
 

QUICHE FINGIDA DE FRANGO 
 

 Ingredientes (4 pessoas)  

• 3 peitos de frango;  

• 1 malagueta encarnada pequena;  

• 1 pacote de espinafres pré-lavados;  

• 100 g de presunto sem gordura;  

• 1 iogurte natural sem açúcar;  

• 4 ovos inteiros;  

• 2 dentes de alho;  

• Sal e pimenta preta moída na hora.  

 

 

 

Modo de preparação 
Coza o frango em água e sal e depois de frio, desfie. Salteie numa frigideira anti-aderente 

os peitos de frango desfiados com 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de azeite e a 

malagueta picada finamente. Adicione o presunto cortado em cubos pequenos e os 

espinafres. Retifique os temperos com sal e pimenta a gosto. Bata à parte os ovos e 

adicione o iogurte. Junte a mistura cozinhada numa tigela grande e disponha em tarteiras 

individuais. Leve ao forno a 200ºC durante cerca de 15 a 20 minutos. 

  



 

TORTILHA DE PIMENTOS E FIAMBRE 
 

 

Ingredientes (4 pessoas) 

 • 1 pimento encarnado cortado em tiras  

• 200g de fiambre magro aos cubos  

• 4 ovos  

• 1 dente de alho  

• 1 colher de sopa de azeite  

• Sal e pimenta preta moída no momento  

 

 

 

 

Preparação 
Coloque azeite numa frigideira e salteie os pimentos com alho. Adicione em seguida os 

cubos de fiambre. Bata os ovos com o sal e a pimenta e adicione ao preparado anterior. 

Diminua a intensidade do lume e deixe cozinhar até ganhar forma. 

  



 

PIMENTOS RECHEADOS 
 

Ingredientes (Para 3 pessoas) 

• 3 pimentos variados 

• 6 ovos grandes 

• 20g espinafres 

• 20g cogumelos laminados 

• 1 tomate 

• 2 colheres de sopa de mozarela light 

• sal e pimenta 

• folhas de manjericão q.b. 

 
 

Modo de preparação 
Comece por aquecer o forno a 190ºC. Corte os pimentos a meio, ao comprido, e retire as 

sementes. Disponha num tabuleiro de ir ao forno forrado com papel vegetal e asse por 20 

minutos. Coloque um ovo em cada metade do pimento e tempere com sal e pimenta. 

Acrescente espinafres e cogumelos a três metades de pimento; e tomate e manjericão a 

outras três. Disponha por cima de todas as metades queijo mozarela light ralado e cozinhe 

por mais 15 minutos no forno, ou até os ovos estarem cozinhados da maneira que preferir. 
 

 

 

 

 

 



 

FUSILLI DE CAMARÃO E COGUMELOS 

Ingredientes (Para 1 pessoa) 

• Pasta Fusilli 

• 100g de miolo de camarão 

• ½ lata de cogumelos laminados 

• 50g de natas de soja light 

• 1 dente de alho 

• ¼ cebola 

• 1 colher de chá de azeite 

• Sal e especiarias a gosto 

 

Modo de preparação 
Coza a massa fusilli, em água a ferver temperada com sal a gosto, durante 9 minutos. 

Numa frigideira faça um estufado com a cebola, o alho e o azeite. Adicione os cogumelos 

e o miolo de camarão. Quando estiverem cozinhados junte as natas, envolvendo-as. De 

seguida adicione a massa fusilli e deixe cozinhar mais um pouco. 

Antes de servir coloque especiarias a gosto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUSILLI COM FRUTOS DO MAR 
Ingredientes (Para 1 pessoa) 

• Pasta Fusilli 

• 50g de tomate cortado em cubos 

• 100g de miolo de camarão 

• 50g de miolo de ameijoas 

• 1 dente de alho picado 

• 1 colher de chá de azeite 

• 1 colher de sopa de vinho branco 

• 1 colher de sopa de coentros picados 

• 1 folha de louro 

• Sal q.b. 

• pimenta q.b. 

Modo de preparação 
Coza Pasta Fusilli, em água a ferver temperada com sal a gosto, deixando cozinhar por 9 

minutos. Num tacho leve ao lume o azeite, o alho e a folha de louro. Mexa e deixe alourar 

um pouco. Junte o tomate, o vinho branco, o sal, a pimenta e deixe cozinhar. 

De seguida, junte o miolo de camarão e as ameijoas. Quando estiver cozinhado sirva junte 

com o preparado anterior dos frutos do mar e tempere com coentros picados. 

Pode adicionar ou acompanhar com salada de alface e beldroegas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUSILLI COM SALMÃO 

Ingredientes (Para 1 pessoa) 

• Massa Fusilli  

• 3 fatias de salmão fumado 

• 1 Ovo 

• 2 Dentes de alho 

• 1 Colher de sopa de azeite 

• Cebolinho q.b. 

• Sal e pimenta q.b. 

Modo de preparação 
Coza a massa fusilli, em água a ferver temperada com sal a gosto e um fio de azeite, 

deixando cozinhar por 9 minutos. 

Pique o alho e, de preferência, numa Wok, coloque a massa a saltear com o azeite e o alho. 

Adicione as fatias de salmão previamente desfiadas. Bata o ovo e adicione-o à massa, 

mexendo-o e deixando-o confecionar a gosto. 

De seguida, deixe arrefecer e tempere com cebolinho picado q.b. 

Sugestão: Pode adicionar e acompanhar com pepino ralado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINI PIZZAS DE BERINGELA 
Ingredientes (Para 2 pessoas) 

• 1 beringela 

• 5 fatias de fiambre de peru 

• clara de um ovo 

• 1 tomate cortado em rodelas 

• sal e orégãos q.b. 

• 2 colheres de sopa de queijo mozarela light ralado 

Modo de preparação 
Cortar a beringela em rodelas. Grelhar as rodelas numa frigideira antiaderente até ficarem 

douradas dos dois lados. Disponha as rodelas numa forma de ir ao forno. 

Tempere com um pouco de sal e pincele as fatias com a clara de 1 ovo. Disponha por cima 

de cada rodela as fatias de fiambre de peru, as fatias de tomate e tempere com orégãos e 

o queijo mozarela light ralado. 

Leve ao forno pré-aquecido a 180º durante 12 minutos e está pronto a consumir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Espetadas de Frango com Legumes 
Ingredientes (Para 2 pessoas) 

• 200g peito de frango; 

• 1 dente de alho; 

• sumo de limão; 

• sal e pimenta q.b.; 

• 1 curgete; 

• 1 pimento verde; 

• 6 tomates-cereja. 

 

Modo de preparação 

• Corte os peitos de frango em cubos e tempere com o dente de alho, sumo de limão, 

sal e pimenta. Reserve a carne por 15 minutos. 

• Lave bem os vegetais e prepare-os, cortando a curgete em rodelas e os pimentos 

em cubos. 

• Faça as espetadas, colocando os pedaços de carne, a curgete, pimento e tomate de 

forma alternada nos espetos de madeira, previamente untados com azeite. 

• Grelhe em lume médio até os legumes estarem dourados e a carne cozinhada. 

• Acompanhe com uma salada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rosbife 
 

Ingredientes (Para 6 pessoas) 

• 1 lombo de novilho limpo de gorduras 

com cerca de 1kg 

• sal grosso q.b. 

• pimenta preta moída no momento 

• 2 dentes de alho 

• 1 ramo de alecrim 

• 2 colheres de sopa de azeite extra virgem 

 

 

Modo de preparação 
Ligue o forno a 180ºC. 

Tempere o lombo de novilho com sal grosso e pimenta, e esfregue os dentes de alho. 

Adicione o alecrim e, numa frigideira, com 1 colher de sopa de azeite, sele a carne de 

todos os lados, durante cerca de 1 minuto em cada lado. 

Coloque o lombo num tabuleiro de ir ao forno e asse durante cerca de 5 a 7 minutos. 

Retire do forno e deixe repousar durante 5 minutos. 

Escorra os sucos e corte em fatias finas. 

Está pronto a servir. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ovos verdes com presunto 
Ingredientes (Para 2 pessoas) 

• 1 colher sopa de azeite 

• 160g de presunto de peru fatiado 

• 2 ovos grandes 

Para a salsa verde: 

• 2 pimentas chili verde 

• salsa, coentros, manjericão e hortelã a 

gosto 

• 1 colher sopa de azeite 

• 1 colher chá de vinagre de cidra 

• ½ lima 

Modo de preparação 
Para a salsa, retire as sementes e corte finamente as pimentas chili verde, assim como as 

ervas aromáticas e coloque tudo numa taça. Adicione o azeite e o vinagre, esprema o sumo 

da lima e misture tudo. Reserve. 

Coloque numa frigideira azeite e aqueça em lume médio. Quando estiver quente, adicione 

as fatias de presunto e imediatamente parta os ovos sobre o presunto. Deixe cozinhar cerca 

de 3 a 4 minutos. Quando pronto, regue com a salsa verde preparada anteriormente e está 

pronto a consumir. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROLO DE CARNE RECHEADO 
Ingredientes(Para 3 pessoas) 

• 500g de carne de peru picada 

• 4 fatias finas de fiambre de peru 

fumado 

• 50g de espinafres  

• 1 colher de chá de pimenta preta 

• 1 colher de chá de pimentão doce 

• 1 colher de chá de alho em pó 

• 1 colher de café de sal 

• 1 dl de vinho branco 

• 2 colheres de sopa de azeite 

• 1 ovo batido 

Modo de preparação 
Num recipiente coloque a carne picada e tempere com o sal, o alho em pó, a pimenta preta 

e o pimentão doce. Misture com o ovo batido e estenda a carne na bancada em forma de 

retângulo. Distribua as folhas de espinafres e as fatias de fiambre cortadas aos pedaços 

sobre a carne e enrole. Embrulhe em papel de alumínio e leve ao frigorífico cerca de 3 

horas. Seguidamente desembrulhe o rolo. 

Num pirex coloque um fio de azeite e o vinho branco. Adicione o rolo de peru e cubra o 

tabuleiro com papel de alumínio. 

Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC durante 40 minutos. 

Fatie o rolo e sirva acompanhado de salada verde. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINI ESPETADA COM SALSICHA DE 

AVES 
 

 

Ingredientes (Para 2 pessoas) 

• 1 salsicha de peru 

• 1 tomate cereja 

• 1 ovo de codorniz 

 

 

 

 

Modo de preparação 
Corte a salsicha em rodelas, o ovo de codorniz e o tomate cereja a meio. Num espeto de 

madeira intercale salsicha, tomate cereja e ovo. 

Sugestão: pode também utilizar como entrada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALADA VERDE DE PÊRA E NOZES 
Ingredientes (Para 4 pessoas) 

• 100 ml de cidra de maçã 

• 2 dentes de alho 

• 1 pau de canela 

• 1 folha de louro pequena 

• 1 colher de chá de azeite 

• 2 endívias, cortadas ao comprido 

• Sal e pimenta q.b. 

• 1 colher sopa de sumo de limão 

• 1 colher de sopa de azeite 

• 4 chávenas de rúcula 

• ¼ chávena de nozes cortada aos pedaços 

• 1 pera cortada em fatias finas 

Modo de preparação 
Comece por aquecer o forno a 220ºC. Misture a cidra de maçã, alho, canela, folha de louro 

e azeite num tacho pequeno e deixe ferver. 

Coe a mistura para uma taça e descarte os sólidos. Pincele uma assadeira com azeite e 

coloque as endívias, com a parte cortada para baixo. Pincele as endívias com a mistura de 

cidra e com um pouco de sal e pimenta. Deixe a cozinhar no forno por 10 minutos. 

Retire do forno, vire as endívias e pincele as partes cortadas novamente com a mistura da 

cidra. 

Aqueça um grelhador e coloque lá as endívias por 4 minutos ou até as pontas ficarem 

acastanhadas. Misture a restante mistura da cidra, sal, pimenta, sumo de limão, azeite 

numa taça grande e mexa bem. Adicione a rúcula, nozes e a pera e misture. 

Coloque em cada prato uma metade de endívia acompanhado com a mistura da rúcula. 
 

 

 

 

 



 

SALADA COM PASSAS 
 

Ingredientes (Para 1 pessoa) 

• 30g de alface 

• ½ tomate 

• 1 queijo fresco 

• 20g de uvas passas 

• 1 noz 

• 1 colher de chá de azeite 

• sal e pimenta a gosto 

 
Modo de preparação 
Coloque a alface e o tomate num prato. De seguida, corte em fatias o queijo fresco e 

coloque por cima. 

Por fim, junte as uvas-passas, a noz e tempere com sal, pimenta e azeite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIL FOLHAS DE TOMATE E MOZARELA 
 

Ingredientes (Para 4 pessoas) 

• 3 Tomates redondos médios do 

tamanho de uma toranja 

• Flor de sal q.b. 

• Orégãos secos q.b. 

• 200g de atum em azeite escorrido 

• 200g de queijo mozarela fatiado 

• 1 colher (sopa) de azeite 

• Pimenta preta moída no momento 

• 100g de Alface cortada em juliana 

• 1  Colher de sopa de vinagre 

balsâmico 

 

Modo de preparação 
Lave e corte o tomate às rodelas, de forma a obter cerca 8 a 10 fatias por tomate. 

Monte, em cada prato, os mil-folhas da seguinte forma: uma rodela de tomate, flor de sal, 

orégãos, um pouco de atum, uma fatia de queijo por cima e novamente o tomate. 

Finalize com um fio de azeite e pimenta preta moída no momento. 

Coloque em cada prato a alface lavada e cortada em juliana, temperada um fio de azeite, 

vinagre balsâmico e orégãos. 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

GELADO CREMOSO DE COCO E 

CHOCOLATE 

 
Ingredientes (Para 8 

pessoas) 

• 250ml de iogurte skyr de coco 

• 1 tablet de Chocolate Negro 

70% Cacau (85g) 

• 150ml de leite de coco light 

• 1 colher de sopa de adoçante 

stevia em pó 

• 1 colher sobremesa de extrato 

de baunilha 

• 25g de lascas de coco 

 

Modo de preparação 
Comece por raspar o Chocolate Negro 70% Cacau e reserve. 

Junte numa taça o iogurte, leite de coco, adoçante e extrato de baunilha, misturando muito 

bem. Acrescente as lascas de coco e o chocolate raspado e misture novamente. 

Coloque esta mistura num recipiente fechado e leve ao congelador durante 3 a 6 horas. 

Antes de servir, deixe o gelado a temperatura ambiente por 10 minutos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARFAIT DE MORANGO 
Ingredientes (Para 9 pessoas) 

Para a base: 

• 1 pacote de gelatina light de frutos vermelhos 

• 5 morangos fatiados 

Para a cobertura: 

• 1 pacote de gelatina light de morango 

• 300mL de leite magro 

• 250g de queijo ricota 

• 1 colher de sopa de adoçante stevia 

Modo de preparação 
Para a base: 

Numa forma de muffins, coloque 9 copinhos de vidro, de modo a que cada copo fique 

inclinado em ângulo, como demonstrado na foto. 

 

De seguida, prepare a gelatina. Dissolva o conteúdo das saquetas de 

gelatina light de frutos vermelhos em 500mL de água fervida. Mexa até à 

dissolução da gelatina e adicione 500mL de água fria. Distribua a gelatina, 

em partes iguais, pelos copos (tendo cuidado para manter a inclinação dos copos). 

Coloque algumas fatias de morango em cada copo de gelatina e leve ao frigorífico até 

solidificar. 

Para a cobertura: 

Numa taça junte 500ml de água fervida ao conteúdo das saquetas de gelatina light de 

morango e misture até a gelatina dissolver por completo.  Acrescente depois, o leite frio, o 

queijo ricota e o adoçante stevia e, misture muito bem com uma varinha magica ou 

liquidificador. 

Por fim, distribua o preparado pelos 9 copos de gelatina, deixando os copos na posição 

normal, e leve novamente ao frigorífico até solidificar. 

Antes de servir pode decorar com folhas de hortelã. 
 



 

FONDUE DE CHOCOLATE 
Ingredientes (Para 2 pessoas) 

• 4 colheres de sopa de leite em pó magro 

• 4 colheres de sopa de água 

• ½ embalagem de queijo creme de barrar 

light 

• 75g de Chocolate Negro 

• 1 laranja 

• 1 kiwi 

 

Modo de preparação 
Comece por dissolver o leite em pó na água. Junte o creme de barrar e misture até obter 

uma mistura homogénea. Coloque o chocolate num tacho e coloque em banho-maria. 

Cozinhe em lume brando e vá mexendo de vez em quando até o chocolate dissolver por 

completo. Junte ao chocolate o preparado anterior e misture bem. 

Por fim, lamine a fruta e utilize palitos para a mergulhar no chocolate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARFAIT DE IOGURTE E AMÊNDOA 
 

Ingredientes (Para 2 pessoas) 

• 1 iogurte grego ligeiro magro 

• 2 colheres sopa manteiga de 

amêndoa 

• 20 mirtilos 

• 2 colheres sopa de aveia 

 

 

 

 

Modo de preparação 
Coloque os ingredientes de forma igual por camadas em 2 frascos ou copos largos, 

começando com o iogurte, depois a manteiga de amêndoa, os mirtilos e a aveia. Repita as 

camadas até chegar ao topo do frasco. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLO DE CHOCOLATE LIGHT 
Ingredientes (Para 3 pessoas) 

• 1 Colher de sopa de farinha de amêndoa; 

• 1 Colher de sopa de linhaça dourada 

triturada; 

• 2 Colheres de sopa de bebida de chocolate 

quente; 

• ½ Colher de sopa de fermento; 

• 1 Colher de sopa de adoçante em pó 

(Stevia); 

• 1 Ovo tamanho L; 

• 1 Colher de sopa de leite de coco light; 

• 100 ml de água. 

Modo de preparação 
Numa taça de pequeno-almoço (que possa ir ao micro-ondas) coloque a farinha de 

amêndoa, a linhaça dourada, a bebida de chocolate, o fermento, o adoçante e a água, 

misture bem. 

Misture o ovo com o leite de coco e adicione ao preparado anterior. 

Leve ao micro-ondas durante 4 a 5 minutos na potência máxima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARSHMALLOWS 
 

Ingredientes (Para 28 pessoas) 

• 160ml de claras de ovo 

• 1 colher de sopa de gelatina incolor 

• 2 saquetas de gelatina light de 

morango 

• 150ml de água 

 

 

 

 

Modo de preparação 
Dissolva agelatina light de morango e a gelatina incolor em 150ml de água fervida e deixe 

arrefecer sem deixar gelificar. 

Bata as claras em castelo até ficarem bem consistentes. Envolva as claras em castelo com 

o preparado de gelatina dissolvido. 

Coloque num recipiente quadrado e leve ao frigorífico durante 3 horas até solidificar. 

Desenforme e corte em cubos de 2 cm para obter os seus marshmallows. 

 

Sugestão: Divirta-se a criar bonecos usando paus de espetada, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOUSSE DE PIÑA COLADA 
 

Ingredientes 
Para 4 pessoa(s): 

• 1 saqueta de gelatinasabor ananás 

• 250ml de iogurte grego natural sem 

adição de açúcar 

• 500ml de água 

• 20g coco ralado para decorar. 

 

 

Modo de preparação 
Prepare a gelatina de acordo com as instruções da embalagem. Acrescente o iogurte e 

mexa com a vara de arames. Leve ao frigorífico durante duas horas para solidificar. 

Quando estiver pronto, retire e decore com o coco ralado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLACHAS DE ABÓBORA COM AVEIA 
 

Ingredientes (Para 6 pessoas) 

• 250g de abóbora 

• 175g de flocos de aveia finos 

• 1 colher de sobremesa de stévia em pó 

• Canela em pó q.b. 

 

 

 

Modo de preparação 
Pré-aqueça o forno a 180ºC. 

Descasque a abóbora, corte em cubos, triture num liquidificador até ficar com consistência 

de puré e transfira para uma tigela. Adicione a stévia e a canela e misture até ligar bem os 

ingredientes. 

Num robot de cozinha, reduza 100g de flocos de aveia a farinha. Adicione à mistura anterior, 

acrescentando os restantes 75g de flocos de aveia. Amasse bem a massa para ligar todos 

os ingredientes. 

Forre um tabuleiro de ir ao forno com papel vegetal e coloque pequenas porções de massa, 

com auxílio de uma colher de sopa. Espalme cada porção para que fique com um formato 

circular típico de bolacha e deixe assar no forno durante 35 a 40 minutos. Transfira as 

bolachas para uma grelha de arrefecimento e quando estiverem frias conserve-as num 

frasco hermético de vidro. 
 

 

 

 

 

 



 

Sumo de Maçã e Ameixa 
 

Ingredientes (Para 4 pessoas) 

• 3 maçãs 

• 6 ameixas 

• 400ml de água fresca 

• stevia, opcional 

• folhas de hortelã para aromatizar 

(opcional) 

 

 

 

Modo de preparação 
Comece por preparar a fruta, descascando as maçãs e ameixas, retirando os caroços e 

partindo em pedaços. 

Disponha a fruta e a água num liquidificador e triture bem até adquirir um sumo uniforme e 

sem grumos. 

Se necessário acrescente stevia, misture bem, e adicione as folhas de hortelã para 

aromatizar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bolo na caneca de chocolate 

INGREDIENTES: 

• 3 c.sopa farinha de aveia 

• 2 c.sopa cacau em pó 

• 1 c.sopa açúcar de coco ou outro adoçante 

• 1 c.sopa óleo de coco 

• 3 c.sopa bebida vegetal (amêndoa, coco, aveia..) 

• 1/4 c.sobremesa fermento para bolos 

• 1 quadrado de chocolate (uso 70% cacau) 

COMO FAZER: 

BOLO NA CANECA DE CHOCOLATE 
(VERSÃO MICROONDAS) 

1. Numa chávena (caneca ou xícara) colocar a farinha de aveia, o cacau em pó, o 

acúcar de coco, o oleo de coco, a bebida vegetal e o fermento. 

2. Misturar tudo muito bem com um garfo ou colher até formar uma massa sem 

grumos. 

3. Colocar o quadrado de chocolate no meio da massa. 

4. Levar a chávena ao microondas e aquecer na potência máxima por 2 minutos. 

BOLO NA CANECA DE CHOCOLATE (VERSÃO FORNO) 

1. Pré-aquecer o forno a 180ºC. 

2. Numa chávena (caneca ou xícara) colocar a farinha de aveia, o cacau em pó, o 

acúcar de coco, o oleo de coco, a bebida vegetal e o fermento. 

3. Misturar tudo muito bem com um garfo ou colher até formar uma massa sem grumos. 

4. Colocar o quadrado de chocolate no meio da massa.  

5. Levar a chávena ao forno por 20 minutos 

 

 

 



 

Bolachas de canela e maçã 

 

INGREDIENTES: 

• 200 g de flocos de aveia 

• 50 g de nozes 

• 1 Maçã descascada e sem caroços cerca de 110g 

• 120 g de tâmaras sem caroço 

• 1 colher de chá de canela em pó 

• 3 colheres de sopa de óleo de coco ou azeite 

• 1 colher de cafe fermento em pó 

 

COMO FAZER: 

1. Pré aquecer o forno a 180ºC. 

2. Num processador de alimentos juntar os flocos de aveia. Triturar até virar farinha. 

3. Juntar as nozes e triturar novamente até virar farinha. 

4. Juntar as tâmaras, a maçã, a canela, o fermento e o óleo de coco. Triturar na 

velocidade máxima até virar uma massa moldável. 

5. Colocar a massa entre duas folhas de papel vegetal e esticar com um rolo da massa. 

6. Cortar a massa com um cortador. 

7. Dispor as bolachinhas num tabuleiro de forno. Repetir o processo até terminar toda 

a massa. 

8. Cozinhar as bolachas por 15 a 20 minutos, ou até estarem douradas. 

9. Retirar do forno e deixar arrefecer completamente. 

10. Guardar num frasco de vidro com fecho hermético (fora do congelador) por 2 a 3 

semanas. 

 

 



 

GOMAS DE GELATINA 
 

Ingredientes 

• 2 Saquetas de Gelatina Light, sabor à 

escolha 

• 10 g de gelatina neutra (1 c. sopa) 

• 300 ml de água 

 

 

Modo de preparação 
Ferva 300 ml de água. Coloque o conteúdo das 2 saquetas e a gelatina neutra num 

recipiente e adicione a água fervida. 

Mexa até dissolver totalmente. Coloque em forminhas de silicone de vários formatos e leve 

ao frigorífico durante 1h. 

Desenforme e coloque num tupperware, pode levá-las consigo para qualquer lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLINHOS DE CÔCO LIGHT 
 
Ingredientes 
3 claras em castelo 

2 ovos inteiros 

200g de côco 

3 c.sopa de stevia ou outro adoçante 

Sumo de 1/2 laranja 

 

 
 
 
 
 
 
 

Modo de preparação 
 
Bater 3 claras em castelo com uma pitada de sal, juntar 2 ovos inteiros, 200g de côco, sumo 

de 1/2 laranja e 3 colheres de sopa de stevia e mexer até a mistura estar homogénea. 

Fazer montinhos num tabuleiro com papel vegetal e levar ao forno pré aquecido a 180°C 

durante 10 minutos aproximadamente (o tempo pode variar consoante o modo do forno. Eu 

coloco com a ventoinha ativada). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

SEMI-FRIO DE MORANGO LIGHT 
 

Ingredientes (6 pessoas)  

1 saqueta de gelatina light de morango  

1 iogurte magro natural sem açúcar adicionado 

Folhas de hortelã para decorar (opcional)  

 

 

 

 

 

 

Preparação:  

Num recipiente apropriado dissolva o conteúdo da saqueta de gelatina em 250ml de água 

a ferver. Mexa até à dissolução total e junte 250ml de água fria.  

Adicione o iogurte e envolva bem com o auxílio de uma colher de pau. Coloque o 

preparado numa taça e leve ao frigorífico cerca de 4 horas para solidificar.  

Na hora de servir decore com umas folhas de hortelã. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

PAPAS DE AVEIA  

 

Ingredientes 

1 chavena de chá de leite magro ou bebida 

de amêndoa 

2 c.sopa de aveia 

1 c.sopa de côco ralado 

1 c.sopa de linhaça moída (opcional) 

canela 

1 casca de limão 

 

 

 

Preparação 

Leve o leite ao lume e aqueça a gosto. Vá misturando todos os ingredientes. 

Retire a casca de limão e decore com fruta e frutos secos a gosto. 

 

 


