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A execução das receitas do cardápio não é obrigatória. Caso opte em não fazer as receitas
propostas, utilize somente o que há na lista de compras para adaptar suas preparações, o que não
estiver na lista de compras NÃO ENTRA NO PERÍODO DO DESAFIO!  Faça suas próprias receitas
com os ingredientes permitidos na lista e compartilhe no grupo. 

Como combinar as refeições?
Café da Manhã – 1 fruta + 1 a 2 gorduras ou uma receita com farinhas Low Carb ou 1 porção do
grupo dos amidos e tubérculos + Chá ou café descafeinado sem açúcar (opcional)
Ex.:
Mamão + Semente de Linhaça
Pão Low Carb (com ingredientes da lista de compras) + Manteiga Ghee + Banana
Castanhas/Coco + Frutas Vermelhas
Leites Vegetais + 1 fruta + Sementes/Pasta de Amendoim
Mingau + Fruta +Sementes
Salada de frutas + Castanhas

FASE 3 – CARDÁPIO 5 DIAS 

 Plantbased - FMD

*Ou café descafeinado 
**Confira as receitas de leites vegetais no E-book disponível no Módulo 3

*** Vegetais: todos os vegetais – ver lista de compras (o ideal 1 porção de cru e outra de refogado) – à vontade
 

(Fast Mimicking Diet)
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Almoço e Jantar: Vegetais à Vontade + 1 a 2 gorduras ou uma receita com farinhas Low Carb ou 1
porção do grupo dos amidos e tubérculos + 1 leguminosa/proteína vegetal (cogumelos)
Ex.:
Vegetais (alface/rúcula/tomate/beterrbaba) + arroz + feijão + linhaça
Vegetais (cenoura/brócolis/pepino) + batata + grão de bico + chia
Vegetais (couve/abóbora) + mandioca + lentilha + abacate
Vegetais (agrião/berinjela) + batata salsa + ervilhas + óleo de coco

Os lanches intermediários na Fase 3 só ocorre na quinta-feira (1 dia de transição para a FMD).

Posso repetir as receitas ou inverter os horários e dias? Sim.
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LISTA DE COMPRAS – FASE 3
Sementes (grupo Gorduras)
Chia
Gergelim (preto e/ou branco)
Linhaça
Pepitas/sementes de Girassol
Pepitas/sementes de Abóbora

Oleaginosas (grupo Gorduras)
Amendoim/pasta de amendoim
Castanhas (do pará, de caju, nozes, macadamias, pistache)

Carboidratos/amidos
Aipim/Mandioca
Arroz (branco/ integral/vermelho/negro)
Batata (todas as variedades)
Quinoa em grãos
Polvilho Doce e Azedo

Farinhas Low Carb
Farinha de coco
Farinha de amêndoas
Farelo de aveia/Aveia em flocos/flocos grossos/lâminas

Gorduras
Azeite de oliva extra-virgem
Manteiga Ghee
Óleo de coco extra-virgem

Proteínas Vegetais
Cogumelos (shitaki/shimeji/...)
Tofu

Leguminosas
Feijões
Lentilha
Grão de Bico
Ervilhas

Frutas
Todas*
Abacate (grupo gorduras)
Coco/lascas/coco ralado (grupo gorduras)
Banana (todas as variedades)

FASE 3 – CARDÁPIO 5 DIAS 

 Plantbased - FMD
(Fast Mimicking Diet)
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Frutas vermelhas (mirtilos/framboesas/amoras/morangos)
Limão/limão siciliano
* 1 porção –  (80 a 100g)

Temperos e Especiarias
Alecrim
Alho fresco/pó
Canela em pó/pau
Cebola fresca/pó
Cominho
Cúrcuma
Gengibre fresco/pó
Hortelã
Manjericão
Orégano
Páprica doce/picante
Pimenta preta/reino
Sal Marinho
Salsa
Salsinha e cebolinha fresco/desidratado
Tomilho
Vinagre de Maça/Branco 

Vegetais (verduras e legumes)
Todos**
Abobrinha
Abóbora (todas as variedades)
Acelga
Agrião
Alface (todas as variedades)
Alho poró
Berinjela
Brócolis
Cenoura
Couve
Couve-flor
Pimentão (todas as variedades)
Tomate
Tomate cereja

Chás
Vide arquivo “receitas de shots e chás”

Diversos
Açúcar de coco (para a receita de “Bolo de Coco Vegano”)
Mel/Melado 
Nutritional Yeast/Levedura nutricional
Leites Vegetais (receitas disponíveis no E-Book do Módulo 3)
Leite de coco
Fermento químico
Lemon Pepper
Mostarda Dijon
Vinho branco seco (para a receita de “Risoto Alho Poró, Shitake e Tomate Cereja)
Chocolate 70%
Tahine
Cacau em pó
Tâmaras (para a receita de “Mousse de Chocolate”)
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1/3 xícara de aveia em flocos
1 xícara de leite vegetal/leite de coco
Para adoçar: 1 colher de sopa de melado/mel ou picar uma banana

Mingau de Aveia

bem madurinha e cozinhar junto com o mingau

Coloque os ingredientes em uma panela, leve ao fogo baixo e mexa até que engrosse. Isso irá levar
cerca de 5 minutos.

2 xícaras de chá de farinha de coco 
¾ de xícara de chá de açúcar de coco 
½ xícara de óleo de coco 
1 xícara de chá de leite de coco 
1 xícara de chá de coco ralado sem açúcar ou de lascas de coco seco 
1 pitada de sal 
1 colher de sopa de vinagre branco 
1 colher de sopa de fermento em pó 

Bolo de Coco Vegano 

Pré-aqueça o forno a 210ºC e unte uma assadeira média com óleo e farinha. Em uma vasilha, coloque a
farinha, o açúcar, o óleo, o leite de coco, o coco ralado, o sal, o vinagre e misture bem. Adicione o
fermento e misture delicadamente. Coloque esta massa na forma untada e leve para assar por cerca de
35 minutos ou até você espetar uma faca ou palito e ele sair limpo.

Café da ManhãRECEITAS – 

¼ de xícara de água
5 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá rasa de sal
2 xícaras (300g) de purê de batata quente
1 ½ xícara de polvilho doce
½ xícara de polvilho azedo
1 colher de café de cúrcuma

Pão de Beijo

Acrescente o azeite, a água e o sal em uma panela até que ferva. Em outro recipiente, misture todos os
ingredientes secos e adicione os líquidos, ainda bem quente. Acrescente o purê de batata, de
preferencia em temperatura morna e mexa bem, até que fique uma massa homogênea (cuidado para
não se queimar). Forme bolinhas de 3cm de diâmetro e asse por 30 minutos a 180°C.

DICA: Você pode acrescentar ervas finas, sementes de linhaça, chia.



500g de mandioquinha cozida e bem molinha (pode ser qualquer tubérculo)
250g de polvilho doce
250g de polvilho azedo
150ml de azeite
80ml de água
2 colheres de chá de sal

Pão de Queijo Vegano

Em uma tigela amasse bem a mandioquinha cozida e acrescente os líquidos. Adicione os polvilhos aos poucos com as
mãos até que a massa desgrude totalmente da tigela, as vezes não é preciso todo polvilho da receita. Unte as mãos
com o azeite para modelar as bolinhas e dar mais umidade para a massa. Não é preciso untar a forma. Pré-aqueça o
forno a 220°C e asse por 30 minutos. Rende 40 pãezinhos.

DICA: Você pode congelar seu pão de queijo, para isso leve a forma com as bolinhas cruas para o congelador por 4
horas. Depois embale em um saquinho para congelamento. Pode ser congelado por até 3 meses. 
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4 fatias pequenas (100g) de queijo tofu 
½ colher de café de açafrão em pó 
1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem 
Sal a gosto 

Tofu Mexido 

Amasse o tofu. Se quiser ele mais sequinho, use um voal ou pano de prato limpo para espremer o
excesso de água. Em uma frigideira antiaderente grande, coloque o azeite, o tofu amassado, o açafrão e
o sal. Misture bem e deixe refogar em fogo médio por cerca de 5 minutos ou até o tofu ficar sequinho e
com a cor amarela (depois que desligar, ela vai ficar mais acentuada). Mexa sempre. Se quiser seu tofu
cremoso, coloque o leite de aveia ou creme de soja. Sirva quente.

2 xícaras de grão de bico cozido e drenado
½ xícara da água do cozimento do grão de bico ou mais para corrigir a textura, se necessário
1 colher de sopa de tahine (tudo bem se não tiver!)
Suco de 1 limão
2 colheres de sopa de azeite de oliva
1 rama de salsinha
1 colher de chá de sal
1 dente de alho picado
Pimenta do reino moída à gosto
½ colher de chá de cominho

Homus de Grão de Bico

Acrescente todos os ingredientes no liquidificador até obter uma textura homogênea, acrescente mais da
água do cozimento se precisar bater no liquidificador. Finalize com azeite de oliva, salsinha, páprica doce,
pimenta do reino e sal.
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2 mandiocas
1 colher de sopa de polvilho azedo
2 dentes de alho
2 colheres de chá de sal
1/3 de xícara de azeite
1 colher de sopa de Nutritional Yeast ou levedura nutricional (opcional)

Requeijão Vegano

Cozinhe bem 2 mandiocas, até que fiquem bem macias. Guarde ½ copo da água do cozimento e vá
acrescentando o azeite aos poucos. Corrija o sal, se necessário. Em uma panela, leve a mistura ao fogo
médio só até começar a ferver. Despeje em um recipiente com tampa e guarde na geladeira. Sirva
gelado. 

1 ovo
1 banana amassada ou 3 colheres de sopa de abóbora cabotiã
1 colher de sopa de manteiga ghee
1 pitada de canela em pó ou cacau em pó
3 colheres de sopa de farinha de coco ou farinha de amêndoas

Bolo de Caneca 

Bata com um garfo todos os ingredientes e despeje em uma caneca. Leve para o microondas por 1
minuto e 45 segundos.
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2 berinjelas grandes 
1 pedaço de aipim cozido médio 
¼ de xícara de arroz integral, vermelho ou negro cozido 
2 colheres de sopa de semente de girassol 
2 colheres de sopa de sementes de abóbora 
1 colher de sopa de semente de gergelim 
1 colher de sopa de azeite de oliva 
1 pitada de sal marinho 

Hambúrguer de berinjela 

Corte as berinjelas ao meio e leve ao forno a 220°C por 35 minutos. Retire a berinjela do forno e
transfira para uma tigela grande. Junte o aipim, o arroz e os demais ingredientes e misture com as
mãos, amassando só até dar liga. Divida a mistura em 4 partes e modele 4 hambúrgueres. Transfira
para uma assadeira untada com óleo e leve ao forno por 25 minutos ou doure na frigideira
antiaderente. Na metade do tempo, vire-os com cuidado com uma espátula para que dourem e assem
por igual.

3 e 1/2 xícaras de chá de cabotiá picada em pedacinhos 
1 xícara de chá de quinoa 
1 e 1/2 xícara de chá de água quente 
3 dentes de alho grandes picados 
3 colheres de sopa de azeite de oliva 
1/2 cebola grande picada 
1 xícara de chá de cheiro verde picado 
Pimenta do reino a gosto 
Sal a gosto 

Quibe Falso de Abóbora 

Coloque a quinoa em uma vasilha e jogue sobre ele a água quente, deixe descansando até hidratar, o
que vai levar cerca de 15 minutos. Vai estar pronto quando toda a água secar. Quando você usa os
ingredientes nesta proporção não precisa escorrer. Pré-aqueça o forno a 210ºC. Refogue a abóbora
como preferir, você pode deixar ela com casca (desde que lave bem) ou sem. Em uma panela
antiaderente, refogue no azeite de oliva, o alho e a cebola picados até darem uma leve douradinha,
coloque a abóbora picada em pedaços pequenos (cerca de 1cm de grossura e 3cmx3cm) e tempere com
sal a gosto. Tampe e deixe cozinhando, mexendo de vez em quando para não queimar. Se sua panela
grudar, coloque um pouco de água (não coloque muito porque pode atrapalhar na liga da quinoa). 
 Espete o garfo de vez em quando para ver se os pedaços estão macios (quanto mais macios melhor, se
quiser dê uma amassadinha com o garfo). Quando estiverem no ponto, tempere com pimenta do reino
a gosto, adicione o azeite, o cheiro verde picado e desligue.  Nesta altura, a quinoa já vai estar hidratada.
Adicione-o à mistura da abóbora e misture bem, até virar uma massa uniforme. Tempere com mais sal
caso julgar necessário. Coloque a mistura em uma assadeira de tamanho médio, e asse no forno já pré-
aquecido por 30 minutos ou até dourar levemente. Espere esfriar por 10 minutos antes de servir, e se
quiser, regue com azeite.

.

AlmoçoRECEITAS – 
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8 folhas de alface crespa 
6 folhas de acelga picadas 
3 xícaras de chá de agrião 
2 xícaras de chá de quinoa em grãos cozida 
1 cenoura ralada 
10 tomates-cerejas ao meio 
 ½ xícara de chá de nozes picadas
½ xícara de chá de suco puro de limão 
2 colheres de sopa de azeite 
Sal à gosto 
½ cebola ralada 
1 colher de sopa de sementes de linhaça trituradas 

Salada de Linhaça e Quinoa

Arrume as folhas em um prato e cubra com a quinoa, a cenoura, o tomate-cereja e as nozes misturadas.
A parte, misture o suco de limão, o azeite, sal, a cebola e regue a salada. Antes de servir, polvilhe com a
linhaça.

.

100g de sementes de girassol 
100g de sementes de abóbora sem casca 
3 colheres sopa de aveia em lâminas ou flocos grossos 
1 colher de sopa de chia 
1 colher sopa de linhaça 
3 colheres sopa de gergelim preto 
2 colheres de sopa de azeite de oliva 
sal 
tempero Lemon Pepper 

Granola Salgada

Refogar a chia, linhaça e aveia no azeite de oliva em fogo baixo. Acrescentar os outros ingredientes e
refogar levemente. Armazenar em um pote de vidro por até 10 dias.

1 colher de sobremesa de mel 
1 colher de sobremesa de mostarda dijon 
1 colher de sopa de azeite de oliva extra-virgem 
1 colher de sopa de água 
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

Molho de Mostarda e Mel 

Misture todos os ingredientes com a ajuda de um fouet e sirva.
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2 xícaras de lentilha cozida, sem caldo
1 ½ xícara de aveia em flocos
1 cebola pequena picada
3 dentes de alho amassados
1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha
½ xícara de cheiro verde
Sal e cominho a gosto

½ cebola picadinha
2 dentes de alho amassados
2 tomates picadinhos
1 xícara de molho de tomate
3 colheres de sopa de azeite de oliva
Sal a gosto

Almondega de Lentilha

Molho de tomate:

Misture todos os ingredientes da almondega, molde as bolinhas (4 a 5 cm de diâmetro) e coloque em
uma forma untada com óleo para assar a 180°C por 30 minutos. Para o molho, refogue a cebola e o
alho no azeite até dourarem e acrescente o tomate picado. Quando o tomate estiver se desmanchando,
adicione o molho de tomate, confira o tempero e junte as almondegas delicadamente ao molho.
Dependendo do ponto da lentilha, você pode precisar de menos ou mais aveia. Quanto mais cozida e
com menos caldo estiver a lentilha, menos aveia você vai precisar para dar a liga.

DICA: Você pode acrescentar castanha do pará ou de caju ralada por cima. Ervas como tomilho,
manjericão e orégano também combinam muito bem com essa receita.

300gr de arroz cateto vermelho (pode ser outro) 
1 litro de caldo de legumes ou água* 
Água quente para terminar de cozinhar o arroz, caso preciso 
1 cebola picadinha 
1/4 xícara de azeite de oliva 
1/2 xícara de vinho branco seco 
2 dentes de alho 
1 alho poró 
200gr de tomate cereja 
200gr de shiitake
Temperinhos a gosto (noz moscada, pimenta do reino, louro e manjericão)
Sal a gosto
Cheiro verde 
Mix de castanhas trituradas pra finalizar 

Risoto de Alho Poró, Shitake e Tomate Cereja 
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Pra começar, pré-aqueça o forno a 250ºC mais ou menos. Em uma forma de vidro, coloque os tomates
já lavados, 1 dente de alho macerado, 3 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta do reino. Misture bem
e leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso deixe os demais ingredientes
prontinhos: fatie o alho poró (inclusive a parte verde), pique a cebola em cubinhos bem pequenos, corte
o shiitake em pedaços menores, pique o cheiro verde e triture as castanhas. Use o restante do azeite
para fritar a cebola picadinha já na panela que você vai fazer o risoto. Em fogo baixo/médio, mexa bem
pra não queimar e, quando estiver quase transparente, acrescente o alho macerado e deixe dourar. 
 Coloque o arroz na mesma panela e dê uma "fritadinha" nele também. Acrescente o alho poró, o
shiitake, o sal, o vinho e mexa bem. Lembre-se de olhar o tomate no forno e ver se já estão murchos, se
já, pode tirar do forno e reservar.  Acrescente os temperos, um pouco do caldo de legumes quente e
deixe ferver. Aos poucos, vá colocando mais caldo de legumes e mexendo o arroz. Vá experimentando o
risoto e, se o caldo acabar, use mais água quente para terminar de cozinhar o arroz. Ele está bom assim
que estiver al dente (em média 40 minutos) não deixe cozinhar demais senão vai virar uma papinha. 
 Pra finalizar, acrescente o tomate confitado (pode jogar todo o caldinho dele no risoto), de uma
mexidinha de leve pra que eles não de desfaçam muito, e sirva com cheiro verde e castanhas tostadas.
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100g de shimeji bem picado
1 cebola pequena picada
3 dentes de alho picados
3 colheres de sopa de salsinha picada
½ xícara café de água
1 colher de sobremesa de semente de chia
1 pitada de sal
Farinha de aveia até dar o ponto (cerca de 3 colheres de sopa)

Hambúrguer de Shimeji

Deixe a semente de chia de molho na água e reserve. Refogue a cebola e o alho. Acrescente o shimeji, a
salsinha e o sal, misture bem e deixe cozinhar com a panela tampada por 3-4 minutos. Coloque em um
recipiente e deixe esfriar um pouco. Acrescente a água com a semente de chia, misture e aos poucos
acrescente farinha de aveia até dar o ponto de formar os hambúrgueres. Modele-os com a mão. Rende
6 hambúrgueres pequenos.

JantarRECEITAS – 

1 copo de lentilhas (de preferencia deixa-las hidratando por pelo menos 8h)
1 cenoura pequena cortada em cubos
6 copos de água
2 dentes de alho
½ cebola picada
1 pimenta dedo de moça picada
4 colheres de sopa de molho de tomate
1 colher de chá de açafrão ou cúrcuma
Folhas de alecrim frescas ou desidratadas
Sal e orégano à gosto

Sopa de Lentilha

Em uma panela de pressão aqueça o azeite, refogue o alho, a cebola e a cenoura. Refogue até que a
cebola esteja transparente. Adicione a lentilha, a água e todos os outros ingredientes, exceto o molho de
tomate. Com a panela de pressão aberta, espere começar a ferver e acrescente o molho. Feche e deixe
cozinhar por 10 minutos depois de pegar pressão. Abra a panela e avalie se é necessário evaporar mais
a água. Caso seja necessário, deixe cozinhar um tempo com a tampa aberta. Sirva quente.
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1 xícara de chá de grão-de-bico cru 
2 colheres de sopa de azeite 
3/4 de xícara de chá de cebola picada 
3 dentes de alho picados 
1/2 xícara de chá de cebolinha e salsinha picadas 
1 colher de sopa de orégano desidratado 
2 colheres de sopa de suco limão 
1/2 colher de chá de páprica defumada ou picante 
1/4 de colher de chá de cominho 
Sal a gosto 
Farinha de aveia ou farinha de arroz integral para dar liga (cerca de 1/4 de xícara) 

Hambúrguer de Grão de Bico 

Coloque o grão-de-bico cru em uma vasilha, cubra com o dobro de água e deixe de molho por 8h.
Escorra, lave, coloque em uma panela de pressão e cubra com dois dedos de água. Cozinhe por cerca de
10 minutos depois que pegar pressão ou até os grãos estarem macios. Escorra bem e coloque em um
processador ou liquidificador potente. Use a tecla pulsar para triturar, mas deixe alguns pedacinhos.
Coloque em uma vasilha e reserve. Em uma panela, o azeite e refogue a cebola picada e o alho picado
até ficarem levemente dourados. Coloque tudo na vasilha, juntamente os outros temperos (cebolinha e
a salsinha picadas, orégano desidratado, suco de limão, páprica defumada ou picante, cominho).
Tempere com sal a gosto e misture bem. Adicione farinha de aveia ou de arroz até obter uma mistura
modelável. Modele hambúrgueres e coloque sobre uma assadeira antiaderente levemente untada.
Regue os hambúrgueres com azeite e asse em forno preaquecido a 200ºC por cerca de 20 minutos. Vire
os hambúrgueres e asse por mais 10 minutos ou até ficarem douradinhos.  Para fritar, leve os
hambúrgueres modelados ao freezer por pelo menos meia hora, para firmarem. 
Frite em um fio de azeite até ficarem douradinhos dos dois lados, evitando mexer muito. Se quiser,
coloque sobre papel toalha pra secar o excesso de óleo. 

DICAS: Se você quiser preparar hambúrgueres fritos, recomendo que coloque eles no freezer por um
tempinho pra ficarem mais firmes, já que estes de grão-de-bico são mais delicados. Evite mexer muito e,
se possível, modele eles com o tamanho da sua espátula, pra ficar mais fácil de virar. 
Os temperos são a gosto, mas lembre-se que quanto mais temperos você por, principalmente azeite,
vinagre e limão, mais farinha seu hambúrguer vai pedir. Dessa forma, o sabor do grão-de-bico não
ficará tão presente.  Você pode congelar seus hambúrgueres pra ter sempre a mão. 
Pode acompanhar os hambúrgueres com guacamole ou outras pastinhas.

1 xícara de castanhas de caju* cruas e sem sal
4 colheres (sopa) de levedura nutricional (Nutritional Yeast**)
1 colher de chá de alho em pó
1 colher de chá de sal

Parmesão Vegano

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter a textura desejada. Armazene em um pote
fechado na geladeira por até 3 meses.
*Se preferir, substitua as castanhas de caju por outra oleaginosa (como amêndoas e castanha-do-pará) ou
sementes, como as de girassol ou de gergelim.
**O nutritional yeast (levedura nutricional) pode ser omitido ou substituído por mais alho em pó, cebola em
pó ou pelo tempero da sua preferência.
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2 abacates médios maduros
2 tomates pequenos sem pele e sem semente (opcional)
1 dente de alho
1 cebola média
2 colheres de sopa de azeite de oliva
1 limão
Pimenta sem semente a gosto (pode ser malagueta, dedo de moça, de cheiro ou calabresa)
Sal marinho à gosto ou de especiarias

Guacamole

Abra os abacates ao meio, tire o caroço. Remova toda a polpa, em seguida corte-a em pedaços e
coloque-as dentro de um pilão ou um recipiente parecido. Corte os tomates (sem pele e sem sementes),
a cebola, o dente de alho e a pimenta em pedaços bem pequenos (devem ser bem picados). Junte ao
abacate e amasse até formar uma pasta (quanto mais homogêneo melhor). Tempere com limão, azeite
de oliva, sal e as ervas finas.

3 berinjelas grandes em cubos de 2cm
2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
2 berinjelas cortadas em lâminas no sentido do comprimento com 0,5cm de espessura
200g de tofu 
2 dentes de alho ralado
1 colher de chá de sal marinho
1 colher de chá de pimenta rosa moída
2 tomates (sem pele e sem semente) em cubos de 1 cm
1/2 xícara de salsinha picada
1/2 xícara de manjericão
2 colheres de sopa de azeitona preta sem caroço
10 tomates-cereja cortados ao meio
1/4 de xícara de parmesão vegano 
Manteiga Ghee

Torta de Berinjela 

Coloque os cubos de berinjela em uma assadeira com papel manteiga untada. Tempere com sal de
especiarias e manteiga Ghee. Asse em forno médio a 180°C, pré-aquecido por 25 minutos. Grelhe em
fogo alto com um fio de azeite as fatias de berinjela, uma a uma, por 2 minutos de cada lado. Em um
processador de alimentos, bata os cubos de berinjela, o tofu, o manjericão, a azeitona, o alho, o sal
marinho, e a pimenta rosa. Coloque numa tigela e misture o tomate, a salsinha e o azeite. Unte uma
fôrma de fundo falso com azeite e forre com as lâminas de berinjela, deixando as laterais para fora. 



REPROGRAMANDO
DESAFIO 3 EM 1

20g de chocolate amargo 
1 colher de chá de óleo de coco 
1 colher de pasta de amendoim  

Bombom de Congelador 

Derreta o chocolate com o óleo de coco, misture bem e coloque metade da quantidade em uma
forminha, leve ao congelador por 10 minutos até firmar. Depois coloque a segunda camada, de pasta de
amendoim, leve ao congelador novamente por 10 minutos. Por último coloque a última camada com o
restante do chocolate e leve ao congelador até firmar. 
Rendimento: 1 bombom

2 colheres de sopa de azeite de oliva
1 cebola média picadinha
2 dentes de alho picadinhos
200g de grão de bico drenados
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de páprica defumada
1 colher de chá de cominho
1 lata de tomate sem pele picado
Cheiro verde à gosto

Cozido de Grão de Bico com Molho de Tomate

Aqueça o azeite e doure o alho e a cebola. Acrescente o grão de bico e os temperos e deixe refogar por
4 minutos, mexendo sempre. Coloque molho de tomate e deixe encorpar. Verifique o tempero e finalize
com cheiro verde.
 

1 e ¼ de tâmaras amolecidas (deixe em molho em água quente por 30

¾ de xícara de pasta de amendoim
¾ de xícara de cacau em pó
Pitada de sal

Mousse de Chocolate

minutos e depois descarte a água)

Bata bem em um processador e coloque na geladeira por pelo menos uma noite para gelar e ficar
areada.
 



REPROGRAMANDO
DESAFIO 3 EM 1

2 xícara de chá de grão-de-bico cozido 
1 colher de sopa de azeite extra virgem 
¼ de colher de chá de cominho em pó 
¼  de colher de chá de gengibre em pó 
¼  de colher de chá de páprica doce ou picante 
½  colher de chá de sal rosa (ou outro de sua preferência) 

Snacks de Grão de Bico 

Coloque o grão-de-bico em uma assadeira antiaderente e tempere com o azeite e as especiarias. Mexa a
fôrma até que todos os grãos fiquem revestidos pelos temperos. Asse no forno preaquecido a 220°C
por cerca de 30 minutos, mexendo ocasionalmente para dourar e ficar crocante de maneira uniforme.
Deixe esfriar por completo e armazene em um pote bem fechado por 2 semanas, no máximo 4 de
colheres de chá de coentro em pó


