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© Copyright – Todos os direitos reservados.
Não é permitido reproduzir, duplicar ou transmitir qualquer parte
deste e-book em meios eletrônicos ou impressos. A gravação desta
publicação é estritamente proibida e qualquer armazenamento
deste documento não é permitido, a menos que haja permissão
por escrito do editor. Todos os direitos reservados.
As informações fornecidas neste e-book são declaradas como
verdadeiras e consistentes, na medida em que qualquer
responsabilidade, em termos de desatenção ou de qualquer outra
forma, por qualquer uso ou abuso de quaisquer políticas,
processos ou instruções contidas é de responsabilidade exclusiva e
solitária do leitor destinatário. Sob nenhuma circunstância
qualquer responsabilidade legal ou culpa será imposta ao editor
por qualquer reparação, dano ou perda monetária devida às
informações aqui contidas, direta ou indiretamente.

Nota Legal:
Este livro é protegido por direitos autorais. Isto é apenas para uso
pessoal. Você não pode alterar, distribuir, vender, usar, citar ou
parafrasear qualquer parte ou o conteúdo deste livro sem o

Page | 1

consentimento do autor ou proprietário dos direitos autorais.
Ações legais serão tomadas se isso for violado.
Aviso de Isenção de Responsabilidade:
Por favor, note que as informações contidas neste e-book são
apenas para fins educacionais e de entretenimento. Toda tentativa
foi feita para fornecer informações completas precisas, atualizadas
e confiáveis. Nenhuma garantia de qualquer tipo é expressa ou
implícita. Os leitores reconhecem que o autor não está envolvido
na prestação de aconselhamento jurídico, financeiro, medico,
nutricional ou profissional.
Ao ler este documento, o leitor concorda que sob nenhuma
circunstância somos responsáveis por quaisquer perdas, diretas
ou indiretas, que sejam incorridas como resultado do uso de
informações contidas neste documento, incluindo, mas não
limitado a: erros, omissões ou imprecisões.
Atenção:

lembramos

que

o

acompanhamento

médico

/

nutricional é imprescindível para a segurança e manutenção da
saúde do leitor.

Autor: André Souza
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Bolo de Chocolate Sem Glúten
Ingredientes:
Massa
3 gemas
1 xícara de açúcar
2 tabletes de margarina culinária (200 g)
1 xícara de Amido de Milho Maizena
1 xícara de chocolate em pó
1/2 xícara de leite
1/2 xícara de fubá
1 colher de sopa de fermento em pó sem glúten
3 claras em neve
Cobertura
1/2 xícara de açúcar
4 colheres de sopa de leite
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1/2 xícara de chocolate em pó
2 colheres de sopa de margarina

Modo de Preparo
Unte e polvilhe com açúcar uma fôrma de furo central média com
cerca de 24 cm de diâmetro. Reserve.
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Mode de Preparo da Massa
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Na batedeira, junte as gemas, o açúcar, a margarina culinária e
bata até obter um creme esbranquiçado.
À parte, peneire juntos o amido de milho Maizena, o fubá e o
chocolate em pó.
Acrescente à batedeira os ingredientes peneirados, alternando
com o leite.
Bata até que a massa fique homogênea.
Desligue a batedeira, junte o fermento e misture.
Acrescente as claras em neve delicadamente.
Coloque a massa na fôrma reservada e espalhe com uma colher.
Leve ao forno por 35 minutos ou até que, espetando um palito,
este saia limpo.
Espere amornar e desenforme
Modo de Preparo da Cobertura
Em uma panela média, junte o açúcar, o chocolate em pó, o leite e
a margarina.
Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até ferver e
engrossar levemente (cerca de 5 minutos).
Despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.
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Bolo Vulcão de Cenoura com
Brigadeiro

Ingredientes
Massa
2 cenouras
3 ovos
½ xícara de óleo
1 ½ xícara de açúcar demerara
1 ½ xícara de farinha de arroz
1 colher de sopa de fermento em pó químico
Cobertura
2 latas de leite condensado
200g de creme de leite
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2 colheres de sopa de manteiga
½ xícara de chocolate em pó

Modo de Preparo
Massa
Em um liquidificador, bata as cenouras com os ovos, o açúcar e o
óleo.
Transfira para uma tigela e misture com a farinha e o fermento.
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Despeje em uma forma redonda com furo central untada com óleo
e farinha.
Leve para assar em forno preaquecido (180C) por cerca de 35
minutos.
Retire, espere amornar e desenforme.
Cobertura:
Em uma panela coloque o leite condensado com a manteiga e o
chocolate em pó.
Leve ao fogo médio mexendo até engrossar.
Acrescente o creme de leite e misture bem.
Desligue o fogo e deixe esfriar por completo.
Despeje no centro do bolo, deixando transbordar e escorrer pelas
laterais.
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Muffin com Gotas de Chocolate

Ingredientes
1 ½ xícaras de farinha de arroz
1 xícara de açúcar
1 xícara de leite
¼ xícara de óleo de soja
1 pitade de sal
1 ovo
1 colher de café de essência de baunilha
1 ½ colheres de sopa de fermento em pó químico
½ xícar de gotas de chocolate
Para Decorar
3 colheres de sopa de gotas de chocolate
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Modo de Preparo
Em uma tigela coloque a farinha multiuso, adicione o açúcar, as
gotas de chocolate, o fermento, o óleo, o ovo, o leite, a essência de
baunilha e o sal.
Mexa bem, até obter uma mistura uniforme.
Em uma forma para Muffins coloque forminhas de papel,
preencha até a metade de massa, salpique com gotas de chocolate
e leve em forno pré-aquecido à 180° por aproximadamente 20
minutos.
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Cookies de Chocolate
Ingredientes:
2 xícaras de mistura de farinha de arroz
1/2 colher de chá goma xantana
1/2 xícara de cacau
2 colheres de chá de fermento em pó
1/2 colher de chá sal
½ kg de chocolate meio amargo
4 ovos grandes
2 colheres de chá de essência de baunilha
10 colheres de sopa de manteiga salgada
1 1/2 xícara de açúcar mascavo
1/2 xícara de açúcar
1 1/2 xícaras de chocolate em gotas
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Modo de Preparo
Em uma tigela média, misture a farinha, goma xantana, cacau,
fermento em pó e sal. Reserve.
Derreta os pedaços de chocolate meio amargo no microondas em
intervalos de 30 segundos, mexendo depois de cada um.
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Uma vez derretido completamente, reserve para esfriar um pouco.
Na tigela da sua batedeira, bata a manteiga em velocidade média
até ficar lisa e cremosa, cerca de 45 segundos.
Bata os açúcares até ficar combinado, por cerca de 45 segundos. A
mistura ficará granulada. Reduza a velocidade para baixo e bata
gradualmente os ovos e baunilha até incorporar, cerca de 45
segundos. Adicione o chocolate derretido aos poucos e bata até
que fique misturado, cerca de 1 minuto.
Com o misturador em velocidade baixa, adicione a mistura de
ingredientes secos e misture apenas até ficar homogêneo. Não
mexa demais!
Junte as gotas de chocolate adicionais. Cubra com filme plástico e
deixe repousar à temperatura ambiente por cerca de 20 a 30
minutos.
A consistência da massa ficará mais parecida com mousse. Você
pode pular este passo, mas seus cookies se espalharão mais
durante o cozimento se você os assar imediatamente. Faça o que
fizer, não coloque a massa na geladeira! Vai endurecer como
concreto!
Preaqueça o forno a 180° C.
Coloque uma forma com 2 folhas de papel vegetal. Use uma colher
média de biscoito / sorvete, arredondada. As bolas de massa
devem pesar de 30 a 35 g no máximo
Você deve ter massa suficiente para cerca de 35 a 45 cookies.
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Asse cada assadeira por 12 minutos ou até que as bordas dos
cookies tenham acabado de ficar crocantes, mas os centros ainda
fiquem macios. Se colocar duas assadeiras de uma só vez, gire da
frente para trás e da prateleira superior para a prateleira inferior
durante o tempo de cozimento. É preferível assar uma de cada vez
para obter melhores resultados.
Resfriar os cookies nas folhas por cerca de 5 minutos, em seguida,
transferir para refrigeração.
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Pão de Queijo

Ingredientes:
½ xícara de leite integral
¼ xícara de manteiga sem sal
1 ½ colher de chá de sal
2 xícaras de farinha de tapioca
2 ovos grandes
150g queijo fresco ralado (cerca de 1 xícara)
50g parmesão ralado (cerca de ½ xícara)
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Modo de Preparo
Pré-aquecer o forno a 220° C.
Aqueça o leite, a manteiga, o sal e ¼ xícara de água em uma
panela grande em fogo médio-alto, mexendo ocasionalmente, até
que a manteiga derreta e a mistura comece a ferver, por cerca de 4
minutos.
Retire do fogo e adicione a farinha; mexa vigorosamente com uma
colher de pau até que a massa esteja seca e desgrenhada, cerca de
10 segundos. Transferir para a tigela de uma batedeira com o
acessório de remo ou uma tigela grande. Deixe esfriar por 5
minutos. Bata a mistura em velocidade baixa até que a massa
comece a se unir, cerca de 30 segundos (alternativamente, mexa
vigorosamente com uma colher de pau). Adicione os ovos, um de
cada vez, e continue batendo em velocidade baixa até incorporar
(a massa parecerá quebrada no início e depois se juntará).
Continue batendo em velocidade baixa até que a massa esteja lisa,
pegajosa e um pouco elástica; não exagere ou a massa perderá o
seu alongamento. Adicione o queijo fresco e o parmesão e bata em
velocidade baixa até distribuir uniformemente. Usando uma
colher de sopa coloque porções de massa de aproximadamente
40g (alternativamente, formar massa em pedaços do tamanho de
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bolas de ping-pong com as mãos) em uma assadeira forrada de
papel vegetal (manteiga), espaçamento de cerca de 5 cm entre
elas.
Asse por 5 minutos, reduza a temperatura do forno para 180° C e
continue a assar até que o pão fique bem claro, com algumas
manchas marrons mais escuras (é o queijo) o que deve dar de 2025 minutos. Deixe esfriar 10 minutos antes de servir.
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Pão de Amêndoas sem Glúten e sem
Lactose

Ingredientes:
1 1/2 xícara de farinha de amêndoas (basta bater as amêndoas no
liquidificador até virar farinha)
3/4 xícara de polvilho doce
1/4 xícara de farinha de linhaça dourada
1 colher de chá rasa de sal
1 colher de chá de açúcar (pode ser mascavo)
1 colher de sopa de fermento biológico (seco para pães, não é o
branco químico)
4 ovos
1/2 vidro pequeno de leite de coco (opcional)
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Modo de Preparo
Misture todos os ingredientes secos e reserve. Bata bem os ovos,
no liquidificador ou com um fouet, e então adicione aos
ingredientes secos e incorpore bem.
Acomode sua massa em uma forma de pão untada, cubra com um
paninho limpo e deixe a massa descansar e crescer. Se estiver
calor deixar em uma bancada, se estiver frio colocar no
microondas (aquecer antes um copo de água, depois colocar a
massa dentro junto com o copo) ou no forno morno desligado.
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Depois do pão crescido asse por 5 minutos em fogo alto (220250º C e depois abaixe até 180-200º C e asse por mais 30-40
minutos.
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Cupcake Saudável de Chocolate com
Biomassa
Ingredientes:
200g de biomassa de banana verde
3 ovos
4 colheres de sopa de cacau em pó
3 colheres de sopa açucar de coco
2 colheres de sopa de fermento em pó
1 colher de sopa de óleo de coco
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Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata tudo.
Coloque nas forminhas e ponha no forno pré-aquecido por cerca
de 20 minutos. Está pronto o Cupcake saudável sem glúten e sem
lactose!
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Pizza de Proteína de Batata-Doce
Ingredientes:
1 batata-doce média cozida
1/2 xícara de clara de ovo
1/4 xícara de farinha de trigo (ou farinha de aveia ou farinha de
quinoa)
1 colher de sopa de farinha de coco (ou uma combinação de
caseína sem sabor e amêndoas)
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Modo de Preparo:
Pré-aqueça o forno a 170º C. Misture todos os ingredientes.
Divida a mistura em duas bandejas de bolo, ou faça uma crosta ao
mesmo tempo. Utilize uma forma de silicone para bolo ou unte
uma forma comum. Asse por cerca de 15 minutos ou até que as
crostas fiquem douradas. Adicione coberturas para dar seu sabor
desejado (veja abaixo algumas dicas). Grelhe a pizza por cerca de
5 a 10 minutos ou até que o queijo fique derretido e as arestas
dourem.
Dicas da pizza de batata-doce:
Para coberturas, eu gosto de espalhar 2 colheres de sopa de
extrato de tomate, alguns cogumelos fatiados, algumas fatias de
alho-poró, um par de colheres de sopa de queijo cheddar maduro,
e salsa. Eu também pincelo um pouquinho de azeite em torno das
bordas, isso acrescenta uma riqueza muito boa para a pizza e a faz
ficar deliciosa!
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Panquecas de Batata Sem Glúten
Ingredientes:
7 batatas cruas
1 cebola
2 ovos
2 colher de sopa de fécula de batata
2 colher de chá de sal
Pimenta a gosto
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Modo de Preparo:
Rale as batatas e a cebola no ralo grosso e coloque as batatas e a
cebola raladas num coador e esprema o máximo que puder para
tirar o líquido.
Coloque numa tigela e adicione os ovos, a fécula de batata, o sal, a
pimenta e misture bem.
Numa frigideira antiaderente bem untada com óleo coloque cerca
de

3

colheres

de

sopa

da

mistura,

espalhe

com

uma

espátula,quando começar a dourar vire para dourar o outro lado.
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Pão de Mandioquinha sem Lactose e
sem Glúten
Ingredientes:
1/2 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo (5g)
1 xícara de polvilho doce (100g)
2 e 1/2 xícaras de farinha de arroz (250g)
4 colheres de goma xantana (8g)
1 xícara de mandioquinha cozida e amassada (200g)
200ml de água
1 clara (40g)
5 colheres de sopa de azeite de oliva (cerca de 75ml)
2 colheres de sopa rasas de açúcar refinado (30g)
1 colher de sobremesa de sal (7g)
1 ovo (60g)
1 gema + 1 colher de café de azeite (para pincelar)
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Modo de Preparo:
Em uma tigela misture bem a farinha de arroz, o polvilho doce, a
goma de xantana e o fermento biológio e reserve. Em outra
misture os ingredientes restantes até ficar homogêneo (pode usar
um batedor para auxiliar).
Junte os ingredientes secos aos líquidos e bata (com o batedor Fouet) até obter uma massa lisa. Coloque em uma fôrma untada
com azeite (o ideal é uma fôrma para bolo inglês – 10x21x10cm) e
pincele a base com a gema misturada com o azeite. Embrulhe com
filme plástico e reserve, por uma hora, até crescer. Asse no forno
pré-aquecido (180oC) por cerca de 30 minutos. Caso queira
congelar, conserve no freezer por até 3 meses em embalagem
plástica sem ar. Para consumir, retire somente as fatias que serão
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consumidas no dia. Ao descongelar, utilize a temperatura
ambiente ou o micro-ondas por alguns segundos. Quem tem o
modo grill, fica ótimo.
Rendimento: cerca de 15 fatias
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Bolo de Laranja sem Glúten
Ingredientes:
1 batata-doce média cozida
1 xícara de farinha de linhaça dourada
2 xícaras de açúcar
1 xícara de amaranto orgânico em flocos
1 xícara de amido de milho
1 colher de sobremesa de fermento em pó
1 laranja pêra com casca e sem semente
4 ovos
½ copo de óleo de canola ou de milho
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Modo de Preparo:
Corte a laranja em pedaços e retire todo o bagaço. Coloque no
liquidificador a laranja, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até ficar
homogêneo. Reserve. Coloque em uma tigela o amaranto em
flocos e a farinha de linhaça, o amido de milho, o fermento e
misture bem. Despeje a mistura do liquidificador aos poucos
misturando bem. Coloque em forma de bolo com furo central,
untada e polvilhada com farinha de linhaça. Asse em forno préaquecido a 180 por 40 minutos ou até que espetando um palito no
centro saia limpo. Se desejar, faça uma calda com suco de laranja,
raspas e açúcar e jogue por cima do bolo ainda quente.
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Manjar de Côco sem Glutén e Sem
Lactose
Ingredientes:
6 ameixas em calda
1 xícaras de leite de soja ou de arroz (400ml)
4 colheres de sopa de amido de milho (32g)
1 vidro de leite de coco (200ml)
4 colheres de sopa de açúcar (80g)
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Modo de Preparo:
Coloque o amido numa panela e adicione um pouco do leite. Mexa
para dissolver. Junte os ingredientes restantes e cozinhe, até
engrossar, mexendo bem. Coloque em potes para sobremesa,
cubra com filme plástico cobrindo o creme e reserve na geladeira
por 3 horas. Cubra com as ameixas em calda e pode servir em
seguida.
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Bolo de Milho sem Glutén e Sem
Lactose
Ingredientes:
1 batata-doce média cozida
3 ovos
3 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha de milho para cuscuz
1 xícara de amido de milho
1 copo de suco de laranja
1 colher de café de fermento em pó químico
3 colheres de sopa de creme vegetal (margarina sem leite)
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Modo de Preparo:
Misturar o suco de laranja à farinha de milho para cuscuz e
reservar. Misturar a margarina e o açúcar e colocar as gemas.
Acrescentar a farinha de milho, o amido de milho (Maizena) e o
fermento. Untar a forma com margarina e o amido. Colocar no
forno pré-aquecido a 180°.
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