboidrato  45,34g 
Proteína 8,94g  

Gordura Totais  2,1g  
Gordura Saturada  0,7g  
Fibra Alimentar  1,31g  

Sódio 30,42mg  

Informação Nutricional
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Pão Caseiro Diet 

Ingredientes
500 ml de leite desnatado 
2 ovos 
30 g de fermento para pão
3 colheres (sopa) de margarina light 
1 kg de farinha de trigo 
4 colheres (sopa) rasa de frutose 
2 colheres (sopa) rasa de adoçante de forno
1 pitada de sal 

Modo de Preparo
Dissolva o fermento no leite morno. Bata bem os ovos e junte ao leite desnata-
do. Coloque a margarina light, a frutose, o adoçante e o sal. Misture bem e aos 
poucos adicione a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Modele 4 
pães. Deixe crescer e leve ao fogo preaquecido por 30 minutos.

 
Porção 100 g (medida caseira)    

Valor Energetico  196cal/819KJ 
Carboidrato  34,8g 

Proteína 4,8g  
Gordura Total  3,8g  

Gordura Saturada  0,95g  
Fibra Alimentar  1,15g  

Sódio 0g  
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Pão de Cenoura    

Ingredientes
3 xícaras de purê de cenoura                                                                                                      
½ xícara de aveia (crua)                                                                                                                  
4 xícaras de farinha de trigo integral, ou menos                                                                                  
2 colheres (sopa) de óleo de milho                                                                                                       
½ colher (chá) de sal  
                                                                                                                        
Modo de preparo 
Refogue três cenouras cortadas em uma colher (sopa) de óleo, cozinhe com 2 
xícaras de água e sal até amolecer. Amasse ou bata no liquidificador. Adicione 
ao purê uma colher de sopa de óleo, sal e 3 xícaras de farinha de trigo. Despeje 
em uma tigela polvilhada e amasse por pelo menos 5 minutos. De forma ao pão 
e coloque-o em um tabuleiro untado. Faça riscos horizontais na superfície do 
pão e asse-o em forno médio.

 
Porção 30 g (medida caseira)    

Valor Energetico  75cal/314KJ 
Carboidrato  14g 

Proteína 1,5g  
Gordura Total  1,2g  

Gordura Saturada  0,1g  
Fibra Alimentar  0,3g  

Sódio 115g  
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Pão de Cenoura    

Ingredientes
3 xícaras de purê de cenoura                                                                                                      
½ xícara de aveia (crua)                                                                                                                  
4 xícaras de farinha de trigo integral, ou menos                                                                                  
2 colheres (sopa) de óleo de milho                                                                                                       
½ colher (chá) de sal  
                                                                                                                        
Modo de preparo 
Refogue três cenouras cortadas em uma colher (sopa) de óleo, cozinhe com 2 
xícaras de água e sal até amolecer. Amasse ou bata no liquidificador. Adicione 
ao purê uma colher de sopa de óleo, sal e 3 xícaras de farinha de trigo. Despeje 
em uma tigela polvilhada e amasse por pelo menos 5 minutos. De forma ao pão 
e coloque-o em um tabuleiro untado. Faça riscos horizontais na superfície do 
pão e asse-o em forno médio.

Lasanha de berinjela

Ingredientes
2 berinjelas medias descascadas e cortadas em fatias finas no sentido do com-
primento
1 cebola picada
2 dentes de alho amassados
2 latas de molho de tomate pronto (ou molho caseiro, se preferir)
200 g de presunto (opcional)
200 g de mussarela (ou tofu, caso queira fazer a receita de forma vegetariana)
Sal e pimenta a gosto
2 colheres de sopa de óleo

Modo de preparo
Em uma panela, coloque o óleo e doure a cebola com o alho, acrescente as 2 
latas de molho e tempere a gosto com sal e pimenta. Quando o molho levantar 
fervura, coloque as fatias de berinjela aos pouco para que cozinhe levemente. 
Em seguida, alterne em uma forma as fatias de berinjela, o molho, o presunto 
e a mussarela, repita o procedimento e finalize com queijo e mais molho. Leve 
ao forno pré-aquecido a 200 graus por 25 minutos para gratinar.

 
Porção 100 g (medida caseira)    

Valor Energetico  130cal/542KJ 
Carboidrato  6,78g 

Proteína 11,59g  
Gordura Total  6,4g  

Gordura Saturada  2,32g  
Fibra Alimentar  1,2g  

Sódio 577,99g  



Bolos



Bolo de Fubá com Queijo Coalho

Ingredientes
1 xícara: Fubá (farinha fina de milho);
1 xícara: Amido de milho;
1/2 xícara: Azeite de oliva;
1 colher de sopa: Fermento em pó;
2 unidades: Ovos grandes;
1 xícara: Leite desnatado;
120 gramas: Queijo coalho;
2 unidades: Tomate maduro limpo cz;
1 colher de chá: Páprica picante;
1 unidade: Cebola cortada;
1 colher de sopa: Cebolinha verde.

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 210°C. Higienize os tomates, a cebola e a cebolinha. Corte 
os tomates em fatias finas e retire as sementes, corte a cebola em laminas e 
pique a cebolinha. Reserve. Misture o fubá, o amido e o fermento, peneire. No 
liquidificador bata os ovos, o leite, o azeite e o queijo por 1 minuto, acrescente 
as farinhas aos poucos, desligue, despeje a mistura em uma vasilha e continue 
a bater com uma espátula. Unte uma forma de bolo inglês com creme vegetal e 
polvilhe com fubá. Despeje metade da massa, coloques as fatias de tomate , em 
seguida a cebola e a cebolinha, por último a páprica a gosto. Leve ao forno por 
30 minutos, desligue o forno e deixe mais 5 minutos. Após esfriar desen-
forme-o. Sirva o Bolo de Fubá com Queijo Coalho.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  300cal/1254KJ 
Carboidrato  42,82g 

Proteína 4,46g  
Gordura Total   

Gordura Saturada  1,93g  
Fibra Alimentar  2,38g  

Sódio 47,85g  
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Bolo de laranja diet

Ingredientes 
1 xícara de (chá) de suco de laranja
2 colheres de (sopa) de margarina light
4 ovos
1 ½ xícara de (chá) de farinha de trigo
½ xícara de (chá) de amido de milho
1 colher de (sopa) de fermento em pó
margarina e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma
15g de adoçante dietético em pó à base de aspartame.

Modo de preparo
Na batedeira, bata bem a margarina com as gemas, metade do suco de laranja 
e os outros ingredientes. Misture as claras batidas em neve e despeje numa 
fôrma untada e polvilhada. Asse em forno pré-aquecido (180ºc). Retire, e ainda 
quente, faça vários furos no bolo com um palito e regue com o restante do suco 
de laranja misturado ao adoçante.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  126,64cal/52668,KJ 
Carboidrato  11,72g 

Proteína 3,82g  
Gordura Total  6,49g  

Gordura Saturada  2,18g  
Fibra Alimentar  0,62g  

Sódio 169,25g  
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Bolo diet de fubá

Ingredientes
1 xícara de fubá
1 xícara de adoçante culinário
7 colheres de (sopa) de margarina light sem sal
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara e ½ de leite desnatado
1 colher de (sopa) de fermento em pó
1 colher de (chá) de erva-doce
1 colher de (chá) de sal
3 ovos

Modo de preparo
Pré-aqueça o forno. Bata as claras em neve e reserve-as. Na batedeira, bata as 
gemas com o adoçante e a margarina. Peneire a farinha, o fubá e a colher de sal. 
Aos poucos, adicione o leite. Por último, adicione a erva-doce, o fermento e as 
claras reservadas e mexa com uma colher de pau, até homogeneizar a massa. 
Despeje a massa em uma forma de pudim untada e enfarinhada e leve para 
assar em forno médio (180º graus) por cerca de 40 minutos.

Valor Energético  284,51cal/1189,25,KJ 

Carboidrato  27,63g 
Proteína 6,69g  

Gordura Total  15,9g  
Gordura Saturada  4,78g  
Fibra Alimentar  2,81g  

Sódio 382,96g  
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Bolo de Iogurte Light sem Açúcar

Ingredientes
1 embalagem de iogurte natural light (185g)
1 ½ xícara (chá) de adoçante
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
½ xícara (chá) de óleo
4 ovos 
1 colher (café) de fermento químico em pó

Modo de preparo
Bata as claras em neve e reserve. Em seguida bata as gemas, o adoçante e o óleo 
até clarear. Acrescente o iogurte, a farinha e bata até a massa ficar bem lisa. 
Depois coloque o fermento em pó, as claras em neve e misture bem, manual-
mente. Coloque a massa em uma forma de pudim (18cm), untada e enfarinha-
da, em seguida leve ao forno pré-aquecido (180°C) por aproximadamente 40 
minutos. Desenforme quando o bolo estiver frio.
Rendimento: 24 porções de 40g.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  206,86cal/865,67KJ 
Carboidrato  5,16g 

Proteína 7,10g  
Gordura Total  16,66g  

Gordura Saturada  3,88g  
Fibra Alimentar  0,51g  

Sódio 76,58g  
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Bolo de Cenoura

Ingredientes
3 ovos 
1/3 xícara (chá) de óleo vegetal
2 cenouras em rodelas
1 xícara (chá) de adoçante a base de ciclamato e sacarina
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) rasa de fermento em pó
Margarina light para untar

Modo de preparo
Coloque no liquidificador os ovos, o óleo, as cenouras e o adoçante. Bata por 
alguns minutos. Peneira a farinha e o fermento e junte aos ingredientes bati-
dos. Misture bem com a ajuda de uma batedeira até formar bolhas. Coloque em 
uma forma redonda ( de cerca de 22cm de diâmetro com furo no centro) e 
untada com margarina light. Leve para assar por 30 minutos no forno a 185°C. 
Desenforme ainda morno. Deixe esfriar para servir.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  286,95cal/1199,451KJ 
Carboidrato  6,50g 

Proteína 9,18g  
Gordura Total  24,05g  

Gordura Saturada  5,45g  
Fibra Alimentar  3,52g  

Sódio 75,03g  
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Bolo de Banana

Ingredientes
Massa

6 ovos                                                                                                                                           
6 xícaras (chá) de farinha de trigo 
4 colheres (sopa) de adoçante em pó
4 colheres (sopa) de margarina light
2 xícaras (chá) de leite desnatado
2 colheres (sopa) de fermento 

Calda
6 bananas 
1 xícara (chá) de água
2 colheres (chá) de canela
1 colher (sopa) de adoçante em pó.

Modo de preparo:
Bata as claras em neve e reserve. Em outra vasilha acrescente as gemas, o 
adoçante, à margarina, à farinha e o leite e bata. Por ultimo, acrescente a massa 
à clara em neve e o fermento, misture delicadamente. Despeje numa fôrma pre-
viamente untada e polvilhada a massa e coloque as bananas cortadas em 
rodelas sobre a mesma. Leve ao forno pré-aquecido e moderado (180ºC) 
durante aproximadamente 25 minutos. Numa panela coloque o adoçante e a 
canela no fogo, com um pouco de água, até formar uma calda. Despeje sobre o 
bolo quando estiver quase pronto. 

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  300cal/1255KJ 
Carboidrato  54,49g 

Proteína 4,03g  
Gordura Total  1,56g  

Gordura Saturada  3,52g  
Fibra Alimentar  1,3g  

Sódio 228g  
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Bolo Simples Integral

Ingredientes
4 ovos
1 xícara de leite desnatado morno
1 colher de margarina
2 xícaras de adoçante forno e fogão
2 xícaras de farinha integral
1 colher de fermento em pó

Modo de preparo
Bata as claras em neve, reserve. No liquidificador, bata todos os ingredientes 
restantes, colocando primeiro os líquidos. Coloque a mistura numa bacia e 
junte as caras em neve, misturando delicadamente. Coloque para assar em 
forno preaquecido, a 210°C, por aproximadamente 35 a 40 minutos.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  248cal/1036,64KJ 
Carboidrato  5,58g 

Proteína 8,09g  
Gordura Total  20,47g  

Gordura Saturada  4,69g  
Fibra Alimentar  0,63g  

Sódio 63,27g  
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Bolo de Banana com Aveia

Ingredientes
4 bananas bem maduras
3 ovos
1/3 xícara de óleo
1 colher (chá) de canela
2 xícaras de aveia
1 colher (sopa) cheia de fermento

Modo de preparo
Pré-aqueça o forno em temperatura média (180ºC) e unte bem uma forma 
pequena de bolo com buraco no meio. Bata no liquidificador todos os ingredi-
entes, deixando a aveia com o fermento por último. Ponha a massa na forma e 
leve ao forno por 20 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar um pouco antes de 
servir.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  300cal/1255KJ 
Carboidrato  34g 

Proteína 5g  
Gordura Total  18,5g  

Gordura Saturada  3g  
Fibra Alimentar  3,1g  

Sódio 1,65g  
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Rocambole de Laranja Diet

Ingredientes
5 claras em neve
5 gemas
15 envelopes de adoçante
5 colheres (sopa) farinha de trigo
1 colher (chá) de canela em pó
Raspas de limão.

Modo de fazer
Bater as claras em neve, acrescentar todos os ingredientes com exceção do 
recheio e levar para assar em assadeira. Depois de assado desenforme em uma 
pano de prato e salpique mais ou menos dois envelopes de adoçante. Umedeça 
a massa com suco de laranja fazendo furinhos na massa. Recheie com parte da 
geléia. Enrole com o auxilio do pano de prato e cubra o rocambole com geléia 
e canela e enfeite com gomos de laranja.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  285,01cal/1191KJ 
Carboidrato  7,06g 

Proteína 7,9g  
Gordura Total  23,73g  

Gordura Saturada  5,45g  
Fibra Alimentar  0,74g  

Sódio 73,48g  
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Bolo de Maçã com Aveia e Linhaça

Ingredientes
3 unidades: Maçã vermelha;
2 xícaras: Farinha de trigo integral orgânica;
1/4 xícara: Aveia em flocos finos;
2 colheres de sopa: Linhaça sementes moídas;
3 unidades: Ovos;
3/4 xícara: Açúcar demerara;
1 colher de sopa: Canela em pó;
50 gramas: Castanha do Pará miolo;
1 colher de sopa: Fermento em pó;
6 colheres de sopa: Creme vegetal sem sal.

Modo de preparo
Higienizes as maçãs (tipo golden, fuji, gala), retire as sementes (deixe a casca), 
corte em pequenos cubos, pique a castanha do Pará e triture no liquidificador 
as sementes de linhaça caso não utilize a farinha. Reserve. Preaqueça o forno a 
200°C. Derreta o creme vegetal no fogão ou micro-ondas. Reserve. Numa tigela 
coloque as maçãs em cubos junto com o açúcar, misture e vá acrescentando a 
farinha de trigo, a aveia, a castanha do Pará, a linhaça, a canela em pó por 
último o fermento em pó e misture bem. Reserve. Num recipiente com fouet 
ou espátula bata os ovos por 1 minuto, junte o creme vegetal, adicione as 
maçãs reservadas, misture bem. Unte e polvilhe uma forma, coloque a massa. 
Leve o bolo ao forno por 45 minutos ou faça o teste do palito. 

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  230,01cal/961KJ 
Carboidrato  36,5g 

Proteína 6,3g  
Gordura Total  4,8g  

Gordura Saturada  6,4g  
Fibra Alimentar  4,8g  

Sódio 27,3g  
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Sobremesas



Arroz doce

Ingredientes
½ xícara (chá) de uvas passas 
1 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido
1 xícara (chá) de adoçante
1 pedaço de canela em rama
raspas de casca de 1 laranja
½ litro de leite desnatado fervente
canela em pó para guarnecer
½ litro de água
3 cravos
1 ovo batido

Modo de preparo
Levar ao fogo em uma panela grande, antiaderente, o arroz, a canela, os cravos, 
a casca de laranja e a água. Deixar em fogo baixo até estar quase seco. Acrescen-
tar o leite fervente, o ovo batido, as uvas passas e o adoçante. Misturar bem e 
deixar terminar o cozimento, em fogo branco. Retirar do fogo, colocar em 
travessa funda e guarneça com canela em pó. Servir quente ou frio.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  192 Kcal/820KJ 
Carboidrato  36,21g 

Proteína 27,7g  
Gorduras Totais  3,7g  

Gordura Saturada  1,66g  
Fibra Alimentar  0,2g  

Sódio 43,3 mg  
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Beijinho diet

Ingredientes
¾ xícara de (chá) de coco ralado
1 e ½ xícara de (chá) de leite em pó desnatado
½ xícara de (chá) de água
2 colheres de (sopa) de margarina light
½ xícara de (chá) de leite desnatado
1 colher (sobremesa) de amido de milho
1 xícara de (chá) de adoçante em pó próprio para forno e fogão
Cravos-da-índia para decorar

Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo, mexendo sempre 
por 15 minutos ou até que a mistura desgrude do fundo da panela. Transfira a 
massa para um prato, deixe esfriar e faça bolinhas com as mãos. Decore com 
cravos da índia e coloque em forminhas de papel.

Porção 20g (medida caseira)    

Valor energético  68Kcal/282KJ 
Carboidrato  7g 

Proteína 2g  
Gordura Total  4g  

Gordura Saturada  3g  
Fibra Alimentar  1g  

Sódio 26mg  
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Chantili Diet

Ingredientes
1 colher de (sopa) de gelatina em pó sem sabor
12 colheres de (sopa) de água fria
18 colheres de (sopa) de água fervente
18 colheres de (sopa) de leite em pó desnatado
5 colheres de (sopa) de suco de limão
3 colheres de (sopa) de adoçante culinário

Modo de preparo
Amoleça a gelatina em água fria e junte a água fervente. Junte o leite em pó, o 
suco de limão e o adoçante, misture bem e leve ao freezer por 15 minutos. 
Retire e bata na batedeira até que adquira a consistência cremosa. Sirva sobre 
frutas, pudins, pavês e mousses.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor energético  322,01Kcal/1346KJ 
Carboidrato  49,85g 

Proteína 30,51g  
Gordura Total  0,61g  

Gordura Saturada  0,40g  
Fibra Alimentar  0g  

Sódio 28,57mg  
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Pavê de Morango

Ingredientes
2 caixas de gelatina diet sabor morango 
2 copos de água 
12 morangos 
2 sachês de gelatina sem sabor 
1,5 xícaras de leite desnatado 
8 colheres de sopa de leite em pó desnatado 
15 sachês de adoçante 
2,5 fatias de ricota 

Modo de Preparo
Dissolva a gelatina diet de morango (2 embalagens) em 1 copo de água quente 
e reserve. Em uma forma, coloque os morangos limpos e sem cabinhos e por 
cima a gelatina. Leve à geladeira para endurecer. À parte, dissolva a gelatina 
sem sabor em 1 copo de água fria. Leve ao fogo sem deixar ferver até dissolver. 
Deixe esfriar e coloque no liquidificador juntamente com o leite desnatado, o 
leite em pó, a ricota e o adoçante. Bata até ficar homogêneo. Coloque essa 
massa por cima da gelatina já endurecida e leve para gelar por 4 horas. Sirva 
gelado.

Porção 60g (medida caseira)    

Valor energético  125Kcal/524KJ 
Carboidrato  8,0g 

Proteína 0,9g  
Gordura Total  10g  

Gordura Saturada  6g  
Fibra Alimentar  0g  

Sódio 0mg  
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Mousse Light de Goiaba

Ingredientes
1 kg de goiabas vermelhas
1/3 de xícara de água
1 colher (sopa) de gelatina em pó sem sabor branca
1 colher (chá) de casca de limão ralada
2 claras

Modo de Preparo
Descasque as goiabas e retire as sementes. Misture as sementes com 1 xícara de 
água e peneire. Bata no processador as goiabas e o suco obtido das sementes 
peneiradas. Polvilhe a gelatina sobre 1/3 de xícara de água para hidratar e 
dissolva em banho-maria ou no microondas. Adicione a gelatina dissolvida e a 
casca de limão à polpa reservada misture bem e reserve. Bata as claras até obter 
picos moles reserve. Apóie a tigela  sobre uma bacia com água e gelo, mexendo 
sem parar até conseguir uma consistência de clara crua.  Junte as claras batidas 
ao creme e misture delicadamente.
Coloque em uma taça grande ou em 8 taças individuais, cubra com filme plásti-
co e leve a geladeira por 1 horas ou até ficar cremoso.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor energético  55,65Kcal/232KJ 
Carboidrato  12,70g 

Proteína 1,69g  
Gordura Total  0,39g  

Gordura Saturada  0,09g  
Fibra Alimentar  5,98g  

Sódio 0mg  

51



Mousse de Coco Light  

Ingredientes
1 pacote: Gelatina incolor;
2 colheres de sopa: Amido de milho;
1 xícara: Leite desnatado;
200 gramas: Leite de coco light;
4 unidades: Clara de ovo;
2 colheres de sopa: Adoçante culinário em pó;
2 colheres de sopa: Coco ralado fresco;
6 colheres de sopa: Água quente.

Modo de preparo
Bata as claras em neve com uma pitada de sal, reserve. Coloque a gelatina num 
recipiente junto com 6 colheres de sopa de água para hidratar. Reserve. Numa 
panela misture o adoçante culinário, o amido de milho, o leite, o leite de coco 
e leve ao fogo, continue a mexer até engrossar. Tire do fogo e adicione a gelati-
na. Incorpore delicadamente as claras em neve com um batedor manual 
(fouet). Coloque numa forma e leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e 
decore a mousse de coco com coco ralado. Sirva a mousse de coco gelada.

Porção 40g (medida caseira)    

Valor energético  99Kcal/414KJ 
Carboidrato  2g 

Proteína 2g  
Gordura Total  9g  

Gordura Saturada  0g  
Fibra Alimentar  0g  

Sódio 0mg  
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Leite Condensado Diet

Ingredientes
1 copo (200 ml) de leite em pó, desnatado
150 ml (3/4 copo de 200 ml) de água fervente
1 colher (sopa) rasa de adoçante, tipo granular
1 colher (chá) de margarina light.

Preparo
Ferva a água. Acrescente todos os ingredientes no liqüidificador e bata aproxi-
madamente 5 minutos. Retire o creme do liqüidificador e coloque num recipi-
ente com tampa. Coloque o recipiente na geladeira e deixe por no mínimo 12 
horas.

Porção 20g (medida caseira)    

Valor energético  39Kcal/165KJ 
Carboidrato  5,2g 

Proteína 1,6g  
Gordura Total  1,8g  

Gordura Saturada  1,4g  
Fibra Alimentar  0g  

Sódio 31mg  

53



Mousse  de fruta

Ingredientes
1 lata de leite condensado light 
1 lata de creme de leite light 
1 xícara (chá) de suco concentrado de sua preferência (maracujá, pêssego, 
manga, laranja) 
1 envelope de gelatina em pó sem sabor e incolor.

Modo de Preparo
Bater no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e acrescentar aos 
poucos, o suco concentrado. Juntar a gelatina dissolvida conforme as 
instruções da embalagem e bater bem. Colocar em taças e levar a geladeira por 
aproximadamente 3 horas. Enfeitar com a própria fruta.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor energético  108,8Kcal/451KJ 
Carboidrato  34,95g 

Proteína 4,51g  
Gordura Total  12,48g  

Gordura Saturada  7,6g  
Fibra Alimentar  4,7g  

Sódio 71mg  
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Porção 40g (medida caseira)    

Valor energético  55Kcal/229KJ 
Carboidrato  10,3g 

Proteína 3g  
Gordura Total  0g  

Flan de iogurte 

Ingredientes
1 envelope de gelatina em pó sem sabor e incolor
1 lata de leite condensado dietético
1 lata de creme de leite light
2 copos de iogurte desnatado.

Modo de preparo
Dissolva a gelatina em 5 colheres (sopa) de água e leve ao fogo em banho-ma-
ria. Bata no liquidificador, a gelatina, o leite condensado, o creme de leite e o 
iogurte. Colocar em taças e levar a geladeira por 4 horas. A cobertura pode ser 
a que desejar, como opção pode-se colocar 1 colher de sopa de geléia light ou 
goiabada light derretida em banho-maria
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Pudim de leite gelado  

Ingredientes
1 lata de creme de leite light
1 lata de leite condensado dietético
1 lata de leite desnatado
1 ½ envelope de gelatina em pó sem sabor e incolor.

Modo de Preparo
Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Bata no liquidifica-
dor o creme de leite, o leite condensado, o leite desnatado e a gelatina dissolvi-
da. Coloque em taças e leve para gelar por 4 horas

Porção 40g (medida caseira)    

Valor energético  95Kcal/397KJ 
Carboidrato  9,5g 

Proteína 6g  
Gordura Total  3,6g  
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Mousse de Limão

Ingredientes
1 lata de leite condensado light
1 lata de creme de leite light
250 ml de suco de limão
1 colher (café) de essência de baunilha
3 envelopes de gelatina em pó sem sabor e incolor
Adoçante em pó a gosto
Raspas da casca de limão.

Modo de preparo
Dissolver a gelatina conforme as instruções da embalagem. Bater no liquidifica-
dor o creme de leite, o leite condensado, o suco de limão, a essência de baunil-
ha, as raspas de limão e o adoçante, se for necessário. Acrescentar a gelatina e 
bater por mais 2 minutos ou  até o creme ficar bem homogêneo. Distribuir em 
taças e enfeitar com raspas de limão.

Porção 40g (medida caseira)    

Valor Energetico  113Kcal/473KJ 
Carboidrato  21g 

Proteína 1,5g  
Gordura Total  2,4g  

Gordura Saturada  2,4g  
Fibra Alimentar  0g  

Sódio 14mg  
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Maria-Mole  

Ingredientes
1 pudim diet de coco
2 xícaras (chá) de leite desnatado 
1 envelope de gelatina em pó sem sabor e incolor
4 claras em neve
4 colheres (sopa) de coco fresco ralado
2 colheres (sopa) de adoçante em pó.

Modo de Preparo
Misture o pó para pudim com o leite e leve ao fogo para engrossar. Dissolva a 
gelatina conforme as instruções da embalagem e junte ao pudim. Bata as claras 
em ponto de neve e misture ao creme delicadamente. Coloque em um 
refratário médio, polvilhe o coco ralado e leve para gelar. Corte em quadrados.
Obs: Fazer com um dia de antecedência.

Porção 40g (medida caseira)    

Valor Energetico  90Kcal/377KJ 
Carboidrato  18,96g 

Proteína 18,5g  
Gordura Total  1,6g  

Gordura Saturada  1,40g  
Fibra Alimentar  0,4g  

Sódio 34mg  
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Canjica Diet

Ingredientes
500 gramas de milho para canjica 
1 e ½ xícara de (chá) de leite em pó desnatado 
1 e ½ xícara de (chá) de água 4 xícaras de (chá) de leite semi-desnatado 1 
xícara de (chá) de adoçante de forno e fogão
1 vidro de leite de coco light
2 paus de canela grandes 
5 cravos da índia
1 colher de (sopa) de margarina light 

Modo de preparo
Deixe os grãos de molho em água, de véspera. Cozinhe-os em água suficiente 
(cerca de uma hora e meia a duas horas em panela comum, 30 a 45 minutos em 
panela de pressão), com o cravo e canela. Bata o leite com o leite em pó, o 
adoçante e o leite de coco, no liquidificador. Quando os grãos estiverem 
macios, junte o batido de leite e a margarina e deixe ferver, mexendo de vez em 
quando para não grudar no fundo. Ferva por cerca de 10 minutos e desligue o 
fogo. Deixe descansar por uma hora, antes de servir.

Porção120g (medida caseira)    

Valor Energetico  230Kcal/956,8KJ 
Carboidrato  43,92g 

Proteína 8,57g  
Gordura Total  2,7g  
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Torta de Ricota (Cheesecake)  

Ingredientes
300g de ricota
1 lata de leite condensado light
1 lata de creme de leite light
4 gemas
4 claras em neve

Modo de preparo
Bater no liquidificador, o queijo, o leite condensado, o creme de leite e as 
gemas. Misturar delicadamente, às claras em neve com o creme, sem bater. 
Untar a fôrma com margarina light e polvilhar com adoçante. Cobertura de sua 
preferência, como sugestão pode-se usar geléia light, achocolatado light ou 
polpa de maracujá.

Porção 120g (medida caseira)    

Valor Energético  176,58cal/7,38KJ 
Carboidrato  3,49g 

Proteína 6,55g  
Gorduras Totais  15,49g  

Gordura Saturada  8,49g  
Fibra Alimentar  0,04g  

Sódio 194,4g  
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Bebidas
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Suco de cenoura e laranja

Ingredientes
1/2 cenoura pequena raspada;
3/4 xícara (chá) de suco de laranja.

Modo de preparo
Bata a cenoura com o suco de laranja no liquidificador. Se, quiser, coe o suco. 
Sirva gelado.

Suco de Espinafre com Laranja 

Ingredientes
1 1/3 xícara (chá) de suco de laranja;
1 xícara (chá) de folhas de espinafre;
1 colher (sopa) de mel;

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe, gele e sirva. 

Porção200 ml (medida caseira)    
Valor Energetico  114Kcal/474KJ 

Carboidrato  25,46g 
Proteína 1,56g  

Gordura Total  0,72g  
Gordura Saturada  0g  
Fibra Alimentar  0g  

Sódio 0mg  

Porção 120 ml (medida caseira)    
Valor Energetico  41,2cal/865,67KJ 

Carboidrato  8,9g 
Proteína 1,16g  

Gordura Total  1,4g  
Gordura Saturada  0g  
Fibra Alimentar  0,51g  

Sódio 6,8g  
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Vitamina de iogurte com frutas

Ingredientes
200 g de morangos;
1 banana madura;
1 colher (sopa) de mel;
200 ml de leite vaca magro;
100 ml de iogurte natural desnatado.

 
Modo de preparo
Lave os morangos em água fria e deixe escorrer. Arranque os cabinhos, segu-
rando a parte pontuda e cortando a parte de cima. Corte os morangos ao meio 
e reserve. descasque a banana e jogue fora a casca. Fatie a banana para facilitar 
o uso do liquidificador. Coloque a banana e os morangos no liquidificador 
desligado. Acrescente o leite, o iogurte e o mel. Bata a mistura até ficar 
homogênea. Coloque em copos e se delicie.

Porção 120 ml (medida caseira)    
Valor Energetico  83,81cal/865,67KJ 

Carboidrato  13,49g 
Proteína 2,39g  

Gordura Total  2,26g  
Gordura Saturada  1,4g  
Fibra Alimentar  1,01g  

Sódio 32,5g  
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Coalhada fresca

Ingredientes
1 litro de leite vaca magro; 
2 colheres (sopa) de coalho.

Modo de preparo
Coloque o leite numa panela. Leve ao fogo até ferver. Retire do fogo e deixe 
amornar até atingir a temperatura de, aproximadamente 45º C. Não dispondo 
de um termômetro, proceda da seguinte maneira: Coloque o dedo no leite e 
conte até dez; Suportando a temperatura, este será o ponto ideal para fazer a 
coalhada. À parte, dilua o coalho em um pouco do próprio leite morno e junte 
ao restante. Mexa bem, airando com uma concha da seguinte forma: mergulhe 
a concha no leite. Levante do alto, verta o leite de modo a fazer espuma e 
oxigene. Repetir o procedimento algumas vezes. Coloque em um ou mais recip-
ientes (de preferência de cerâmica ou louça). Tampe e envolva com um pano 
grosso, para manter o calor. Deixe repousar por 2 horas, no verão, e por 3 
horas, no inverno, sem mexer. Após coalhar, leve à geladeira por, no mínimo, 2 
horas antes de consumir. 

Dica
Coalho (em árabe Raubi), é uma porção de coalhada extraída de outra, feita 
anteriormente. Outra opção é usar, como coalho, iogurte natural. Neste caso, 
porém, nas primeiras vezes a coalhada ficará mais ácida. 

Porção200g (medida caseira)    
Valor Energetico  52Kcal/218KJ 

Carboidrato  6,2g 
Proteína 6,8g  

Gordura Total  0g  
Gordura Saturada  0g  
Fibra Alimentar  0g  

Sódio 240mg  



Bom Apetite!


