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Sou a Carmo Cordeiro, Enfermeira de profissão há 26 anos. 
Especializada na área da Enfermagem de Reabilitação e apaixonada 
pela área respiratória. Mãe de dois jovens adultos maravilhosos. Uma 
apaixonada pela profissão. Mas como nunca temos só uma paixão na vida, 
desde muito jovem apaixonei-me por uma alimentação saudável e pela 
prática de exercício físico, em especial pela musculação. Nesta caminhada 
de construção da minha melhor versão, aprendi muito sobre comer 
saudável e de forma prazerosa. E aos poucos fui transformando receitas 
tradicionais em receitas saudáveis, usando ingredientes mais saudáveis 
como flocos de aveia, farinha de aveia, farinha de amêndoa, usando para 
adoçar as receitas o xilitol, mel, fruta, e dando “asas” à minha criatividade, 
fazendo de cada receita uma viagem de sabores, cores… como digo, “Amor 
às Colheradas”. 

Cozinhar é uma paixão para mim e é um privilégio poder partilhar 
este meu lado e, quem sabe, despertar em vós a vontade e a paixão por 
este “Amor às Colheradas” que imprimo diariamente no que faço.

Amor às colheradas? Porquê? Porque a arte de cozinhar com amor 
transforma o simples em algo especial, gourmet, com magia, com cor que 
transmite um começar do dia com muita cor, com amor, boas energias. 
Acredito que a forma como começamos o nosso dia se reflete nas coisas 
boas que acontecem ao longo do mesmo.

Apaixona-me cozinhar, em especial, a ideia de transformar o simples, 
como seja, uma papa de aveia, umas panquecas de aveia, uma taça de 
weetabix, em algo tão especialmente maravilhoso que desperta em nós 
esta paixão por uma vida mais saudável. 

Ao longo desta viagem fiz vários workshops de comida saudável, 
pelo que, aliado ao meu conhecimento como enfermeira, fui criando 
meu conhecimento como enfermeira fui criando e partilhando as minhas 
receitas de forma intuitiva nas redes sociais (Facebook, Instagram), os meus 
seguidores pediam as receitas, recriava e partilhava com as minhas colegas 
de serviço, amigos, familiares e a aprovação era unânime... deliciosas!

Olá,
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Associa-se muitas vezes o comer saudável a algo sem sabor, sem 
cor, sem glamour… mas aqui é que está a verdadeira arte: transformar o 
teu plano alimentar em algo especialmente saboroso, prazeroso e num 
verdadeiro banquete de  “Amor às Colheradas”. Porque começar o dia com 
“Amor às Colheradas” permite que a vida ganhe um sabor mais doce e 
com muito amor por nós próprios, cuidando de dentro para fora. Tu és o 
espelho das tuas escolhas.

O pequeno-almoço é aquele momento de nos prepararmos para um 
novo dia, para os desafios profissionais, e nada melhor que lhe dar cor, 
vitalidade, energia, nasce o meu “Amor às Colheradas”.

Convido-te a descobrir o mundo do “Amor às Colheradas”, no qual 
apresentamos várias opções saudáveis de pequeno-almoço, com novos 
sabores e texturas, receitas simples, práticas e acessíveis em termos 
económicos, para descomplicar aquela que é a refeição Rainha do dia –  
O pequeno-almoço.

Nesta viagem pelo “Amor às Colheradas”, convidei a Fátima Victal, 
professora de profissão há 26 anos. Formação de base de 1.º ciclo, 
licenciada na área de administração escolar e educacional. Mãe de dois 
rapazes. Apaixonada pela cozinha desde sempre. A alimentação saudável 
surge na tentativa de perda de peso e de uma vida mais saudável, após 
ter vivido uma situação de cancro. Redescobrir-se, dar asas a um sonho 
antigo: criar receitas saudáveis que encham o estômago, olhos e alma, 
construir um corpo pelo qual se apaixona diariamente com treino de 
musculação. Assim como eu, Carmo, uma apaixonada por pequenos- 
-almoços prazerosos. 

Receitas simples, práticas, acessíveis a todos, mas cujo segredo 
está nas colheradas de amor. Pronto para esta viagem pelo “Amor às 
Colheradas?” Aviso: é um amor sem volta.

Vista o seu melhor acessório – o sorriso – prepare a sua colher, apure 
o seu olhar e delicie-se com as nossas receitas, acrescentando o melhor 
ingrediente, o AMOR... e espalhe-o às colheradas.

Com muito Amor às Colheradas, Carmo Cordeiro
Fátima Victal
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As papas de aveia são simples, práticas de fazer no tacho ou no  

micro-ondas. São tão versáteis, podemos fazer combinações maravilhosas 
usando fruta, frutos secos, pepitas de cacau cru, manteiga de amendoim. 
Transformar o teu pequeno-almoço em algo viciante.  Vamos lá aprender 
algumas versões. Para a confeção podemos utilizar diferentes ingredientes 
desde: 

•  Claras de ovo
•  Bebida vegetal: amêndoa, aveia 
•  Fruta: maçã, frutos vermelhos, banana
•   Frutos secos: nozes, amêndoa, avelãs 
•   Whey : baunilha, avelã, chocolate ou sabor a gosto (pode ser vegan)

A base e as quantidades devem ser ajustadas ao plano alimentar de cada 
um, caso o tenham. Pessoalmente faço sempre com água, mas há quem tenha 
dificuldade pelo sabor da aveia, neste caso podem usar bebida vegetal, leite.

Um dos pequenos-  
-almoços mais confecionados  
e que sabe tão bem naqueles  
dias chuvosos, frios, cinzas. 
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Colocar os flocos de aveia, casca de limão, pau de canela (para os 
atletas que usam whey no plano, adicionam a sua dose neste momento) 
num tacho a lume brando, adicionar a água e mexer até engrossar 
(mas deve ficar cremoso, por vezes de acordo com a qualidade dos 
flocos de aveia é necessário adicionar mais água).

Se gostarem, podem adicionar 1 colher de chá de curcuma, 
gengibre em pó ou ralado. No caso de adicionarem as claras de ovo, 
deve ser ao meio da cozedura e adicionar lentamente, mexer bem 
para não cozerem!

Uma vez prontas, colocar o topping a gosto: 
• Canela em pó (canela de Ceilão)
• Frutos vermelhos
• Manteiga de amendoim ou de avelã
• Raspas de chocolate preto a 70% ou mais
• Creme com whey de sabor (no caso dos atletas que usem whey
  e sejam mais gulosos)

Papa de Aveia Simples

Pau de Canela

Casca de Limão

60 gr Flocos de Aveia

Dicas da Carminho
Quem não gosta do sabor natural da aveia, pode contornar 
usando pequenos truques como essência de baunilha, 
gotas/raspas de limão, lima ou whey de sabor a baunilha 
ou outro sabor.

Flocos de Aveia Integral  
e finos (se forem cozinhados 
ajuda a digestão e as papas 
ficam mais cremosas,  
mas é opcional

Em vez de água, podem usar 
também claras de ovo/ leite 
vegetal sabor a gosto, mas
o de amêndoa é o que fica melhor
e deve ser sem adição de açúcar!) 

150 ml - 200 ml Água

5 min - 10 min
(5 min flocos de aveia pré-cozinhados)
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Papas de aveia simples 
com fruta, curcuma, 
frutos vermelhos e 

pepitas de cacau cru 
Topping para papas 

de aveia: whey sabor a 
gosto, frutos vermelhos, 

pepitas de cacau 
cru, raspas de limão, 

hortelã, fruta laminada, 
caramelizada, manteiga 

de amendoim...

Papas de aveia simples 
com topping de whey 
de sabor a baunilha:
Para fazer o topping 
cremoso de whey:   

25 gr de whey sabor 
a baunilha ou outro , 

misturar  
com 1 a 2 colheres de 
sopa de água (pode 

fazer mais cremoso ou 
mais espesso de acordo 

com o gosto pessoal).

Papas de aveia simples 
com fruta caramelizada:
Para caramelizar a fruta basta usar 
uma frigideira, deixar aquecer, 
colocar a fruta e um fio de mel para 
obter um tom caramelizado, simples 
assim…reeducar o paladar
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Misturar os flocos de aveia com a água, adicionar raspas de limão, 
canela em pó  (atenção, se adicionar whey convém adicionar só depois, 
a whey  “coze” e fica com sabor estranho). Colocar na potência máxima 
e vigiar. Quando a aveia subir, retirar e mexer com um garfo.
Caso seja necessário, voltar a colocar mais um pouco para cozerem 
bem os flocos  (nesta fase pode adicionar a whey, mexa bem e adicione 
um pouco mais de água). 

O tempo de cozedura varia muito de micro-ondas para micro-
ondas.  Uma vez cozinhada, adicionar o topping a gosto. 

Papa de Aveia
no micro-ondas

Muito importante: Usar uma tigela ou malga larga
e que possa ir ao micro-ondas, para não correr o 
risco de transbordar a meio da cozedura. 
E o ideal é usar flocos de aveia pré-cozinhados.

60 gr Flocos de Aveia

150 ml Água

2 min
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caramelizada
e manteiga
de amendoim

30 gr  Flocos de Aveia com 
sabor a baunilha

1 Pera

Levar ao lume um tacho com a pera em cubinhos e a manteiga 
de amendoim. Cozer até caramelizar. Juntar os restantes ingredientes. 
Cozer até ter textura de papas.

Topping: 22gr de whey sabor a chocolate noz, uma a duas colheres 
de sopa  de água e granola. Usar banana, manteiga de amendoim...

150 ml Bebida vegetal

1 cc Manteiga de 
amendoim com sabor
a chocolate
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Para confecionar estas papas, basta fazer as papas de aveia básicas 
como descrito anteriormente (em papas de aveia simples). O truque 
para saber que estão no ponto é, quando despegarem do tacho. 
Verter para uma malga ou tigela, colocar no frigorifico e de manhã é só 
desenformar. E colocar o topping desejado: manteiga de amendoim, 
frutos secos, whey de sabores, calda de frutos vermelhos, pepitas de 
cacau cru, raspas de limão, canela… A imaginação não tem limites. 

Papa de Aveia
desenformada com
topping de whey de baunilha/ frutos secos/
pepitas de cacau cru

Confesso que é das minhas receitas preferidas de aveia.  
Aprendi com a Nutricionista Vânia Gomes e fiquei rendida  
a tanto amor às colheradas.  
Uma forma fantástica de comer papas de aveia,  
muito práticas e em tempo mais quente fazem as delícias 
matinais. Podem preparar-se de um dia para o outro e de manhã 
é só desenformar e... preparem-se para viajar por uma explosão  
de sabores entre papa/pudim de aveia.

Topping: manteiga de amendoim, 
fruta, granola, creme de  whey de 
sabor a gosto, pepitas de chocolate 
ou cacau cru, flores comestíveis, 
raspas de lima, limão…

150 ml - 200 ml Água

5 min - 10 min
(5 min flocos de aveia pré-cozinhados)

Durante a noite

Pau de Canela

Casca de Limão

60 gr Flocos de Aveia
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Misturar os flocos de aveia com o leite vegetal, adicionar a essência 
de baunilha ou o pau de canela, cozinhar a lume brando durante 
pelo menos 5 minutos (se flocos pré-cozinhados, caso contrário, mais 
tempo). Misturar metade da dose de frutos secos. Quando pronta, 
verter para o recipiente e decorar com a restante dose de frutos secos, 
fruta e um fio de mel. 

80 gr Flocos de Aveia

50 gr Frutos secos

Papa de Aveia 
Vegan

½ c Essência de 
baunilha em pó ou 
gotas de essência de 
baunilha

400 ml Leite vegetal

de aveia ou amêndoa

10 min

A essência de baunilha pode ser substituída por um pau de 
canela.
2 pessoas



15Papa de Aveia
no forno

Aqui está uma receita que podemos preparar no fim de 
semana e transformar num belo pequeno almoço, snack 
saudável, ou num simples lanche. Papas de aveia no forno, 
muito versátil também com frutos vermelhos, maçã, banana.

180 gr Flocos de Aveia
(ou 1 chávena)

Canela a gosto

Triturar tudo. Colocar num tabuleiro com papel vegetal e levar ao 
forno 15 a 20 minutos. Se quiserem podem adicionar fruta, frutos 
secos, pepitas de chocolate preto, sementes…

Topping:  fruta, queijo fresco, doce de fruta caseiro…

2 Ovos

300 ml Água
(podem usar leite ou leite de amêndoa)

15 min - 20 min Forno
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Caso usem as bananas, cortar e misturar no processador com os 

flocos de aveia, os ovos, a colher de azeite, canela a gosto, fermento 
em pó. No final da mistura estar pronta, adicionar as sementes (1 
colher de chá de cada), os frutos secos (partidos aos pedacinhos 1 a 
2 colheres de sopa de frutos  secos). Adicionar raspas de limão ou 
laranja.

Se optarem pelos frutos vermelhos congelados, adicionem apenas 
no final (para não triturar os frutos vermelhos!). Verter o preparado 
para uma forma previamente forrada com papel vegetal  e forrada 
com fruta laminada como maçã, pera, banana (se fizerem sem frutos 
vermelhos). Vai ao forno mais ou menos 45 minutos, dependendo do 
forno. Depois é só deixar arrefecer um pouco, desenformar e podem 
servir com iogurte quark.

Partir em quadrados e usar como snack para levar para o trabalho.

Papa/Bolo Funcional
de Aveia no forno

Em vez das bananas podem usar uma chávena de frutos 
vermelhos congelados.
Decorar com frutas (maçã, pera, morangos, banana...)

14 cs rasas de Flocos de Aveia

2 a 3 Bananas

Canela a gosto

Casca de Limão
(ou laranja)

3 Ovos

Sementes de chia, 

sésamo, frutos secos

1 cc Fermento em pó 

1 cs Azeite 

45 min Forno
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Camada 1: pudim de chia, misturar o leite com a chia e reservar.
Camada 2: misturar as aveias com a bebida vegetal e reservar.
Camada 3: misturar whey com a granola e um pouquinho de água. 

Dispor as diferentes camadas no copo e deixar no frio durante a 
noite ou 2 h pelo menos.

Toppings: banana às rodelas e framboesas, iogurte kvark baunilha, 
manteiga de amendoim, syrup 0% chocolate.

Papa de Aveia
adormecida com pudim de chia

30 gr Flocos de Aveia mais 

Farinha de aveia com

sabor a chocolate branco

Granola a gosto

Esta é daquelas receitas que também podemos preparar na 
véspera ou de manhã enquanto fazemos o nosso Cardio em 
jejum. Chamo-lhe “potinhos de amor às colheradas”.

100 ml Protein milk 

sabor a café 

1 cc Sementes de chia

20 gr Proteína baunilha

15 min + 5 min
(para repouso das misturas)

2 h Frigorífico
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Panquecas
de Aveia
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Uma receita também muito 
versátil que podemos preparar 
na véspera, até congelar
e retirar de manhã. Ficam 
ótimas e temos sempre um 
pequeno-almoço saudável
e versátil. Podemos usar 
fruta, legumes…
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Triturar todos os ingredientes com a varinha mágica. Aquecer 
a frigideira (deve estar bem quente), verter a mistura (se quiserem 
panquecas pequenas ou grandes vertam a mistura em função disso). 
Atenção, para umas panquecas de sucesso, virar quando começar a 
formar bolinhas à superfície. Não deixem cozinhar demais.

Dicas da Carminho
Só virar as panquecas quando formarem as ditas bolinhas 
à superfície, caso contrário vão desfazer-se. E esta é a razão 
que muito referem para que as panquecas não corram 
bem!

Rende entre 4 a 5 panquecas pequenas 

50 gr Flocos de Aveia

1 Banana

Panquecas de
Aveia e Banana

100 ml Bebida Vegetal
(ou claras de ovo)

1 Ovo

10 min
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60 gr Flocos de Aveia

Panquecas de
Aveia e Limão

Triturar todos os ingredientes com a varinha mágica. Aquecer 
a frigideira (deve estar bem quente), verter a mistura (se quiserem 
panquecas pequenas ou grandes vertam a mistura em função disso). 
Atenção, para umas panquecas de sucesso, virar quando começar a 
formar bolinhas à superfície. Não deixem cozinhar demais.

Topping: sementes de linhaça preta, manteiga de amendoim, fruta, 
granola, creme de whey do sabor a gosto, pepitas de chocolate ou 
cacau cru, flores comestíveis, raspas de lima, limão…

 

Canela a gosto

Opcional:
5 gr de coco ralado e 1 colher de chá de fermento em pó
Rende entre 4 a 5 panquecas pequenas

Sumo de 1/2 limão

150 ml Bebida vegetal
(ou claras de ovo)

10 min
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Triturar todos os ingredientes com a varinha mágica. Aquecer 
a frigideira, (deve estar bem quente), verter a mistura (se quiserem 
panquecas pequenas ou grandes vertam a mistura em função disso). 
Atenção, para umas panquecas de sucesso, virar quando começar a 
formar bolinhas à superfície. Não deixem cozinhar demais. 

Panquecas de Aveia
e Maçã

60 gr Flocos de Aveia

1 Maçã com casca

Opcional:
5 gr de coco ralado e 1 colher de chá de fermento em pó
Podem também usar mirtilos e/ou framboesa
Rende entre 4 a 5 panquecas pequenas

Canela a gosto

Topping: sementes de linhaça preta, 
manteiga de amendoim, fruta, 
granola, creme de  whey do sabor
a gosto, pepitas de chocolate
ou cacau cru, flores comestíveis,
raspas de lima, limão, gengibre …

150 ml Bebida vegetal
(ou claras de ovo)

10 min
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Triturar todos os ingredientes com a varinha mágica. Aquecer 
a frigideira (deve estar bem quente), verter a mistura (se quiserem 
panquecas pequenas ou grandes vertam a mistura em função disso). 
Atenção, para umas panquecas de sucesso, virar quando começar a 
formar bolinhas à superfície. Não deixem cozinhar demais. 

Topping: sementes de linhaça preta, 
manteiga de amendoim, fruta, 
granola, creme de  whey do sabor
a gosto, pepitas de chocolate
ou cacau cru, flores comestíveis,
raspas de lima, limão, gengibre …

Panquecas de Aveia
e Curgete

50 gr Flocos de Aveia

Canela a gosto

15 gr Curgete crua

com casca

Opcional: 1 colher de chá de fermento em pó
Podem também usar abóbora, batata doce, espinafres...
Rende entre 4 a 5 panquecas pequenas

150 ml Bebida vegetal
(ou claras de ovo)

10 min
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Triturar tudo. Fica uma massa cremosa.

Opcional: 2 colheres de chá de frutos secos
A abóbora deve estar bem espremida.

Panquecas de
Abóbora160 gr Flocos de Aveia

1 Banana

260 gr Abóbora cozida

100 ml Claras de ovo

1cc Bicarbonado de 

sódio
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Misturar tudo com a varinha mágica e fazer render 4 panquecas.
Recheio: 22 gr de whey sabor a café com leite, um pouquinho
de água e granola.
Topping: syrup 0% de chocolate, mirtilos, framboesa e manteiga
de amendoim em pó. 

Panquecas de
Claras com Café30 gr Aveia Chocolate

e Manteiga de Amendoim

1/2 Banana

Receita mais leve, mas gulosa, para os amantes de café
Rende entre 4 a 5 panquecas pequenas

150 ml claras de ovo

2 cc Sementes de chia

2 cc Kvark sabor

a framboesa

1 cc Café solúvel
(mal cheia)



30

Triturar a batata-doce com as claras de ovo. Derreter o chocolate, 
verter no preparado, misturar bem. Fazer na frigideira antiaderente, 
mas atenção, que tem que cozer pelo menos 2 minutos em cada lado.

Panquecas de
Batata-doce com Chocolate

@vaniagomes.nutri 

120 gr Batata-doce

2 Quadrados

de Chocolate Preto

200 ml Claras de Ovo

2 min Frigideira
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Crepes
de Aveia
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Aqueles crepes que se comem 
sem culpa e fazem a delícia 
dos pequenos e grandes. 
Muito versáteis as receitas 
que aqui partilhamos.
E acreditem são deliciosas.
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Misturar tudo com a varinha. Fazer dois crepes.
Recheio: 22 gr de whey de sabor a chocolate e noz,
um pouquinho de água, muesli e dióspiro.

150 ml Claras de ovo
 

Crepes de Claras 
com recheio de Chocolate30 gr Aveia com sabor

a Banana Noz

1/2 Banana

2 cc Kvark sabor

a framboesa

2 cc Sementes de chia

Topping: syrup 0% de chocolate, 
pólen, manteiga de amendoim em pó.
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Misturar tudo com a varinha e fazer os crepes.

1 Ovo

100 ml Claras de Ovo

50 ml Bebida vegetal

15 min

Crepes de
Aveia e Polvilho20 gr Aveia Sabor

a Morango e Chocolate Branco

10 gr Polvilho Doce

Topping: creme de whey (26 gr de 
whey pastel de nata, um pouquinho 
de água e 12 gr de granola), 36 gr de 
mirtilos e 8 gr de syrup chocolate.
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Misturar tudo com a varinha. Deixar repousar uns segundos. Fazer 
na frigideira para crepes. Ficam muito fofas e são versáteis. Podem 
usar a receita base para fazer crepes salgados (temperam com pitada 
de sal rosa, pimenta preta) e rechear com salmão fumado, guacamole, 
queijo creme, folhas de alface, para uma refeição diferente.

Até mesmo para uma refeição ligeira na praia, no escritório,  
no local de trabalho.

Recheio doce: Doce caseiro, redução de frutos vermelhos, 
nutella caseiro...

Acompanhamento salgado: queijo fresco, guacamole de 
abacate, salmão fumado, atum, ovo cozido 

Crepes de  Aveia
de Claras de ovo
com redução de frutos vermelhos e nutella caseira

150 ml Claras de ovo

Gotas de Limão

30 gr Aveia

Topping: syrup 0% de chocolate, 
manteiga de amendoim,
manteiga de avelã
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Bolinhos
na Caneca
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Se forem simples de se fazer? Prontos em minutos e ainda por cima com 

a vantagem de serem saudáveis, quem vai resistir? Não, não é um bolinho 
qualquer!

É um amor perfeito para começar o dia… Amor perfeito? Sim!
 • Ingredientes saudáveis, uma explosão de sabores, simples de fazer!
 Imaginem um bolinho de framboesa, de chocolate,  de chocolate branco e, 

acreditam?! Um bolinho de oreo… Quem vai resistir a fazer?
 Um amor perfeito para começar o dia ou para um lanchinho perfeito ou 

até mesmo quando apetece assim, um bolinho sem culpa… as fotos destes 
bolinhos falam por si.

E comer um bolinho logo de 
manhã… Um bolinho é algo 
que ninguém recusa mesmo.  
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Misturar tudo, colocar dentro da forma e espalhar 18 gr de 
framboesa. Levar a cozer no micro-ondas por 2 minutos.

Bolinho de 
Framboesas

Topping: creme de whey (25 gr de 
whey sabor a bolacha Maria, um 
pouquinho de água e granola), syrup 
de chocolate e banana.

1 Ovo

30 ml Claras de Ovo

100 ml Bebida Vegetal

3 gr Fermento

30 gr Farinha de aveia sabor
a morango e chocolate branco  

10 gr Farinha de mandioca

5 min

2 min Micro-ondas
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Bater tudo. Levar numa forma ao micro-ondas por 1 minuto.
Topping: syrup 0% de chocolate e granola proteica.

Bolo de Caneca
de Chocolate
Branco

1 Ovo

50 ml Bebida vegetal

1 cc Fermento

3 cs Farinha de aveia sabor

a chocolate branco

5 min

1 min Micro-ondas
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Misturar tudo com um garfo. Bater bem até ter uma mistura 
homogênea.

Colocar numa forma, a meio da massa juntar 1cc de choconut e 
levar ao micro-ondas por 45 segundos.

Bolinho Rápido
de Chocolate

1 Ovo

1 c Fermento
(colher de café)

15 gr Cacau em pó

5 min

1 min Micro-ondas

20 gr Aveia sabor

a chocolate cookies 
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Passar a varinha até obter um creme homogéneo. Meter na forma       
e levar ao micro-ondas por 1 minutinho.

Bolinho Oreo

Topping: syrup 
chocolate e uma 

bolacha Oreo.

1 Ovo

50 ml Leite magro

1 cc Fermento

5 min

1 min Micro-ondas

25 gr Farinha sabor

a chocolate 

1 Bolacha Oreo



Pão
Funcional
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Muitas vezes, a parte mais difícil de um plano alimentar é não poder comer 

pão. A boa notícia! Podemos comer pão, mas numa versão mais saudável e 
com benefícios para a nossa saúde, o chamado “pão funcional”. 

Este “pão funcional” é versátil, rápido, prático de confecionar e podemos 
usar diferentes farinhas com uma infindável variação de combinações: farinha 
de espelta branca, espelta integral, farinha de mandioca, linhaça, até usar 
batata doce e sementes, abóbora com nozes, para os amantes de coco, pão 
de coco, banana  e fazer um belo Banana Bread… todos saciantes, de  fácil 
digestão e saudáveis. 

E o melhor? Há variações de “pão funcional” que nem precisam ir ao forno. 
Imaginem só: acordar de manhã e apetecer assim… Um pão  quentinho em 5 
minutos… Numa frigideira e é tão bom! Vamos lá espreitar estas receitas. Já 
estão a imaginar o vosso pequeno-almoço com uma fatia destes pãezinhos?

O pão é aquele alimento que 
faz parte da nossa cultura, 
com grande valor simbólico
na mesa de todos nós.
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Misturar as farinhas, abrir um buraco ao meio e colocar o sal e o 
fermento de padeiro. Juntar o leite morno, o iogurte, os ovos, o azeite 
e envolver tudo. Misturar o fermento Royal e 30 gr de pepitas de 
chocolate. Deixar crescer durante 1 hora em local quente. Meter na 
forma e em cima o creme.

Creme: Juntar 3 cs de claras, 3 cs de coco ralado e agave a gosto e 
vai cozer no forno.

Pão Oco

2 ovo

50 ml Leite magro
(morno)

1cc Azeite

1cc Fermento Royal

6 gr Fermento padeiro

Sal

15 min

20 min Forno

100 gr Farinha de espelta
branca

55 gr Farinha de mandioca

95 gr Farinha espelta integral 

1 Iogurte natural
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Reduzir a abóbora em puré. Misturar os restantes ingredientes. 
Acrescentar pedacinhos de noz.

Colocar a massa numa frigideira pequena e levar a cozer no fogão 
com o lume baixo e tapada. A meio da cozedura voltar, para cozer de 
ambos os lados.

Pão de Abóbora 
com Nozes

Sal

1 cc Fermento

2 cs Farinha espelta

15 min

15 min frigideira

75 gr Abóbora

A abóbora é cozida com um pouco de água, canela em pó
e com 1 cs de mel por 15min.
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Ao ovo, clara, bebida vegetal e batata-doce cozida, passa-se a 
varinha e acrescenta: farinha de aveia sabor a cookies, farinha de 
linhaça, fermento em pó e sementes à escolha.

Colocar um mix de sementes na frigideira para alourarem. De 
seguida, meter a mistura das farinhas e batata-doce em cima. Tapar e 
deixar cozinhar em lume brando.

Pãozinho de 
Batata-doce
e Sementes

1 cs Sementes

1 cc Fermento em pó

1 ovo e 1 clara

50 ml Bebida vegetal

25 gr Farinha de
aveia sabor a cookies

15 gr Farinha
de linhaça

15 min

10 min Frigideira

30 gr Batata-doce cozida
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Misturar as bananas esmagadas, os ovos e de seguida adicionar 

o iogurte, o mel , a essência de baunilha, canela (opcional), os flocos 
de aveia reduzidos a farinha (pode usar, se preferir, farinha de aveia).
Envolver bem tudo. Por fim, adicionar pepitas de chocolate. Se quiser, 
adicione frutos secos. Fica ótimo! Verter para uma forma antiaderente, 
leva 45 minutos a cozinhar. Depois de pronto, deixar arrefecer um 
pouco e depois desenformar.

Para a decoração: banana, frutos secos…

Banana Bread

1 1/2 chávena Flocos de Aveia
(reduzir a farinha)

Canela a gosto

3 Bananas maduras  

½ chávena Iogurte skyr

Podem adicionar também gotas de essência de baunilha e 
pepitas de chocolate preto.

Sugestão:
Se gostarem, podem laminar uma banana e colocar por 
cima da mistura ou então nozes e pepitas de chocolate 
como na foto. Este pão é ótimo torrado, com queijo fresco, 
manteiga de amendoim ou outra, com doce caseiro. Podem 
congelar fatiado e retirar quando precisam, fica ótimo!

2 cs Mel (ou outro adoçante)

1 cc Bicarbonato de 

sódio  

45 min Cozinhar

2 Ovos
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Weetabix
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Nesses dias não sabe o que preparar para um pequeno-almoço rápido, 

guloso, mas igualmente saudável? 
Aqui fica uma sugestão que combina numa excelente opção para iniciar o 

nosso dia. Um pequeno-almoço saudável, guloso e rápido de preparar. 
Weetabix são barras de cerais integrais em forma de mini fardos de palha, 

ricas em fibras, com baixo teor de gordura e de açúcar.  
Eu não conhecia, até a minha coach @helenasousafitnes colocar no meu  

plano alimentar: “2 barras de weetabix”. 
À primeira vista, pelo aspeto, parece algo sem sabor, mas as aparências 

iludem e a forma como confecionamos faz toda a diferença. Podem ser 
usadas com iogurtes, fruta, mas a minha sugestão é outra: só precisamos de 
água quente ou leite (normal ou vegetal) e as barras de cereais – Weetabix!

Há dias em que a preguiça 
dita ficar mais uns minutos no 
aconchego…
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Numa taça ou num potinho colocar as barras (podem, por exemplo, 
verter um café expresso ou polvilhar com a whey  para lhe dar sabor).

Verter a água morna sobre as barras (cobrir as barras, cuidado 
para não adicionar demasiada água). As barras ficam moles (ficam tipo 
papa cremosa), mexer com um garfo e ver a consistência que gostam. 
Parece mousse de chocolate...

Weetabix na taça
com topping de whey de sabor a chocolate

Topping: Whey a gosto, fruta,
frutos secos, manteiga de amendoim

3 barras de Cereais weetabix  

Água morna 

Utilizar whey de sabor a gosto (os sabores chocolate, avelã, 
cookies são as melhores combinações). 
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Bolachas 
de Arroz
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E quando temos bolacha de arroz no nosso plano alimentar? 
Simples, inove e transforme! Sim, podemos transformar tudo no melhor.  

É saber que podem sair PEQUENAS iguarias que permitem apreciar um 
pequeno-almoço delicioso, saudável e com sabor de umas simples bolachas 
de arroz.

Eu tinha no meu plano: 2 bolachas de arroz, 150 ml de claras de ovo e 1 ovo 
estrelado sem gordura. E pensei, porque não fazer panquecas de bolacha de 
arroz? Não há farinha de arroz? Mãos à obra!

E quando temos bolacha 
de arroz no nosso plano 
alimentar? 



58

Triturar as bolachas de arroz, reduzir a farinha, juntar as claras de 
ovo, adicionar umas gotas de limão. E sairão umas belas panquecas 
fofas e tão leves!

Bolachas  
de Arroz

Topping: ovo estrelado, 
manteiga de amendoim, 

avelã, doce caseiro…

Gotas de Limão

2 Bolachas de Arroz

150 ml Claras de Ovo
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Triturar as bolachas de arroz, reduzir a farinha, juntar as claras de 
ovo, adicionar orégãos, sal uma pitada. E fiz wraps (fininhos). 

Recheio: guacamole de pera-abacate, salmão fumado, queijo 
creme, queijo fresco, rúcula…

Decoração: sementes de linhaça, sésamo…

Wraps de
Bolacha de Arroz

2 Bolachas de Arroz

Sal Rosa

Sementes de Linhaça

150 ml Claras de Ovo

Para dar sabor, colocar orégãos.
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Triturar as bolachas de arroz, reduzir a farinha, juntar as claras de 
ovo, adicionar a banana, umas gotas de limão (triturar tudo) e, que 
cheirinho… Saíram umas belas panquecas fofas e tão leves. Fazer 
muito rápido, para não deixar cozinhar demais.

Panquecas de Bolacha 
de Arroz e Banana

Resolvi experimentar com banana e ficaram maravilhosas.
Para os mais gulosos, podem adicionar 1 colher de sobremesa
de adoçante (mel, xilitol, stevia). 

2 Bolachas de Arroz

1/2 Banana
(com banana da madeira fica mais doce)

Canela em pó

Gotas de Limão

150 ml Claras de Ovo
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Muffins
& Bolos
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Ou simplesmente para quando apetece um mimo saudável e delicioso 

a qualquer hora do dia, um snack saudável ao meio da manhã, ao lanche, 
até uma sobremesa deliciosa… ou até ao pequeno-almoço. Porque não? Um 
muffin ou uma fatia de bolo ao pequeno-almoço com um café, um chá… Tão 
bom! Confesso que adoro muffins ao pequeno-almoço e sem sair do meu 
plano alimentar.

A boa notícia é que temos imensas versões de muffins e bolos saudáveis  
que podemos fazer em casa para comer sem culpa e não lhe roubam muito 
tempo a preparar quando apetece assim… Algo doce…

Variar os sabores, usar a imaginação, polvilhar com amor… Todas as 
combinações são possíveis. Aqui ficam algumas sugestões. Acreditem que 
fazem sempre as delícias dos pequenos e dos graúdos, não há como não  
conquistar com estes muffins e bolo de laranja/limão! 

Sim, em casa podemos 
confecionar muffins,  
bolos para aqueles momentos 
especiais... 
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Triturar todos os ingredientes com a varinha mágica. Para as 

pepitas podem partir chocolate preto a mais de 75% de cacau, misturar 
algumas pepitas  na massa (podem também colocar frutos secos 
partidos). Por cima dos muffins podem colocar pepitas de chocolate 
que vão derreter no forno.

 Verter a mistura em formas de silicone, para irem ao forno a 180 
graus durante 15 minutos. Que cheirinho! São os preferidos aqui 
em casa…ficam fofos e tão leves. Fazem-se muito rápido! E nunca 
desiludem quem já experimentou!

Muffins de Aveia
e Banana com pepitas de chocolate

2 Bananas

Canela em pó

2 chávena Flocos de Aveia

(ou 100 gr)

1 c Fermento em pó
(colher de chá)

15 min Forno

200 ml Leite Vegetal
(ou claras de ovo) 
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Triturar todos os ingredientes com a varinha mágica. Como 
topping uma amêndoa ou uma rodela de banana.  Verter a mistura 
em formas de silicone, levar ao forno a 180 graus durante 15 
minutos…

Muffins de
Amêndoa 
e Banana

1 Banana

Farinha de amêndoa
(1 chávena)

1 c Fermento em pó
(colher de chá)

1 cs Mel

15 min Forno

2 Ovos

1/2 c Leite amêndoa
(chávena) 
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Misturar muito bem todos os ingredientes com a varinha mágica.
Colocar nas formas dos muffins e levar a forno pré-aquecido a 180º 

cerca de 15 minutos ou até estarem cozidos (pode variar de acordo 
com o tamanho das formas e do forno).

Muffins de
Alfarroba

1 Banana da Madeira

Opcional: Pitada de canela

2 cs Coco ralado

1 c Bicarbonato
de sódio (colher de chá)

1 cc Azeite 

1 cs Alfarroba 

15 min Forno

4 Ovos
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Triturar todos os ingredientes com a varinha mágica, exceto o 
chocolate (picar o chocolate e reservar). 

Envolver bem todos os ingredientes até obter uma massa cremosa, 
uma vez pronta, adicione o chocolate picado e, caso goste, pode 
adicionar 1 ou 2 colheres de mirtilos ou frutos vermelhos (opcional). 
Caso adicione os mirtilos ou frutos vermelhos ter o cuidado de envolver 
suavemente. 

O passo seguinte, verter a mistura em formas de silicone (pormenor 
importante, passe as formas por água fria). Levar ao forno a 180 graus 
durante 12 minutos… Esteja atenta/o para não deixar cozer de mais. 

 Desenformar depois de frio e pode polvilhar com canela, com coco 
ralado ou até fazer um ganache de chocolate. Ficam com uma textura 
mais compacta e ao trincar encontramos os quadradinhos de chocolate 
ou os mirtilos/frutos vermelhos. Um muffin com um delicioso sabor 
para acompanhar um pequeno-almoço ou até um café sem açúcar… 

Muffins de Aveia
e Chocolate

Opcional: 1 colher de sopa de mirtilos ou frutos vermelhos
Ao colocar o mel prove a massa. Se achar pouco doce pode 
adicionar mais mel ou outro adoçante
Em vez do chocolate preto a 75% pode usar o chocolate preto 
adoçado com stevia, pois não se nota e fica muito docinho150 gr Flocos de Aveia

Sumo de uma laranja

70 gr Chocolate Preto 75%

12 min Forno

100 ml Leite amêndoa

2 Ovos

1 cs Azeite

1 cs Mel

1 c Fermento em pó
(colher de chá) 
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Triturar os flocos de aveia para ficarem farinha. Juntar o açúcar, 

fermento em pó, misturar bem. Bater as gemas dos ovos com o sumo 
da laranja até ficar um creme volumoso e cremoso. Adicionar este 
creme aos ingredientes anteriores, envolver bem. Bater as claras em 
castelo e adicionar ao preparado anterior e, colocar raspas de laranja. 
Verter a massa para uma forma antiaderente e levar ao forno a 180 
graus durante 15 minutos.

Quando pronto, retirar do forno e deixar arrefecer um pouco antes 
de desenformar. Topping e decoração a gosto (raspas de chocolate…). 
Podem usar em vez de laranjas, limão. Fica um bolo fresco e leve. 

Bolo de Laranja
e Aveia

2 chávenas Flocos de Aveia

Sumo de 2 laranjas

Raspa de laranja

15 min Forno

4 Ovos

1 c Fermento em pó
(colher de chá) 

Adicionar também 1 chávena de adoçante (xilitol, stevia ou outro 
que preferir).
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Brownies
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Os brownies são, para mim, daquelas receitas que não me canso de comer, 

são versáteis, quer para um despertar do dia, quer para aqueles momentos 
em que nos apetece algo assim… Doce… De textura húmida, leve… 

Podemos fazer desde um simples brownie de chocolate a um brownie mais 
elaborado ou simplesmente um brownie proteico. Há várias versões das mais 
calóricas às mais simples, para fazer no micro-ondas em minutos ou no forno.  
Só precisamos escolher o que mais apetece no momento e, claro, arriscar com 
os ingredientes ao dispor, por em prática e deliciar-se! 

Trago 4 opções que já experimentei e adorei: dois brownies de ir ao forno 
e dois brownies no micro-ondas. Podemos recriar várias versões, adaptar… É 
preciso imaginação, vontade de por em prática e muito amor para a magia às 
colheradas acontecer.

Brownies de banana, curgete, 
abóbora no micro-ondas
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Misturar muito bem todos os ingredientes com a varinha mágica. 
Adicionar a manteiga de amêndoa ou outra (se gostarem do crunch 
podem substituir por manteiga de amendoim crunch). Por fim, juntar 
o chocolate derretido e envolver bem tudo. Verter o preparado para 
uma forma retangular (forrada com papel vegetal, caso não seja de 
silicone). Levar ao forno a 180 graus durante 25 a 30 minutos (a textura 
é cremosa, não deixem cozinhar de mais). Uma vez pronto, deixar 
arrefecer um pouco e podem colocar por cima raspas de chocolate, 
topping de chocolate derretido, frutos secos, pedaços de banana, 
frutos vermelhos e servir com um gelado de baunilha ou de limão.

Brownie de Banana
e Cacau

25 min - 30 min Forno

200 ml Leite vegetal
(amêndoa)

2 cs Manteiga
de amêndoa

1 cs Cacau magro
em pó

100 gr Farinha de Aveia

1 Banana esmagada

1 tablete Chocolate Preto

Colocar uma colher de sopa de mel, mas provem primeiro.
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Cozer a batata-doce (eu cozo a vapor para não ficar com muita água 

e depois reduzir a puré. Entretanto,  derreter o chocolate com as 50 gr 
de óleo de coco. De seguida, juntar a batata-doce, os ovos, o chocolate 
derretido, cacau e envolver tudo, deve ficar uma massa homogênea. 
Por último, adicionar as 60 gr de farinha de amêndoa e envolver bem. 
Levar ao forno 20 min a 180 graus. Depois de pronto,  retirar do forno. 
Se quiserem podem preparar uma calda de chocolate e colocar por 
cima do brownie ou simplesmente comer assim. Ficam com um sabor 
e uma textura incríveis, que são ainda melhores no dia seguinte.

Brownie de Batata-doce

60 gr Farinha de Amêndoa 

140 gr Batata-doce Laranja 

cozida

150 gr Chocolate Preto 75%

20 min Forno

50 gr Óleo de coco

4 Ovos

125 gr Adoçante
(pode ser açúcar de coco, stevia, xilitol…) 

2 cs Cacau magro
em pó
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Começar por pesar os flocos de aveia e todos os ingredientes do 
plano. Juntar tudo, incluindo a curgete crua e com casca. Triturar  tudo  
e adicionar o cacau e ½ da dose whey sabor a chocolate, envolver 
bem. Verter para um recipiente retangular ou quadrado que possa ir 
ao micro-ondas (alguns é necessário  untar um pouco para não pegar). 
Levar ao micro-ondas cerca de 1 minuto (se gostar mais húmido ou 
mais cozido, retire antes do tempo ou deixe mais um pouco). Retirar 
e desenformar. Fazer um topping com whey de chocolate, fica 
incrivelmente delicioso, difícil é não querer repetir. Podem adicionar 
frutos vermelhos e/ou frutos secos.

Brownie de Curgete
no micro-ondas

Quem nunca acordou com aquela vontade de comer  
ao pequeno-almoço algo diferente e no plano temos  
flocos de aveia, claras de ovo whey, mas apetece algo assim...
doce. O brownie no micro-ondas é uma opção prática e rápida 
para esse dias, sem necessitar de muitos ingredientes e sem 
falhar no plano alimentar.

60 gr Flocos de Aveia

15 gr Curgete crua

e com casca 

1 min Micro-ondas

150 ml Claras de ovos

1 scoop de proteína 

[25 gr ] sabor

a Chocolate  

2 cs Cacau magro
em pó
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Começar por pesar os flocos de aveia e todos os ingredientes 
do plano. Juntar tudo, incluindo a abóbora cozida . Triturar tudo e 
adicionar o cacau e ½ da dose whey sabor a chocolate, envolver bem.  
Verter para um recipiente retangular ou quadrado que possa ir ao 
micro-ondas (alguns é necessário untar um pouco para não pegar).

Levar ao micro-ondas cerca de 1 minuto (se gostar mais húmido 
ou mais cozido, retire antes do tempo ou deixe mais um pouco). 
Retirar e desenformar. Fazer um topping com whey de chocolate, fica 
incrivelmente delicioso, difícil é não querer repetir. Pode adicionar 
frutos vermelhos, frutos secos.

Brownie de Abóbora
no micro-ondas

60 gr Flocos de Aveia

100 gr Abóbora cozida
(mais bem espremida)

Nota:
Cada micro-ondas varia em termos de potência, por isso é 
melhor ajustar o tempo e adicionando mais se for necessário. 
O brownie tem que ficar com uma textura húmida.

1 min Micro-ondas

150 ml Claras de ovos

1 scoop de proteína 

[25 gr ] sabor

a Chocolate  

2 cs Cacau magro

em pó
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82 Triturar  todos os ingredientes muito bem, acrescentar a água (ou 
o leite vegetal). Verter o preparado para um recipiente próprio de ir 
ao micro-ondas (quadrado e não muito largo para ficar em forma de 
brownie). Vai ao micro-ondas durante 2 a 3 minutos (vigiar para não 
cozinhar demais).

Depois de pronto, desenformar e colocar topping com creme de 
whey, manteiga de amendoim, banana e/ou iogurte skyr.

Brownie Proteico

50 gr Aveia

2 - 3 min Micro-ondas

150 ml Claras de Ovos
(ou 1 ovo em substituição)

Água
(ou bebida vegetal)

1 scoop de whey
de Chocolate ou Avelã  
(ou outro sabor a gosto)

1 c de sobremesa 

Cacau magro em pó

Opcional:  1 colher de chá fermento.
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Como substituir ovos em receitas:
½ banana amassada = 1 ovo
3 colheres de sopa de amendoim = 1 ovo
1 colher de sopa de sementes de linhaça e 3 de água = 1 ovo 

E chegamos ao fim desta viagem de amor às colheradas. Foi uma viagem de 
muito amor, de muita doçura e travessuras, mas com uma felicidade enorme 
de partilhar um pouco das doçuras que aprendi a fazer ao longo desta viagem. 
Aprendi a recriar, aprendi com outros e repliquei, ajustando ao meu plano  
alimentar e dando-lhe o meu toque pessoal.

A todos que me inspiram, motivam e de certa forma também estão 
aqui plasmados nas receitas reproduzidas, uma gratidão de muito amor às 
colheradas. A vida sem colheradas de amor não tem a mesma doçura…

Dicas práticas:
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