
Verão Fit



O verão está ai e não há nada melhor 

do que ficar em forma. Nesse programa 

vamos fazer um Menu completo para 

dar um up na sua saúde.

Tem de entrada Cogumelos com 

Pistaches Crocantes. Tem também 

Atum Gratinado com Espinafres como 

prato principal. 

E de sobremesa... tchan, tchan, tchan... 

uma deliciosa torta de maracujá 

vegana que nem precisa ir no forno 

para ficar pronta! Com amor sempre dá 

certo! Vamos lá?

Verão Fit



Ingredientes:

- 8 cogumelos Portobelo sem os cabinhos
- 30 grs. de pistaches sem casca
- 1 xícara de creme de ricota
- 1 colher de chá de folhinhas de tomilho fresco
- 1 colher de chá de folhinhas de orégano fresco
- Sal e pimenta do reino
- 1 xícara de vinho branco
- 2 colheres de sopa de minas padrão light ralado

Como Fazer?

Misture o creme de ricota com os pistaches picados, o tomilho, o orégano, o sal e a 
pimenta. Num refratário coloque o vinho e os cogumelos virados ao contrário. 
Recheie os cogumelos com o creme de pistaches e cubra com queijo ralado. Leve ao 
forno até cozinhar os cogumelos e derreter o queijo.

Cogumelos com Pistaches Crocantes

#Cogumelo
#Cogumelo Portobelo
#Pistache
#Ricota
#Salgada
#Entrada



Ingredientes:

- 2 latas de atum
- 100 grs. de espinafres
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 ovos
- 125 ml de leite
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta moída na hora
- 150 grs. de queijo minas padrão light

Como Fazer?

Coloque numa panela um pouco de azeite, coloque a cebola e o alho e deixe 
murchar, ponha o espinafre e tempere com sal e pimenta. Escorra e desfaça 
ligeiramente o atum e depois misture no preparado anterior. Numa tigela bata os 
ovos com o leite e tempere com sal e pimenta. No fundo de recipiente de ir ao forno 
espalhe a mistura de atum e espinafres e cubra com o preparado de ovos. Polvilhe 
com queijo ralado e leve ao forno para gratinar +/- 25 minutos.

Atum Gratinado com Espinafres

#Atum
#Espinafre
#Queijo Minas
#Queijo
#PratoPrincipal



Ingredientes:

Para a Massa:
- 1 xícara e ½ de amêndoas ou castanhas do Pará
- 2 colheres de chá de raspinhas de limão
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 xícara de tâmaras sem caroço

Para o Recheio:
- 6 maracujás grandes
- ½ xícara de leite de coco
- ½ xícara de adoçante
- 1 colher de café de xylitol 
- 1 colher de café de essência de baunilha
- 2 xícaras de cajus deixadas de molho
- 1 pitada de sal
- ½  xícara de óleo de coco

Para a Cobertura:
- 2 maracujás e 3 colheres de sopa de xylitol

Como Fazer?

Unte uma forma de torta de aro removível com óleo da sua preferência. Bata todos 
os ingredientes da massa no processador, até ficar tudo bem ligado. Coloque na 
forma já untada e vá espalhando ponha na geladeira. 

Continua >>

Torta de Maracujá

#Torta
#Maracujá
#Torta de Maracujá
#Doce
#Sobremesa



Coloque a polpa de maracujá no liquidificador e bata um segundo só para separar as 
sementes da polpa. Passe por uma peneira. Coloque a polpa no liquidificador 
novamente e junte os cajus, o leite de coco, o adoçante, a baunilha, o sal e o óleo de 
coco derretido. Bata bem. Ponha em cima da massa e leve para gelar até endurecer 
um pouco. Para a cobertura, deixe ferver o maracujá com o xylitol até ficar em ponto 
de estrada. Deixe esfriar e ponha por cima da torta.

Torta de Maracujá (continuação)

#Torta
#Maracujá
#Torta de Maracujá
#Doce
#Sobremesa




