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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. 

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! 
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Pão de Forma com Fermentação Natural 

Ingredientes 

• 80 gramas de farinha de arroz integral 

• 60 gramas de polvilho doce 

• 70 gramas de amido de milho 

• 60 gramas de farinha de grão de bico 

• 60 gramas de sementes (chia, linhaça e semente de girassol) 

• 5 gramas de sal 

• 6 gramas de goma de xantana 

• 5 gramas de psylium  

• 20 gramas de farinha de linhaça  

• 120 gramas de fermento levain 

• 300 ml de água 

• 60 gramas de óleo 

Modo de fazer 
1. Misture o psylium no óleo 

2. Hidrata a farinha de linhaça em 1/2 xícara de água.  

3. Em uma bacia misturar todos os ingredientes secos menos as sementes. Adicionar os 

líquidos, misturar bem a mão ou na batedeira.  

4. Untar uma forma com óleo. Despejar a massa e deixar descansar por 8 a 12 horas ou um 

pouco mais se estiver frio.  

5. Assar em forno pré-aquecido a 200 graus por uns 50 minutos. 

6. Esperar esfriar um pouco para desenformar. Nunca cortar quente. 

Pão de Beijo 

Ingredientes 

• 250 g de batata inglesa cozida 

• 250 g de polvilho doce ou até dar o ponto 

• 1 pedaço pequeno de cebola 

• 1 colher de chá de sal 

• 2 colheres sopa de azeite 

• 1/4 xícara de água  

• 1/8 de xícara de castanha de caju tostada ou crua 

Modo de fazer: 
1. Cozinhar a batata inglesa inteira ou picada no vapor. 

2. No liquidificador bater a castanha de caju junto com o sal a água o azeite e o pedaço de 

cebola. 

3. Amassar a batata ainda quente, esperar esfriar. 

4. Em uma bacia despejar o líquido do liquidificador, misturar a batata amassada, adicionar o 

polvilho doce até dar o ponto. 

5. Modele as bolinhas e distribua em uma assadeira untada (rende +/- 30) 

6. Leve ao forno preaquecido a 200 graus até a casca ficar firme. 

 

OBs: Pode ser congelado antes de assar 



3 
 

Pão Protéico 

Esponja de Fermento: 

• 1 colher de sopa de mel ou de passas brancas 

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco 

• 1 xícara de água morna 

Modo de Fazer: 
1. Misturar em uma vasilha o fermento e mel na água morna. 

2. Cobrir com plástico filme e esperar por 3 a 5 minutos. 

Creme de Liga: 

• ¼ xícara de linhaça dourada 

• 1 xícara de água  

Modo de Fazer: 
1. Bater os ingredientes no liquidificador. 

2. Despejar em um voal e espremer. Usar somente o gel. 

Massa: 

• 1+¼ xícara de farinha de grão de bico (pode substituir por qualquer farinha de leguminosas – 

soja, lentilha, feijão, etc.)  

• 1+½ xícara de farinha de arroz integral 

• ½ xícara de farinha de amêndoa ou amendoim (ou outra oleaginosa batida) 

• 2 colheres de sopa de psyllium (pode substituir por + 3 colheres de sopa de polvilho doce)  

• 2 colheres de sopa de polvilho doce 

• 2 colheres de sopa de azeite 

• 2 colheres de chá de sal 

Modo de Fazer: 
1. Misturar os ingredientes secos. 

2. Adicionar o creme de liga, o azeite e o esponja de fermento. Misturar bem até conseguir 

fazer uma bola com a massa. 

3. Lavar as mãos. Com as mãos húmidas ou untadas, modelar o pão em uma bancada. 

4. Untar uma forma e deixar crescer por 1 a 1 ½ horas dependendo do clima. 

5. Assar em forno pre-aquecido em 200⁰C por aproximadamente 50 minutos. 

6. Esperar esfriar para desenformar. Nunca cortar quente. 
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Palitos Campeão 
• 2 xícaras de polvilho azedo 

• 1 xícara de aveia em flocos normais 

• 1xicara de castanha do Pará 

• 1 colher chá de sal 

• 1 ¼ xícaras de água fervendo 

• 1 pedaço pequeno de cebola ralada (opcional) 

Modo de fazer 
Bata a castanha a seco no liquidificador. Escalde o polvilho azedo, espere esfriar um pouco. Adicione 

os demais ingredientes. Amasse bem, se a massa ficar muito seca adicionar um pouco mais de água. 

Fazer palitos um pouco mais grossos do que um lápis. Colocar em uma forma colocando uma 

distância um do outro. Assar em forno pre-aquecido em fogo moderado até dourar. Coma de 

preferência quentes. 

Obs.: A quantidade de água pode variar dependendo da aveia usada. 

Salsicha ou Mortadela sem Glúten 
• 190 gramas de grão de bico cozido (1 xícara bem cheia) 

• 215 gramas de inhame cozido ou batata inglesa (1 xícara) 

• 2 xícaras de farinha de grão de bico ou farinha de arroz integral 

• 1 xícara de polvilho doce 

• 2 colheres de sopa de psylium 

• 1 colher de sopa de sal 

• 3 dentes de alho 

• 1 cebola média ou a gosto 

• 1 Pitada de orégano 

• 1 colher de sopa de folhas verdes de manjericão ou manjericão seco 

• 1 colher de sopa de colorau 

• 2 tomates médios 

• Um pedaço pequeno de beterraba 

• 2 colheres de chá de páprica doce ou pimentão vermelho. 

• Temperos a gosto 

• Shoyu (opcional) 

Modo de Fazer 
1. Bater no liquidificador todos os ingredientes, menos o polvilho doce e a farinha de grão de 

bico. Se necessário adicionar um pouco de água. 

2. Despejar o conteúdo do liquidificador numa bacia e adicionar a farinha aos poucos até a 

massa começar a desgrudar das mãos. A massa não fica muito dura. 

3. Untar as mãos com óleo e formar as salsichas. 

4. Enrolar no plástico filme e fechar bem as pontas. 

5. Colocar para cozinhar na panela de pressão cobrir com água e cozinhar por 20 minutos de 

pressão.  

6. Retirar da panela esperar esfriar um pouco. Retirar o plástico. 

7. Untar um frigideira e dar uma tostada. 

Se quiser pode congelar o restante das salsichas (por uns 3 meses) 

Rende 25 a 30 salsichas dependendo do tamanho. Pode também formar em formato de mortadela. 
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Panqueca de Lentilha, Grão de Bico, Quinoa ou Trigo Sarraceno 
• 1 xícara do grão escolhido 

• 1 colher chá de sal 

• 1 xícara de água ou o suficiente para que consiga bater 

• 1 dente de alho pequeno 

• 1 colher sopa de azeite de oliva (opcional) 

Modo de Fazer 
Colocar o grão escolhido de molho por 12 horas. Lavar e escorrer. Bater todos os ingredientes no 

liquidificador até ficar bem homogêneo. A massa fica um pouco líquida. Usar uma frigideira 

antiaderente. Despejar um pouco da massa, esperar desgrudar e virar de lado.Por favor aguardar 

uns 3 minutos em fogo baixo,se mexer antes do tempo pode quebrar ou grudar tudo 

Obs.: A água pode variar para mais ou menos dependendo do tanto que crescer o grão que você 

hidratou. Então adicione a água aos poucos na hora de bater. 

Na panqueca de trigo sarraceno adicione 1-2 colheres de sopa de linhaça. Na panqueca de grão de 

bico adicione 2-3 castanhas do Pará e 1 colher de sopa de polvilho doce. 

 

 


