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Receitas saudáveis

F E L I Z  N A T A L -  2 0 2 0
N U T R I A D H O C



PUDIM DE GELATINA

1 pacote de gelatina 0%               * (1)

3 Iogurtes naturais                  * (2)

*Ver produtos na ultima folha

Instruções
1. Dilua a gelatina na quantidade de água quente que indica no
pacote;
2. Em vez da água fria coloque os iogurte naturais e mexa
bem com uma vareta;

Ingredientes

3. Colocar numa taça e levar ao frigorifico até solidificar;



TARTE DE MAÇA

Instruções

Ingredientes

125g de Farinha de Trigo T65

50ml água morna

25g manteiga Extralight                   * (3)

1 pitada de sal

Base:

250ml leite magro

40g farinha maizena

2 Ovos

Sumo e raspa de 1 limão

Pau de canela e canela em pó

Extrato de Baunilha

Adoçante liquido                            * (4)

Maças

Recheio:

Misturar os ingredientes todos e amassar. 

 Deixar repousar 10min e estender a massa numa tarteira.

  Picar com um garfo e levar ao forno pré-aquecido a 180º

por 10 minutos

Base: 

1.

2.

3.

  
Recheio: 

1. Numa panela colocar os ingredientes todos exceto a canela

em pó (colocar os ovos previamente batidos) e levar a lume

brando por 10 min, mexendo sempre até engrossar. 2. Verter

para cima da base 

3. Cortar a maça, rega-las com limão. Colocar em cima da

tarte e levar ao forno durante 20 min. Polvilhar com canela

antes de servir.

  



SALAME DE
 CHOCOLATE

Instruções

Ingredientes
150g chocolate culinária sem açúcar     * (5)

75g Bolacha Maria sem açúcar            * (6)

50g de trigo puff                              * (7)

30 ml leite magro (ou bebida vegetal)

50g Manteiga  Extra Light                   * (3)

1 Ovo

Partir grosseiramente as bolachas e o trigo puff com as

mãos. 

 Derreter o chocolate, com a manteiga e o leite.

 Bater o ovo e adicionar ao chocolate derretido. 

 Numa taça grande, colocar as bolachas com o trigo puff

e adicionar o chocolate derretido. 

 Sobre um papel de alumínio, moldar o salame e colocar

no frigorifico durante pelo menos 3-4 horas. 

1.

2.

3.

4.

5.

  



GOMAS

Instruções
1. Num recipiente, colocar as gelatinas e adicionar a água a
ferver, misturando bem 

2. Distribuir o preparado pelas forminhas de silicone e levar
ao frigorifico até solidificar (pelo menos 2-3 horas)30g de gelatina sem açúcar - Com sabor

20g de gelatina em pó neutra

400mL de água 

Ingredientes



CHESSECAKE

Instruções
Com a ajuda da picadora, triturar as bolachas e

gradualmente ir juntando a manteiga, até obter um

preparado homogéneo

 Forrar uma forma de cheesecake com o preparado

anterior e pressionar bem. Reservar no frigorifico.

 Demolhar as folhas de gelatina em água fria

 Bater os queijos fresco, com o iogurte, extrato de

baunilha e o adoçante

 Retirar as folhas da água, espremer bem e numa taça

levar ao micro-ondas, até ficarem liquidas (atenção: basta

só uns segundos!)

 Juntar a gelatina liquida ao preparado anterior, e mexer

bem.

 Verter o preparado na base de bolacha e levar ao frio

até solidificar. Depois verter a compota por cima.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

  

Ingredientes

200g de Bolacha Maria sem açúcar      * (6)

80g manteiga Extralight                    * (3)

Base:

180g queijo fresco batido- Baunilha      * (8)

400g queijo fresco batido                   * (9)

2 iogurtes skyr de Morango                * (10)

8 Folhas de gelatina

1 colher de extrato de baunilha

Adoçante liquido à escolha (nós usamos mel)

Recheio:

200g de compota sem açúcar             * (11)

Cobertura:



MUFFINS DE BANANA 
E CHOCOLATE

Instruções
Pré- aqueça o forno a 180º

 Esmague as bananas e misture o mel, extrato de

baunilha, o Ovo, azeite e o iogurte. Mexa bem

 Adicione a farinha de trigo, o cacau em pó (opcional),

Bicarbonato de sódio e o Sal. Misture tudo muito bem 

 Adicionar as pepitas de Chocolate

 Unte formas de muffins e adicione o preparado

 Leve ao forno por 23-27 minutos até o teste do palito

sair limpo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  

Ingredientes
3 Bananas médias

Mel

1 colher de extrato de baunilha

1 Ovo

2 colheres de sopa de azeite

1/2 caneca de iogurte grego natural

1 caneca de farinha de trigo

1/2 caneca de cacau em pó (opcional)

1 colher de chá de Bicarbonato de Sódio

1/4 colher de chá de sal

1/2 chávena de pepitas de chocolate



MUSSE DE MANGA

Instruções
 Colocar as folhas de gelatina a demolhar em água fria.

 Misturar muito bem a polpa de manga com o queijo

fresco batido, até obter uma mistura homogénea.

 Dissolva as folhas de gelatina num pouco de água quente

e misture ao preparado anterior, envolvendo muito bem.

 Levar ao frigorifico durante algumas horas 

1.

2.

3.

4.

  

Ingredientes
1 lata grande de Polpa de Manga

500g de queijo fresco batido ou 4 iogurtes

naturais                                     * (9/2)

5 folhas de gelatina incolor 



BROWNIE SANDWICH

Instruções

Ingredientes
170g de Chocolate negro                    (*5)

3 colheres de sopa de água

6 Ovos

50g de açúcar de coco ou 25g Xilitol    *(13)

 Natas vegetais para bater                *(12)

Recheio:

Comece por pré aquecer o forno a 180 graus. Depois,      

derreta o chocolate em banho maria e adicione a água.

 Entretanto, coloque as claras de ovo numa tigela e as

gemas noutra. Bata as claras em castelo e reserve.

1.

2.

Depois, deve bater as gemas com uma vara de arame

durante um minuto. Adicione metade da quantidade do

açúcar de coco e misture. Junte o restante açúcar e

mexa durante mais dois minutos. 

  3. Junte o chocolate derretido aos poucos, mexendo sempre.

Adicione as claras e envolva. 

 4. De seguida, deve deitar o preparado num tabuleiro forrado

e levar ao forno durante cerca de 15 minutos. Quando

retirar do forno deixe arrefecer.

5. Entretanto, pode preparar o recheio. Comece por bater as

natas, depois é só dividir o bolo a meio, colocar o recheio

sobre uma das metades, e colocar a outra por cima.

  



BOLO DE CENOURA 
E CHOCOLATE

Instruções
 Pré-aqueça o forno a 170ºC.

 Corte as cenouras às rodelas, descasque a laranja após

retirar a raspa desta.

 Triturar tudo juntamente com o iogurte.

 Separe as gemas das claras. Bata as claras em castelo e

reserve. Bata as gemas até obter uma mistura cremosa,

e adicionar a mistura da cenoura e voltar a bater.

Envolva a farinha e o fermento na mistura anterior.

Adicionar cuidadosamente as claras em castelo e envolver.

Colocar a massa numa forma de silicone e levar ao forno

durante 30 minutos. 

Colocar o leite e o chocolate partido num tacho em

banho maria e deixe derreter até formar um creme

homogéneo. Desenforme o bolo e coloque a cobertura

por cima.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  

Ingredientes
200g farinha de arroz                    

200g cenoura

1 laranja média

4 ovos

1 iogurte magro de baunilha

1 colher de chá de fermento

100g chocolate culinária sem açúcar   * (5)

100ml de leite magro

Cobertura:

 



BOLO DE BOLACHA

 Molhar rapidamente uma bolacha no café e dispor sobre

um prato raso grande. Uma por uma, disponha as

bolachas até formar uma flor.

 Espalhar o iogurte numa camada fina.

Fazer camadas alternadas de bolachas molhadas no café

e iogurte.

 Termine com uma camada de iogurte e polvilhe com

algumas bolachas esmigalhadas. Coloque no frigorifico

algumas horas antes de servir

1.

2.

3.

4.

  

Instruções

Ingredientes
200g de bolacha maria sem açúcar       * (6)

 2 iogurtes YoPro (baunilha)               * (14)

200ml café



*(1) Gelatina (qualquer hipermercado)

*(3) Manteiga Extralight

*(5) Chocolate culinário S/açucar (pingo doce)

*(7) Trigo puff

*(2) Iogurte (qualquer hipermercado)

*(4) Adoçante liquido (continente)

*(6) Bolacha Maria S/alucar - Continente

*(9) Queijo fresco Baunilha- Lidl

Ingredientes
O N D E  O S  P O D E S  E N C O N T R A R



*(9) Queijo fresco natural- Lidl

*(11) Compota s/açucar - Continente

*(13) Xilitol - prozis

*(10) Skyr Morango- Lidl

*(12) Natas Vegetais - Intermache

*(14) Iogurte YoPro - Qualquer hipermercado

Ingredientes
O N D E  O S  P O D E S  E N C O N T R A R


