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Bolo de Cenoura com Mix de Farinha 

Ingredientes 

• ½ xícara de cenoura 

• 2 xícaras de mix de farinha ou mais 

• ¼ xícara de óleo 

• 1 ½ xicaras de água 

• 1 xícara de uvas passas brancas 

• ½ colher de sopa de fermento biológico seco ou royal 

Modo de Fazer 
1. Bater a seco as uvas passas com mix de farinha 

2. Dissolver o fermento em ½ xícara de água morna com 1 colher de sopa de uvas passas e 

farinha batido 

3. Bater a cenoura com 1 xícara de água e óleo 

4. Misturar todos os ingredientes em uma bacia. O ponto da massa é um pouco mais duro do 

que um bolo tradicional. 

5. Untar uma forma de bolo com furo no meio e despejar a massa. 

6. Deixar crescer até dobrar de tamanho. 

7. Pré-aquecer o forno e assar ao 200⁰C por 40 a 50 minutos ou até o palito sair seco. 

Cobertura 

• 1 xícara de leite de coco 

• 2 colheres de sopa de alfarroba em pó 

• 2 colheres de sopa de maisena 

• 1/3 de xícara de tâmaras ou 2 colheres de sopa de mel ou açúcar mascavo ou a gosto 

Modo de Fazer 
1. Bater os ingredientes no liquidificador 

2. Despejar em uma panela e cozinhar, mexendo sempre até engrossar. 

3. Depois de desenformar o bolo, despejar a cobertura. Aguardar 1 hora ou mais para cortar. 

 

Mix de Farinhas 

Ingredientes 

• 330 gramas de farinha de arroz integral 

• 165 gramas de fécula de batata ou Maizena 

• 7 gramas de goma xantana 

Modo de fazer: 
Pesar os ingredientes e peneirar. Colocar dentro de um pote ou vidro e balançar bem para ficar bem 

misturado. Guardar em um pote com tampa. Usar para fazer bolos ou biscoitos. 
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Bolo de Maçã com Nozes 

Ingredientes 

• 240 gramas de maçã gala ou outra picada 

• 60 gramas de nozes picadas 

• 45 gramas de óleo 

• 45 gramas de água 

• 65 gramas de açúcar demerara ou mel ou uvas passas branca 

• 10 gramas de linhaça 

• 120 gramas do mix de farinhas ou o quanto baste 

• 15 gramas de royal (ou 1/2 colher de sopa de fermento biológico seco)  

Modo de fazer: 
1. Cortar as maçãs e retirar as sementes. 

2. Bater no liquidificador as maçãs picadas junto com a água e o óleo por uns 3 minutos o mel 

ou o açúcar demerara. 

3. Despejar em uma bacia. 

4. Misturar a farinha de linhaça e se for usar fermento biológico adicionar e misturar. Deixar 

descansar por uns 5 minutos. 

5. Se for usar uvas passas pesar as uvas e triturar a seco com um pouco do mix de farinhas. 

6. Adicionar o mix aos poucos misturando até a massa ficar um pouco mais firme que a massa 

tradicional. 

7. Untar uma forma número 18 com furo no meio. 

8. Despejar a massa. Se usou fermento biológico deixar descansar até dobrar de tamanho. 

9. Pré-aquecer o forno. Assar a 200 graus por 30 a 40 minutos ou até fazer o teste do palito. 

Esperar esfriar para desenformar e cortar. 

10. Por favor nunca corte o seu bolo quente pois ele ainda não terminou o processo para ficar 

bem assado. 

Muffin de Alfarroba 

Ingredientes 

• 1/3 de xícara de farinha de arroz integral 

• ½ xícara de polvilho doce 

• 1 xícara de uvas passas preta 

• 3 colheres de sopa de alfarroba 

• 3 colheres de sopa de linhaça triturada 

• 1 colher de sopa de psyllium 

• ½ colher de sopa de fermento biológico seco 

• Nozes para decorar 

• 1 xícara de água morna 

Modo de Fazer 
1. Adicionar o fermento na água morna até dissolver. 

2. Bater a seco no liquidificador a farinha de arroz com o polvilho doce e uvas passas. 

3. Em uma bacia misturar todos os ingredientes. 

4. Untar uma forma pequena e despejar a massa. 

5. Deixar crescer até dobrar de tamanho. 

6. Assar a 200⁰C em forno pré-aquecido por 30 minutos ou até o palito sair limpinho. 

7. Esperar esfriar para desenformar. Não cortar quente. 

Obs. Não pode assar muito para não ressecar. 
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Cuca de Banana 

Massa 

• 180g mix de farinha sem glúten 

• 100g de açúcar demerara ou mel 

• 55g de óleo de girassol 

• 4 g de fermento biológico seco instantâneo 

• ½ colher de sopa de essência de baunilha 

• 180g de água morna 

Modo de Fazer 
1. Misturar todos os ingredientes secos. 

2. Adicionar a água morna aos poucos. A quantidade vai depender da marca da farinha. O 

ponto da massa é mais duro que massa de bolo tradicional. 

3. Untar uma forma e espalhar a massa 

Recheio 

• 5 a 6 bananas prata dependendo do tamanho 

• 3 g de canela (opcional) 

Modo de Fazer 
1. Descascar as bananas e cortar ao meio. 

2. Espalhar as bananas encima da massa e polvilhar com canela, se desejar. 

Cobertura 

• 60g de farinha de arroz integral 

• 60g de farinha de amêndoas 

• 60g de açúcar demerara ou mel 

• 40g de óleo de coco sem sabor, ou de manteiga de castanha de Pará 

Modo de Fazer 
1. Misturar todos os ingredientes a mão até formar uma farofa. 

2. Espalhar sobre as bananas. 

3. Deixar a massa crescer dentro do forno com uma forma de água quente ao lado, até dobrar 

de volume. 

4. Retirar para pré-aquecer o forno e assar ao 200⁰C por 40 minutos, ou até o palito sair seco. 

5. Esperar a resfriar para cortar. 
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Massa para Torta Doce 
• 1 xícara de farinha de arroz integral 

• 1/2 xícara de Maizena 

• 1/2 xícara de farinha de grão de bico 

• 1 colher chá de goma xantana 

• 1/2 xícara de uvas passas brancas ou açúcar 

• 1 colher sopa de linhaça dourada 

• 1/4 xícara de castanha de caju 

• Uma pitada de sal 

• 1 xícara de água mais ou menos. 

• 1/2 xícara de óleo vegetal (se quiser uma massa mais macia) 

Modo de fazer 
Misture todos os ingredientes secos com o óleo se você for usar. Se usar óleo reduza a quantidade 

da água para 30 ml ou menos. Unte uma forma de preferência de fundo falso e abra a massa com as 

mãos. Não deixe a borda muito fina para não quebrar. Levar para assar antes de por o recheio. 

Espere esfriar para desenformar. Colocar o recheio de sua preferência. Eu usei abacaxi, uvas passas 

brancas, tâmaras, suco de 2 laranjas pequenas com uma colher de sopa de maizena. Cozinhei o 

recheio e esperei esfriar para rechear a torta. Decorei por cima com creme de leite de amêndoas, 

Tâmaras e maracujá. 

OBS.: Se for usar óleo não será necessário adicionar a castanha de caju. 

Bolo de Aveia com Fubá 
• 1 xícara e meia de fubá mimoso 

• 1 xícara e meia de farinha de aveia 

• 1/2 xícara de polvilho doce 

• 2¼ xicaras de leite de coco 

• Uma pitada de sal 

• 1 colher sopa de fermento biológico ou Royal 

• 1/2 xícara de mel ou 1 xícara de uvas passas brancas (trituradas a seco junto com as 

farinhas) 

Modo de fazer 
1. Colocar o fermento biológico hidratar com um pouco de leite de coco morno e 1 colher de 

mel. 

2. Misturar todos os ingredientes secos. 

3. Misturar todos os ingredientes, colocando o leite de coco aos poucos até dar o ponto. 

4. Untar uma forma, de preferência com furo no meio e despejar a massa. 

5. Se usar fermento biológico deixar dobrar de tamanho. 

6. Assar em forno pré-aquecido em fogo médio por 50 minutos. 

7. Esperar esfriar para desenformar. Não cortar quente. 

Obs.: Você pode substituir o fubá por farinha de arroz e o leite de coco por suco de laranja ou outro 

leite vegetal (se usar suco de laranja será necessário adicionar 2 colheres de linhaça triturada ou 3 

colheres sopa de óleo vegetal) 
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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. 

Bolo de Laranja 
• 1 xícara de farinha de arroz integral 

• 1 xícara de farinha de aveia 

• 1/4 de xícara de linhaça triturada 

• 1 xícara e meia de suco de laranja morno ou mais 

• 1/4 de xícara de mel (adoce a seu gosto) 

• 1 colher sopa rasa de fermento biológico 

• 1/2 colher chá de goma de xantana 

Modo de fazer 
Misturar todos os ingredientes secos, adicionar o suco de laranja aos poucos até dar o ponto. Untar 

uma forma com óleo. Despejar a massa. Deixar dobrar de tamanho. Assar em forno pré-aquecido a 

180 graus por aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Espere esfriar e desenforme. Não é bom 

cortar quente e fresco. 

Obs: Se for usar essa massa para rechear, dividir a massa em 2 formas menores para assar. 
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Paneleda 

Ingredientes 

• 2/3 de xícara de farinha de arroz integral 

• 1 xícara de polvilho doce 

• ½ xícara de uvas passas  

• 4 colheres de sopa de linhaça triturada 

• 2 colheres de sopa de psyllium 

• 2 colheres de sopa de mel 

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco 

• ¼ xícara de amêndoas picadas 

• ½ colher de chá de açafrão 

• Raspas de laranja a gosto 

• 1 colher de chá de essência de panetone (opcional) 

• 1 ½ xícara de água morna 

Modo de Fazer 
1. Adicionar o fermento em ½ xícara de água morna com mel, e o psyllium em 1 xícara de água 

morna. 

2. Em uma bacia misturar todos os ingredientes. 

3. Untar uma forma pequena e despejar a massa. (Se for usar a máquina de fazer pão, usar o 

programa para pão integral.) 

4. Deixar crescer até dobrar de tamanho. 

5. Assar a 200⁰C em forno pré-aquecido por 30 minutos ou até fazer o teste de palito e sair 

limpinho. 

6. Esperar esfriar para desenformar. Não cortar quente. 

Obs. Não pode assar muito para não ressecar. 

Cup Cake de Alfarroba com Nozes 
• 1 xícara de farinha de arroz integral 

• 1 colher de linhaça triturada 

• 3/4 de xícara de uvas passas ou açúcar 

• ½ xícara de água quente ou mais 

• colheres sopa de alfarroba em pó 1/4 xícara de nozes 

• 1 colher chá de fermento biológico 

• Uma pitada de sal 

Modo de fazer 
Misturar a linhaça triturada com 3 colheres sopa de água. Bater as nozes com as passas no 

liquidificador com 1/2 xícara de água quente. 

Despejar a farinha em uma bacia, adicionar a água quente e as nozes batidas com as uvas passas, 

misturar a alfarroba. Acertar o ponto da massa, ver se está morno para adicionar o fermento 

biológico. Misturar bem a massa até ficar lisa. Untar as forminhas com óleo e colocar uma colher de 

massa até que fique a metade da forminha. Deixar descansar até dobrar de tamanho. Assar em 

forno médio por uns 40 a 50 minutos. Espere esfriar um pouco para desenformar. Espere esfriar 

para comer. Fica mais gostoso no dia seguinte. Costumo guardar num pote com tampa para não 

ressecar ou endurecer. 
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Torta de Abóbora 

Ingredientes 
• 1 xícara de coco ralado fresco 

• 1 xícara de aveia triturada  

• 1/2 colher chá de sal 

• Água o necessário 

Recheio 
• 3 xícaras de abóbora cozida ou assada 

• 6 colheres de sopa de farinha de aveia ou 3 colheres de maisena 

• 1 xícara de coco seco picado 

• 7 colheres de sopa de mel ou a gosto 

• 1 colher de chá de extrato ou essência de baunilha 

Modo de Fazer 
1. Triturar a aveia a seco 

2. Triturar o coco a seco no liquidificador 

3. Misturar todos os ingredientes e adicionar água até dar o ponto. 

4. Abra a massa com as mãos de preferência numa forma de fundo falso. 

5. Assar até começar dourar. 

Recheio 
6. Bater tudo no liquidificador. 

7. Despejar sobre a crosta assada. 

8. Levar ao forno até dourar. 

Bolo de Frutas 
• 1 xícara de farinha de arroz integral 

• ¾ de farinha de aveia 

• ½ xícara de polvilho doce 

• ½ xícara de ameixas picadas 

• 2 bananas 

• 3 colheres de sopa de mel 

• 2 colheres de sopa de chia 

• 2 xícaras de leite de amêndoas 

• 1 colher de sopa de fermento biológico 

• ½ colher de chá de baunilha (opcional) 

• Uma pitada de sal 

Modo de Fazer 
Hidratar a chia com 1 xícara de leite de amêndoas morno. Misture bem e aguarde 2 minutos. Em 

uma bacia misture os ingredientes secos. Adicione a chia hidratada e o restante do leite. Por último 

adicione o mel. Misture bem até dar o ponto. Se precisar adicione mais leite. Despejar em uma 

forma untada e deixar descansar até dobrar em tamanho. Assar em forno pré-aquecido a 180⁰C por 

50 minutos. 
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Pavê de Banana 

Ingredientes 
• 1 banana nanica 

• ½ xícara de farinha de coco 

• ¼ xícara de linhaça dourada triturada 

• Uma pitada de sal 

Modo de Fazer 
1. Amassar a banana com um garfo.  

2. Misturar os ingredientes secos com a banana. 

3. Untar uma forma e abrir a massa com a mão, deixando uma espessura fina.  

4. Cortar no tamanho desejado. 

5. Levar para assar até dourar. 

6. Esperar esfriar para montar o pavê. 

Recheio 
• 2 a 3 bananas nanicas 

• 2 colheres de sopa de alfarroba 

• ½ colher de chá de raspa de laranja 

• 1 xícara de água 

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

2. Levar para cozinhar, mexendo até engrossar. 

3. Esperar esfriar para montar. 

4. Pode montar em uma taça ou refratário. Colocar alternadamente uma camada de creme e 

uma camada de bolacha. 

5. Decorar com uma fruta acima. 

6. Cobrir com PVC filme e levar para geladeira por 4 horas ou mais. 

Massa para Pastel, Quiches ou Tortas sem Glúten 

Ingredientes 

• 2 xícaras de farinha de aveia 

• 3 colheres de sopa rasas de farinha de linhaça 

• 1 colher de chá de sal 

• água fervendo 

Modo de Preparo: 
1. Misture os ingredientes secos. 

2. Adicione a água fervendo aos poucos, mexendo com uma colher. 

3. Espere esfriar um pouco para poder sovar e dar o ponto da massa, até desgrudar das mãos. 

4. Polvilhe um pouco de farinha na bancada e abra a massa com o rolo na espessura desejada. 

OBS.: Essa massa pode ser congelada. Costumo abrir e cortar no tamanho para pastel, coloco um 

plástico no meio de cada uma e congelo por 1 a 2 semanas. Mas você pode congelar também os 

pastéis já recheados.  
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Bolo de Cenoura 

Ingredientes 

• 1 xícara de farinha de painço 

• 1 xícara de farinha de arroz integral 

• 1 xícara de uvas passas ou tâmaras 

• ½ xícara de cenoura picada 

• 3 colheres de sopa de maizena 

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco 

• 1 colher de chá de goma de xantana 

• 2 colheres de sopa de óleo ou 1 colher de chá de lecitina de soja 

• uma pitada de sal 

• 2 ¼ xícaras de água ou mais 

Modo de Fazer 
1. Bater as farinhas secos juntos com as uvas passas. Despejar em uma bacia. 

2. Dissolver o fermento em 1 xícara de água morna. 

3. Bater a cenoura com o óleo e 1 xícara de água até ficar bem homogéneo. 

4. Em uma bacia misturar todos os ingredientes, mexendo bem até dar o ponto. 

5. Untar uma forma (de preferência com furo no meio) e despejar a massa. 

6. Deixar descansar até dobrar de tamanho. Não pode ultrapassar a borda. 

7. Assar em forno médio pré-aquecido por uns 50 minutos. 

8. Esperar esfriar para desenformar. Não cortar quente! 

Obs.: Se preferir substitua a farinha de painço por farinha de aveia ou a farinha de arroz por fubá. 

Cobertura 

• 1 xícara de leite de coco 

• 2 colheres de sopa de alfarroba em pó 

• 2 colheres de sopa de maisena 

• 1/3 de xícara de tâmaras ou 2 colheres de sopa de mel ou açúcar mascavo ou a gosto 

Modo de Fazer 
1. Bater os ingredientes no liquidificador 

2. Despejar em uma panela e cozinhar, mexendo sempre até engrossar. 

3. Depois de desenformar o bolo, despejar a cobertura. Aguardar 1 hora ou mais para cortar. 

 


