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Pão de Painço 

Ingredientes 

• 2 xícaras de painço cru descascado 

• 3 colheres de sopa de psyllium 

• 3 colheres de sopa de linhaça dourada triturada 

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco 

• 1 colher de sopa de mel ou açucar mascavo 

• 1 ½ xícara de leite de coco 

• 1 colher de chá de sal 

Modo de Fazer 
1. Deixar 1 xícara de painço de molho por 12 horas. 

2. Bater a outra xícara de painço a seco no liquidificador e peneirar. 

3. Colocar o fermento biológico com açúcar ou mel em ½ xícara de leite de coco morno. 

4. Em outra vasilha colocar hidratar o psyllium em ½ xícara de leite de coco ou mais por ca. 5 

minutos. Bater bem com uma colher até dissolver e não ficar embolado. 

5. Bater todos os ingredientes menos o psyllium e farinha de painço. 

6. Acrescentar o psyllium e bater por mais 1 minuto. 

7. Despejar em uma bacia e acrescentar a farinha de painço até a massa desgrudar das mãos. 

8. Sovar e modelar o pão. 

9. Untar uma forma e colocar o pão para descansar até dobrar de tamanho. 

10. Assar em forno pré-aquecido por aprox. 50 minutos. 

11. Retirar do forno. Esperar esfriar e desenformar. 

Obs. Nunca cortar quente. Em lugares quentes precisa guardar na geladeira apos de um dia ou 

cortar e congelar. 

Pão Prático Saborizado 

Ingredientes 

• 1 xícara de farinha de farinha de arroz integral 

• 1 xícara de maizena 

• 1 colher chá de sal 

• Metade de 1/4 de xícara de azeitona 

• 1 colher de chá de mel(opcional) 

• 1 colher de sopa rasa de fermento biológico 

• 3 colheres sopa de azeite de oliva 

• 2 colheres de sopa de Psylium  

• Oregano a gosto 

• 1 xícara e meia de água morna 

Modo de fazer: 
Dissolver o fermento na água  morna junto com o mel.Aguardar uns 3 minutos.Em uma bacia 

misturar os ingredientes secos, adicionar a água aos poucos.A massa fica mole um pouco mais dura 

que massa de bolo.Untar uma forma e despejar a massa,pincelar azeite  por cima .Deixar crescer até 

dobrar de tamanho.Assar em forno pre aquecido por uns 40 minutos ou até dourar. Esperar esfriar  

um pouco.Desenformar e enrolar num pano. 
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Pão de Inhame 

Ingredientes 

• 300g de inhame cru descascado (2 xícaras) 

• 3 xícaras de fuba mimoso ou mais 

• 4 colheres de sopa de psyllium 

• 4 colheres de sopa de semente de girassol 

• 1 colher de sopa de açucar mascavo ou mel 

• ½ colher de sopa de sal ou a gosto 

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco 

• 2 xícaras ou mais de água 

Modo de Fazer 
1. Descascar o inhame e bater no liquidificador com o sal e girassol, com 1 xícara de água. 

2. Amornar 1 xícara de água. Dissolver o fermento em ¼ de xícara da água com o açúcar ou 

mel. Em outro recipiente dissolver o psyllium com o restante da água bem morna. Aguardar 

5 minutos. 

3. Adicionar no liquidificador o psyllium hidratado e bater. 

4. Despejar em uma bacia o conteudo do liquidificador e misturar o fermento. Acrescentar o 

fubá aos poucos até dar o ponto. A massa não fica muito dura, mas não gruda nas mãos. 

5. Untar uma forma (24x10 cm), modelar o pão e deixar crescer por aproximadamente 1 hora 

até dobrar de tamanho. 

6. Assar em temperatura média em forno pre-aquecido por 50 min a 1 hora. 

7. Esperar esfriar por 15 minutos e desenformar. Não cortar quente! 

Pão de Trigo Sarraceno com Batata Doce 
• 2 ½ xícaras de farinha de trigo sarraceno  

• 1 xícara de batata doce crua 

• 3 colheres sopa de azeite de oliva 

• 2 colheres sopa de psylium 

• 1 colher de sopa de fermento biológico 

• 1 colher chá de sal 

• 1 colher de açúcar ou mel 

• 1 1/2 xícaras de água ou mais 

Modo de fazer 
Colocar amornar 1 xícara de água, até ficar bem esperta. Colocar o psylium em um recipiente e 

1/2xicara de água esperta, mexer bem. Em outro recipiente dissolver o mel com 1/2xicara de água e 

o fermento, aguardar 5 minutos. No liquidificador bater a batata doce descascada com 1/2 xícara de 

água em temperatura ambiente, junto com o sal e o azeite, bater bem. Adicionar o psylium e o 

fermento hidratado e bater de novo. Misturar todos os ingredientes em uma bacia, acerte o ponto 

da massa até que não grude nas mãos. Modelar os pães do tamanho que você desejar. Untar uma 

forma, colocar os pães e deixar descansar até dobrar de tamanho. Assar em forno pre aquecido em 

fogo médio por 50 minutos a 1 hora. Espere esfriar um pouco para desenformar, cubra com um 

pano para não ressecar. Não cortar quente. Guarde em um pote com tampe ou em um saquinho. Se 

for quente a temperatura não deixe mais que um dia fora da geladeira. Guarde esse pão na 

geladeira, aqueça na hora de comer e bom apetite. 
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Panetone 

Ingredientes 

• 2 xícaras de farinha de aveia 

• 1 xícara de painço triturado 

• ½ xícara de uvas passas brancas 

• ½ xícara de uvas passas pretas 

• ¼ xícara de suco de laranja com cenoura 

• 4 colheres de sopa de linhaça triturada 

• 3 colheres de sopa de psyllium 

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco 

• 1 colher de sopa de mel ou açúcar mascavo (opcional) 

• 1 colher de chá de essência de panetone 

• Raspas de 1 laranja 

• ½ colher de chá de sal 

• Amêndoas para decorar 

• 1 ½ xícara de água morna 

Modo de Fazer 
1. Colocar o psyllium em 1 xícara de água morna e o fermento biológico em ½ xícara de água 

morna com 1 colher de sopa de mel. Aguardar 5 minutos. 

2. Bater o painço a seco e peneirar. 

3. Bater a aveia com as uvas passas brancas. 

4. Bater 1 xícara de suco de laranja com ¼ xícara de cenouras e coar no voal. Separar ¼ xícara 

do suco para uso na receita. 

5. Em uma bacia misturar os ingredientes secos. Adicionar o psyllium e fermento biológico e 

misturar. Por último acrescentar as passas pretas e demais ingredientes. 

6. Despejar a massa em uma forma de panetone até a metade. 

7. Deixar crescer até dobrar de tamanho. 

8. Assar em forno pré-aquecido a 200⁰C por 1 hora. Cravar um palito para testar se estar 

assado por dentro. 
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Pão de Quinoa 
• 1 ½ xícara de farinha de arroz integral ou mais 

• 1 xícara de quinoa cozida 

• 2 colheres sopa de chia 

• 2 colheres sopa de azeite de oliva 

• 4 a 5 colheres de polvilho doce 

• 1 colher sopa de fermento biológico 

• 1/2 colher chá de goma de xantana 

• 1 ½ xícara de água morna 

• 1 colher sopa de mel ou açúcar 

• 1 colher chá de sal 

• Uma pitada de orégano 

• Girassol para decorar 

Modo de fazer 
Colocar 1/2 xícara de quinoa de molho por 12 horas. Lavar e escorrer. Em uma panela com um 

pouco de água, coloque a quinoa para cozinha só com a água por 10 a 15 minutos ou até ficar mole. 

Depois lave e escorra. Espere esfriar a quinoa para colocar na massa. Em uma bacia adicione a chía, 

o mel, o fermento biológico e a água morna. Misture tudo e aguarde uns 5 minutos. Adicione a 

farinha de arroz e o polvilho e s goma xantana, misture bem. Por último adicione a quinoa cozida e o 

azeite de oliva. O ponto da massa fica um pouco mais duro que massa de bolo. Untar uma forma 

com óleo, despeje a massa, deixe descansar até dobrar de tamanho. Assar em forno pré-aquecido 

em fogo médio por aproximadamente 50 minutos a 1 hora, dependendo do forno. 

Pão de Aveia 

Ingredientes 

• 3 xícaras de farinha de aveia 

• 1 xícara de farinha de arroz (mais ou menos) 

• ½ xícara de linhaça triturada 

• 3 colheres de sopa de psyllium 

• 1 colher de sopa de mel 

• 1 colher de sopa de fermento biológico 

• 1 colher de chá de sal 

Modo de Fazer 
1. Amornar 480 ml de água. 

2. Separar 1 xicara de água e misturar o psyllium. 

3. Separar uma xicara de água e misturar o fermento biológico e o mel ou açúcar mascavo. 

4. Deixar descansar uns 5 minutos. 

5. Em um bowl misturar os ingredientes secos menos a farinha de arroz. 

6. Misturar os outros ingredientes e misturar bem. No final acrescentar farinha de arroz aos 

poucos. 

7. Modelar o pão e colocar em uma forma untada. 

8. Deixar descansar uns 40 minutos ou até dobrar de tamanho. 

9. Assar em forno médio por 50 minutos a 1 hora. 

10. Retirar do forno e deixar esfriar uns 5 minutos. 

11. Desinformar para não suar. Não cortar quente! 
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Pão de Fermentação Natural 

Ingredientes 

• 2 ½ xícaras de farinha de aveia 

• 1 xícara de polvilho doce 

• 1 colher de chá de sal 

• 2 colheres de sopa de fermento natural (levan, 80g) 

• 1 colher de sopa de açúcar mascavo ou mel 

• 2 colheres de sopa de azeite de oliva (opcional) 

• 1 ½ xícaras de água 

Modo de Fazer 
1. Em uma bacia misturar todos os ingredientes secos. 

2. Adicionar o fermento natural e a água, mexendo bem para dissolver bem o fermento. A 

massa fica molhe e um pouco grudento. 

3. Untar uma forma e despejar a massa. 

4. Molhar a mão para arrumar a massa. Decorar com semente de girassol ou gergelim e 

apertar com a mão para grudar a semente. 

5. Deixar descansar por 8-12 horas ou até dobrar de tamanho, dependendo do clima. 

6. Assar em forno médio pre-aquecido por 50 minutos a 1 hora. 

7. Esperar esfriar para desenformar. Não cortar quente! 

Pão de Sorgo Doce 

Ingredientes 

• 1 ½ xícaras de farinha de sorgo 

• 1 xícara de fubá mimoso 

• ½ xícara de uvas passas brancas 

• 1 xícara de coco fresco batido 

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco 

• 2 colheres de sopa de açúcar mascavo ou mel 

• 3 colheres de sopa de psyllium 

• ½ colher de chá de sal 

• 1 ½ xícaras de água 

Modo de Fazer 
1. Dissolver o fermento e o açúcar em ½ xícara de água morna e aguardar 5 minutos. 

2. Misturar o psyllium em 1 xícara de água bem morna e aguardar 5 minutos. 

3. Bater a seco as farinhas juntos com as uvas passas no liquidificador. 

4. Despejar tudo em uma bacia e bater o coco a seco. 

5. Reservar 2 colheres de sopa do coco e misturar todos os outros ingredientes. Se necessário 

adicione mais farinha ou água. O ponto da massa é quando começar desgrudar das mãos. 

Não deixar a massa muito duro. 

6. Untar uma forma e modelar o pão. 

7. Deixar crescer até dobrar de tamanho. 

8. Assar por 1 hora. 

Obs. Pode fazer Fatias Húngaras com essa massa. 
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Pão de Sorgo 
• 2 xícaras de farinha de sorgo 

• 3 colheres sopa de psylium 

• 1 colher chá de sal 

• 1 colher rasa de fermento biológico 

• 3 colheres sopa de linhaça triturada 

• 1 colher sopa de mel ou açúcar mascavo 

• 1 xícara de água esperta ou mais 

Modo de fazer 
Colocar o fermento e o mel em uma vasilha com 1/2 xícara de água esperta. 

Dissolva o psylium em outro recipiente com a água morna. Misture os ingredientes secos junto com 

os demais ingredientes. Amassar até a massa desgrudar das mãos. Unte uma forma com óleo, faça 

os pães em forma de pão de hambúrguer ou modele um pão num molde para pão. Deixe descansar 

até dobrar de tamanho. Asse em forno pre aquecido em fogo médio por uns 50 minutos a 1 hora. 

Não cortar o pão quente. Espere esfriar um pouco, desenformar e cobrir com um pano. 

Obs.: Se quiser uma cor mais clara, adicione uma xícara de farinha de arroz integral e ajuste a 

quantidade da agua 

Pão Asmo 

Ingredientes 
• 1 xícara de farinha de aveia ou farinha de arroz integral 

• 1 colher de sopa de azeite 

• ½ colher de chá de sal 

• ½ xícara ou mais de água fervendo 

Modo de Fazer 
1. Em uma bacia misture todos os ingredientes, acrescentando a água fervendo aos poucos até 

dar o ponto. 

2. Esperar esfriar um pouco. 

3. Pegar um pedaço da massa, humedecer as mãos para não grudar a massa. Fazer uma bola e 

achatar, terminando de abrir em uma frigideira anti-aderente. 

4. Deixar em fogo baixo até dourar. 

5. Virar de lado até ficar pronto 

6. Comer quente 

Rendimento: 3 pães asmos.  
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Pão Rápido 

Ingredientes 

• 2 ½ xícaras de farinha de arroz integral 

• ½ xícara de polvilho doce 

• ½ xícara de semente de girassol ou castanha do Pará 

• 2 colheres de azeite de oliva (opcional) 

• 1 colher de sopa de açúcar mascavo ou mel 

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco 

• 1 colher de chá de sal 

• 1 colher de sopa de psilium 

• 2 ½ xícaras de água morna 

• Gergelim para decorar 

Modo de Fazer 
1. Misturar as farinhas em uma bacia. 

2. Dissolver o fermento biológico em ½ xícara de água morna com 1 colher de sopa de açúcar 

mascavo ou mel. Deixar descansar por uns 5 minutos. 

3. Bater a smente de girasssol ou castanha com 2 xícaras de água morna. 

4. Misturar todos os ingredientes com uma colher. A massa vai ficar mole, um pouco mais dura 

do que massa de bolo. 

5. Untar uma forma e despejar a massa até a metade. Deixar descansar até chegar a borda. 

6. Pre-aquecer o forno e assar no 200⁰C por 40 minutos ou até ficar bem dourado. 

7. Esperar esfriar para desinformar. Melhor cortar no dia seguinte. 

 


