
METER 
AS MÃOS NA

MASSA

As melhores Receitas de
Pão Caseiro

 



Do que precisa:

— 150 gramas de farinha de amêndoa;
— Duas colheres de chá de fermento;
— Quatro ovos;
— Uma colher de chá rasa de sal;
— 127,5 gramas de puré de maçã;
— 55 gramas de óleo de coco;
— Três colheres de sopa de psilio.

 
Como se faz:

 
Pré-aqueça o forno a 200 graus. Misture todos os

ingredientes num processador. Coloque a massa numa
forma forrada com papel vegetal e levar ao forno durante

cerca de 30 minutos.
 

Nota: o psilio é uma fibra solúvel que vai ajudar a dar
elasticidade à massa, sendo fundamental nesta receita e

noutras sem glúten.
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Do que precisa (para uma pessoa)

— Seis ovos;
— 50 mililitros de azeite;
— 40 gramas de farinha de amêndoa;
— 30 gramas de linhaça moída;
— 30 gramas de farinha de girassol;
— 20 azeitonas descaroçadas e cortadas em rodelas;
— Duas colheres de sopa de orégãos ou ervas finas;
— 11 gramas de fermento para pão;
— Sal (a gosto).

 
Como se faz

 
Bata muito bem todos os ingredientes, exceto as azeitonas,
durante cinco minutos. Deixe a massa repousar durante 40.
Depois desse período, pode colocar a massa numa forma de

bolo inglês ou em pequenas formas de pão. Decore com
azeitonas e várias sementes (opcional).

Levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus, durante 40 minutos
nas formas pequenas ou 45 a 50 minutos na forma de bolo

inglês. Dica: corte em fatias finas e leve a tostar ao forno
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Do que precisa:
— 350 gramas de farinha de espelta integral;
— 150 granas de farinha de aveia integral;
— 30 gramas de fibra de chia;
— 30 gramas de sementes de linhaça moídas;
— Duas colheres de chá de sal;
— 40 gramas de azeite;
— 20 gramas de fermento padeiro;
— 250 mililitros de água;
— Flocos de aveia e sementes chia para decorar (a gosto).

 
Como se faz

Coloque todos os ingredientes num processador de alimentos e
ligue na opção “espiga” ou amasse todos os ingredientes à mão.

Depois, coloque a massa numa forma de “bolo inglês” e passe para
um local morno durante 30 minutos ou até dobrar o volume.
Entretanto, deve levar para o forno pré-aquecido a 250 graus

durante dez minutos. Baixe a temperatura para 200 e deixe ficar
durante mais 30 minutos. Retire do forno, deixe arrefecer e corte

às fatias.
Pode colocar um pirex com água quente dentro do forno, por

baixo do tabuleiro onde está o pão, fazendo com que este fique
mais estaladiço.
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Do que precisa:
— Três dentes de alho generosos;
— Um molho de coentros picados;
— Quatro colheres de sopa de azeite;
— Três chávenas de farinha de espelta;
— Uma chávena e meia de água;
— Duas colheres de chá de fermento em pó;
— Uma colher rasa de chá de sal;
— Uma colher de sopa de vinagre de sidra;
— Uma colher de sopa de psyllium;
— Sementes de sésamo (a gosto).

 
Como se faz

Comece por colocar o azeite numa taça e junte os dentes de alho
bem picados ou mesmo esmagados. Reserve.

Noutra taça misture a farinha com o fermento, o sal, o psyllium e a
água. Misture bem. Junte o vinagre e volte a mexer. Adicione

também a mistura de azeite e alho e, por fim, os coentros picados.
Coloque a massa numa forma e as sementes de sésamo por cima.
Leve ao forno durante 40 minutos num forno pré aquecido a 180

graus.
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Do que precisa (para um pão)

— 150 gramas de farinha de aveia integral;
— 100 gramas de farinha de alfarroba;
— Dois ovos;
— Três claras;
— Sete gramas de fermento de padeiro;
— Sementes de linhaça douradas;
— Sal (q.b.).

Como se faz
 

Comece por pré-aquecer o forno a 200 graus. Bata as
claras em castelo. Aqueça cerca de um decilitro de água e

dissolva o fermento.
Numa taça misture as farinhas com os ovos até obter uma
massa uniforme. Junte o fermento, o sal e as sementes de

linhaça. Envolva gentilmente as claras em castelo.
Em seguida, forre uma forma de pão com papel vegetal,

verta a massa e polvilhe com mais sementes. Leve ao
forno, aquecido a 180 graus, durante cerca de 40 minutos.
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Do que precisa
— Três ovos;
— 20 gramas de linhaça moída;
— 20 gramas de farinha de amêndoa;
— 20 gramas de farinha de pinhão ou farinha de sementes
de girassol;
— 15 gramas de farinha de coco
;— Uma colher de canela em pó;
— Uma colher de chá de fermento sem glúten para bolos;
— Uma colher de chá de azeite;
— Uma colher de café de sal;
— Opcional: se quiser fazer um pão doce junte um pouco
de xilitol, mel ou pasta de tâmaras.

Como se faz
 

Coloque todos os ingredientes numa taça e bata ou use a
varinha mágica até obter uma massa homogénea. Passe
para pequenas formas. Leve a forno pré-aquecido a 180

graus, durante 35 minutos..
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PÃO DE QUINOA
 Do que precisa

- 3 ovos
- 100g de farinha de arroz
- 50g de farinha de quinoa
- 100ml de água
- 50ml de azeite
- 1 iogurte de soja natural
- 3 colheres de sopa de sementes de sésamo
- 1 colher de chá de vinagre branco
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Como se faz
Coloque os ovos, a farinha de arroz, a farinha de quinoa, a água, o azeite,

o iogurte de soja e o vinagre no liquidificador até ficar uma mistura
homogénia (se necessário, utilize uma colher para ajudar a misturar a
farinha que fica agarrada às parede do liquidificador). Por fim, junte 2

colheres de sopa de sementes de sésamo (reserve uma para a cobertura
do pão) e o bicarbonato de sódio e misture outra vez, mas não

demasiado.Passe a massa (que fica bastante líquida) para uma forma de
bolo inglês de silicone ou untada com azeite e polvilhada com farinha de
arroz ou quinoa. Por fim, polvilhe com 1 colher de sopa de sementes de

sésam.Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 35-45minutos
(depende do forno – faça o teste do palito).



Do que precisa
- 3 ovos
- 135g de farinha de milho
- 100ml de água
- 50ml de azeite
-1 iogurte de soja natural
-1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 colher de sopa de fermento

Como se faz
 

Coloque os ovos, a água, o azeite e o iogurte no
liquidificador e misture. De seguida junte a farinha de

milho aos poucos e vá misturando. Por fim junte o
fermento e bata oura vez.Deita a massa numa forma de

bolo inglês de silicone ou untada com azeite e
polvilhada com farinha de milho. Por fim, polvilhe com 1
colher de sopa de sementes de chia.Leve ao forno pré-
aquecido a 180ºC durante 30-40minutos (depende do

forno – faça o teste do palito).
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Para mais informações e/ou 
agendamento de Consulta:

 

nutricao@adhocgym.pt
 

967888211

 

Nutricionista Cíntia Cruz- 3808N


