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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 Aveia (Ou Massa para Pizza) 

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 2 xícaras de água. 

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

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

4. Deixar descansar uns 5 minutos. 

5. Em uma bacia 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! 

Obs. Para Pizza enfarinhar a bancada com farinha de arroz, abrir a massa numa espessura fina, 

colocar em uma forma de pizza untada e fazer furinhos. Deixar descansar por 20 minutos e assar em 

forno pre-aquecido em 200⁰C por 20 a 30 minutos ou até ficar bem assada. Colocar o recheio de sua 

preferência e retornar ao forno até dourar. 
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Massa com Mandioca para Pizza 

Ingredientes 
• 1 xícara de mandioca crua (macaxeira, aipim)   

• 3 xícaras de farinha de arroz integral 

• 2 colheres de sopa de sementes de girassol 

• 2 colheres de sopa de psyllium 

• 1 a 2 colheres de sopa de cebola 

• 1 colher de sopa de mel ou açúcar mascavo 

• 1 colher de sopa de fermento biológico 

• ½ colher de sopa de sal 

• 2 xícaras de água 

Modo de Fazer 
1. Dissolver o fermento com o mel ou açúcar em 1 xícara de água morna. Reservar por 3 min. 

2. Bater a mandioca crua com 1 xícara de água, o sal, a cebola e a semente de girassol. 

3. Adicionar o psyllium e bater mais um pouco. 

4. Em uma bacia despejar a mistura do liquidificador e adicionar a farinha de trigo sarraceno e 

da farinha de arroz aos poucos até dar o ponto. 

5. Untar uma forma e abrir a massa com as mãos. 

6. Polvilhar com orégano e apertar. 

7. Descansar por 20 a 30 minutos. 

8. Pré-assar a massa em fogo médio até começar a dourar. 

9. Rechear a gosto e levar ao forno novamente até a massa começar ficar crocante. 

Massa para Esfirra 

Ingredientes 

• 1 xícara de farinha de grão de bico ou farinha de arroz integral  

• 1 xícara de maizena 

• 1/2 xícara de polvilho doce 

• 1/2 colher chá de sal 

• 1 colher de açúcar mascavo 

• 2 colheres de linhaça triturada  

• 1 colher chá de goma xantana 

• 3 colheres de azeite de oliva 

• 1 xícara de água morna 

Modo de Fazer 
1. Colocar o açúcar e o fermento em 1 xícara de água morna por 5 minutos. 

2. Misturar os ingredientes secos e despejar o fermento. 

3. Sovar e verificar o ponto da massa que desgrude das mãos. Se necessário adicione mais 

polvilho doce ou maisena. 

4. Deixar descansar por 20 minutos coberto com pano. 

5. Polvilhar maisena na mesa e abrir a massa com rolo. 

6. Cortar as esfirras no tamanho desejado. 

7. Rechear a gosto e assar por 30 minutos ou até dourar. 
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Massa para Coxinha 
• 1/2 xícara de grão de bico cozido 

• 1 colher chá de sal 

• 3 a 4 colheres sopa de farinha de mandioca 

• 1 colher de sopa de polvilho doce 

• 2 colheres de sopa de azeite de oliva 

• 3/4 xícaras de água mais ou menos 

Modo de fazer 
Bater o grão de bico cozido com a água, sal e o azeite. Despejar em uma panela, adicionar a farinha 

de mandioca e o polvilho. Cozinhar até desgrudar do fundo da panela. Espere esfriar um pouco. 

Abrir a massa com a mão, colocar o recheio de sua preferência, modele as coxinhas. Passar na 

farinha para empanar. Levar para assar até dourarem. 

Para empanar: 

• 1 colher sopa de farinha de mandioca torrada 

• 1 colher sopa de linhaça dourada triturada 

• 1/2 colher chá de páprica doce 

• Uma pitada de sal 

Obs.: Usei farinha de mandioca torrada na massa, mas acredito que pode ser sem torrar. 

 

Massa para Pizza de Frigideira ou Pãozinho 
• 1/4 xícara de farinha de arroz integral 

• 1/4 xícara de farinha de aveia 

• 1/4 xícara de polvilho doce 

• 1 colher chá de fermento biológico 

• 1/2 colher chá de sal  

• Orégano a gosto 

• 1 colher sopa de azeite de oliva 

• 1/3 xícara de água ou menos 

• Girassol ou gergelim para decorar 

Modo de fazer 
Em uma bacia misturar todos os ingredientes secos. Adicionar o óleo e água aos poucos. Misture 

bem. A quantidade da água vai depender do tipo de farinha de aveia que vc usar. Deixe descansar a 

massa por uns 20 minutos. Unte uma frigideira e abra a massa com a mão. Asse em fogo baixo 

coberto com uma tampa por uns 5 minutos ou até ficar bem dourada. Vire o outro lado e aguarde 

até dourar. Colocar o recheio de sua preferência, só cuide para não exagerar no molho de tomate 

para não perder a crocáncia da massa. 
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Assado de Grão de Bico 

Ingredientes 

• 1 xícara de grão de bico cru 

• 1 xícara de arroz integral cru 

• ½ xícara de castanha de caju 

• 1 cebola 

• 3 dentes de alho 

• 1 colher de sopa rasa de sal 

• 2 tomates 

• Orégano a gosto 

Modo de Fazer 
1. Colocar o grão de bico e arroz integral de molho por 12 horas 

2. Escorrer e lavar 

3. Colocar todos os ingredientes menos os últimos 2 no liquidificador, cobrir com água até 2 

dedos acima dos ingredientes, e bater bem. A massa tem que ficar bem homogêneo e 

líquido como se fosse um bolo. 

4. Untar uma forma e despejar a massa. 

5. Decorar com orégano e rodelas de tomate. Se preferir pode decorar com azeitonas, palmito, 

milho ou molho de tomate. 

6. Assar por 50 minutos ou mais. 

7. Espere esfriar para cortar. 

Massa para Pizza 

Ingredientes 
• 1 xícara de mandioca crua (macaxeira, aipim)   

• 1 xícara de farinha de trigo sarraceno 

• 2 xícaras de farinha de arroz integral 

• 2 colheres de sopa de sementes de girassol 

• 2 colheres de sopa de psyllium 

• 1 a 2 colheres de sopa de cebola 

• 1 colher de sopa de mel ou açúcar mascavo 

• 1 colher de sopa de fermento biológico 

• ½ colher de sopa de sal 

• 2 xícaras de água 

Modo de Fazer 
1. Dissolver o fermento com o mel ou açúcar em 1 xícara de água morna. Reservar por 3 

minutos. 

2. Bater a mandioca crua com 1 xícara de água, o sal, a cebola e a semente de girassol. 

3. Adicionar o psyllium e bater mais um pouco. 

4. Em uma bacia despejar a mistura do liquidificador e adicionar a farinha de trigo sarraceno e 

da farinha de arroz aos poucos até dar o ponto. 

5. Untar uma forma e abrir a massa com as mãos. 

6. Polvilhar com orégano e apertar. 

7. Descansar por 20 a 30 minutos. 

8. Pré-assar a massa em fogo médio até começar a dourar. 
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 Massa para Pizza de Frigideira 

Ingredientes 

• 1 ½ xícaras de trigo sarraceno em grão 

• 2 colheres de sopa de psyllium 

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

• ½ colher de sopa de fermento biológico seco 

• 1 colher de chá de mel ou açúcar (opcional) 

• ½ colher de chá de sal 

• Orégano a gosto 

• Uma pitada de páprica doce 

• 1 xícara de água morna ou mais 

Modo de Fazer 
1. Bater o trigo sarraceno a seco e peneirar. 

2. Colocar o psylium em ½ xícara de água morna. 

3. Adicionar o fermento biológico em mais uma ½ xícara de água morna. Se quiser acrescentar 

1 colher de chá de mel ou açúcar. Aguardar 5 minutos. 

4. Misturar todos os ingredientes e acertar o ponto da massa. 

5. Colocar dentro de um saquinho e deixar crescer por 1 hora.  

6. Abrir porções da massa e assar em uma frigideira untada até dourar.  

7. Virar de lado e dourar o outro lado. Rechear a gosto, colocar uma tampa e aguardar mais 2 

minutos. 

8. Comer quente. 

Quiche com Massa de Grão de Bico 

Ingredientes 

• 2 xícaras de grão de bico cozido 

• 7 colheres de farinha de aveia 

• 1 colher de sopa rasa de sal 

• 2 colheres de sopa de azeite de oliva 

• Orégano a gosto 

Modo de Fazer 
1. Amassar o Grão de bico ou bater no processador. 

2. Adicionar os demais ingredientes até conseguir abrir a massa com as mãos em uma forma 

de fundo falso. Deixar uma espessura fina. 

3. Rechear a gosto. (Por exemplo brócolis, palmito, azeitona, cenoura ralada, creme de 

amêndoas com polvilho azedo). 

4. Assar até dourar. Esperar esfriar para desenformar. 

Quiche com Massa de Couve Flor 

Ingredientes 

• 2 xícaras de couve flor ralada ou triturada 

• ½ xícara de castanha do Pará 

• ¼ xícara nozes 

• 2 colheres de sopa de linhaça triturada 

• 2 a 3 colheres de sopa de farinha de aveia ou farinha de amaranto 

• 1 colher de chá de sal 
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Modo de Fazer 
1. Triturar as castanhas e nozes a seco no liquidificador. 

2. Triturar a couve flor a seco. 

3. Misturar todos os ingredientes em uma bacia e adicione um pouco de água se necessário. 

4. Untar uma forma de fundo falso, despejar a massa e abrir com as mãos. 

5. Pre-assar por 15 a 20 minutos em forno médio. 

Recheio 

• ¼ xícara de amêndoas ou sementes de girassol 

• ½ xícara de milho verde 

• 2 a 3 colhereres de sopa de polvilho azedo ou maizena 

• 1 dente de alho pequeno 

• 1 colher de chá de sal ou a gosto 

• 1 xícara de água 

Modo de Fazer 
1. Bater todos os ingredientes menos o milho no liquidificador. 

2. Despejar em uma panela e levar a fogo mexendo até engrossar. 

3. Tirar do fogo e misturar com o milho verde. 

4. Despejar o recheio sobre a crosta e levar por assar por mais 15 minutos ou até dourar. 

Quiche de Espinafre e Tofu 
• 1 xícara de aveia  

• 3 colheres de sopa de farinha de grão de bico  

• 2 colheres de sopa de linhaça triturada  

• 2 colheres de sopa de maizena  

• 1 colher de chá de sal ou a gosto  

• 2 colheres de sopa de azeite de oliva 

Recheio  

• 3 rodelas de cebola 

• 2 dentes de alho  

• 2 xícaras de espinafre 

• 2 tomates em rodelas 

• 1 xícara de creme de tofu (bater o tofu com temperos e um pouco de água) 

Modo de Fazer 
1. Hidratar a linhaça em ¼ xícara de água. 

2. Misturar os ingredientes secos da massa. Acrescentar a linhaça hidratada e o azeite. Se 

necessário adicione água até dar ao ponto. 

3. Untar uma forma, de preferência de fundo falso. 

4. Abrir a massa com as mãos diretamente na forma. 

5. Pre-assar por 15 minutos. 

6. Refogar o alho e a cebola com uma pitada de sal. 

7. Acrescentar o creme de tofu e o espinafre e deixar cozinhar. 

8. Despejar o recheio na massa. Decore com as rodelas de tomate. 

9. Assar por mais 15 minutos ou até dourar. 
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Empadinha de Grão de Bico 

Ingredientes 

• 1 xícara de grão de bico cozido 

• Uma colher de chá de sal 

• Uma pitada de açafrão 

• Água do grão de bico 

• 1 ½ xícara de farinha de aveia ou até dar o ponto 

Modo de fazer 
1. Bater o grão de bico com um pouco da água do cozimento, o suficiente para bater, juntos 

com o açafrão e sal. 

2. Despejar em uma bacia e adicionar farinha de aveia até desgrudar das mãos. Cuidado para a 

massa não ficar muito dura. 

3. Untar uma forminha e fazer uma bolinha de massa e abrir com os dedos dentro da forminha. 

4. Colocar o recheio e cobrir com uma tampinha da mesma massa. 

5. Assar por 30 minutos em forno médio ou até dourar. 

Recheio 

• 1 cebola picada 

• 3 dentes de alho 

• 4 azeitonas picadas 

• 1 xícara de Palmito  

• 1 tomate picado 

• 1 colher de sopa de amêndoas 

• Tofu (opcional) 

• Orégano 

• Sal a gosto 

Modo de Fazer 
1. Refogar a cebola e alho com um pouquinho de água 

2. Bater o palmito com 1 colher de amêndoas e adicionar na panela 

3. Adicionar os demais ingredientes e deixar cozinhar mais uns 5 minutos para pegar o gosto. 

 


