40 Doces Fit
Sem Açúcar
Receitas Premium

Introdução
Talvez você não saiba, mas uma dieta sem açúcar pode
ser muito saborosa. Neste E-book você vai encontrar
40 receitas de sobremesas deliciosas sem adição de
açúcar entre os ingredientes.
Mas lembre-se que comer devagar, com atenção,
saboreando cada pedaço, cada colherada, permitirá
desfrutar o alimento e ajudará a comer apenas o
necessário. Além disso, vale lembrar também que este
E-book não substitui uma consulta ao nutricionista.
Qualquer dúvida que surgir durante a leitura, você
poderá entrar em contato através do nosso e-mail:
duvidas@weelive.com.br
Sucesso nas receitas!

2

Receitas
Mousse Tentação ....................................................................................... 5
Bolo de Chocolate ..................................................................................... 6
Mousse de Limão ....................................................................................... 7
Brigadeiro Fit ............................................................................................... 8
Sorvete de Morango e Banana .......................................................... 9
Brigadeirão .................................................................................................. 10
Sorvete Termogênico .............................................................................. 11
Pudim de Chocolate Rápido .............................................................. 12
Alfajor de Geleia ........................................................................................ 13
Cookies ........................................................................................................... 14
Mousse de Chocolate ............................................................................. 15
Petit Gâteau ................................................................................................ 16
Bolo de Banana ......................................................................................... 17
Cookies de Cacau ..................................................................................... 18
Beijinho Rápido ......................................................................................... 19
Bolo de Maçã e Banana ....................................................................... 20
Sorvete de Chocolate ............................................................................. 21
Bolo Mesclado ........................................................................................... 22
Brownie Fit .................................................................................................. 23
Flan de Chocolate ................................................................................... 24
Bolo de Maçã .............................................................................................. 25
Muffin de Banana e Canela ............................................................... 26
Bolo de Caneca de Chocolate .......................................................... 27
Biscoito Doce ............................................................................................. 28
Bolo de Cenoura ...................................................................................... 29
Torta de Limão .......................................................................................... 30
Torta de Maçã ............................................................................................. 31
Torta Mousse .............................................................................................. 32

3

Receitas
Pudim de Coco ......................................................................................... 33
Bombom de Morango .......................................................................... 34
Paçoquinha ................................................................................................. 35
Brownie de Chocolate e Banana .................................................... 36
Paçoca de Forma ..................................................................................... 37
Creme de Chocolate .............................................................................. 38
Maria Mole ................................................................................................... 39
Bolo de Laranja ........................................................................................ 40
Chocolate Crocante ................................................................................ 41
Bolo de Nozes ............................................................................................ 42
Doce de banana ....................................................................................... 43
Bolo de Maracujá..................................................................................... 44

4

Mousse
Tentação
Ingredientes:
1 xícara de água gelada
1 xícara de leite em pó desnatado
½ sachê de suco de morango light sem açúcar
100g de Chocolate Diet sem Açúcar
50g de creme de leite light

Modo de Preparo:
Adicione a água, o leite em pó e o suco em um
liquidificador e bata por 10 minutos em velocidade
média, sirva em uma taça de sobremesa e leve a
geladeira por 3 horas. Derreta o chocolate em banhomaria ou micro-ondas e misture com o creme de
leite. Despeje essa mistura sobre o mousse, decore
com raspas de chocolate e deixe gelar por 1 hora.
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Bolo de
Chocolate

Ingredientes:
5 ovos
250g de Chocolate Diet sem açúcar

Modo de Preparo:
Bata os ovos na batedeira até dobrar de tamanho.
Derreta o chocolate no microondas ou banho-maria
(parando a cada 15 segundos para mexer) e junte aos
ovos, mexa delicadamente até ficar uma mistura
homogênea escura. Coloque em uma forma untada
com papel manteiga e asse por 15 a 20 minutos a 180º.
Para a cobertura, use chocolate derretido e raspas de
chocolate.
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Mousse de
Limão

Ingredientes:
1 xícara de água gelada
1 xícara de leite em pó desnatado
½ sachê de suco de limão light sem açúcar

Modo de Preparo:
Adicione todos os ingredientes em um liquidificador e
bata por 10 minutos em velocidade média, sirva em
uma taça e leve a geladeira por 3 horas. Use raspas de
limão para decorar.
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Brigadeiro
Fit

Ingredientes:
3 bananas maduras
2 colheres (sopa) de cacau em pó (100% cacau)
4 colheres (sopa) de leite em pó desnatado
Raspas de Chocolate Diet sem açúcar para polvilhar

Modo de Preparo:
Amasse bem as bananas e coloque em uma panela,
adicione o cacau e o leite. Em fogo baixo, misture
bem até desgrudar da panela. Retire do fogo e deixe
amornar na geladeira por 15 minutos. Amasse em
formato de bolinha e passe sobre as raspas de
chocolate.
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Sorvete de
Morango e
Banana

Ingredientes:
2 bananas maduras
1 xícara de morangos

Modo de Preparo:
Corte as frutas em rodelas e leve-as ao congelador
por 2 horas. Após retirar do congelador, deixe-as
descansar por 5 minutos. Coloque os ingredientes no
liquidificador ou processador e bata até ficar cremoso,
leve ao congelador por mais 1 hora e sirva.
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Brigadeirão

Ingredientes:
2 ovos
2 claras de ovos
2 xícaras de leite em pó desnatado
5 colheres (sopa) de cacau em pó (100% cacau)
1 colher (sopa) de óleo de coco
Coco ralado para polvilhar
300ml de água

Modo de Preparo:
Bata os ingredientes no liquidificador por 3 minutos,
depois despeje o conteúdo em um recipiente
redondo com furo central. Leve ao micro-ondas por 15
minutos, decore com o coco ralado e leve à geladeira
por 1 hora.
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Sorvete
Termogênico

Ingredientes:
2 xícaras de leite de coco
2 colheres (sopa) de essência de baunilha
1 xícara de sementes de chia
1 colher (chá) de canela em pó

Modo de Preparo:
Bata os ingredientes no liquidificar por 30 segundos
em velocidade média. Despeje a mistura em copos ou
taças de sobremesa e leve ao congelador até
endurecer, consuma em seguida.
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Pudim de
Chocolate
Rápido
Ingredientes:
100ml de leite desnatado sem lactose
1 colher (sopa) de pó para pudim de chocolate diet
1 colher (sopa) de raspas de Chocolate Diet sem
açúcar (opcional)

Modo de Preparo:
Misture o leite e o pó para pudim e leve ao fogo. Mexa
até ficar consistente. Desligue e espere amornar,
despeje o conteúdo em uma taça para sobremesa e
em seguida leve a geladeira. Quando for servir,
coloque as raspas de chocolate por cima.
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Alfajor de
Geleia

Ingredientes:
200g de Chocolate Diet sem açúcar
Biscoito de cacau e cereais sem açúcar
Geleia diet sem açúcar (sabor a gosto)

Modo de Preparo:
Derreta o chocolate em banho-maria ou no microondas (parando a cada 15 segundos para mexer).
Recheie o biscoito com a geleia e cole em outro. Em
seguida mergulhe no chocolate diet derretido e leve á
geladeira por 30 minutos. Repita o processo de
acordo com a quantidade que deseja.
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Cookies

Ingredientes:
2 bananas amassadas
100g de aveia em flocos
100g de farelo de aveia
1 colher (sopa) de óleo de coco
3 colheres (sopa) de xilitol ou adoçante culinário
100g de Chocolate Diet sem açúcar picado
1 ovo

Modo de Preparo:
Coloque tudo em um recipiente, exceto o chocolate,
misture até ficar homogêneo. Deixe descansar por 10
minutos. Adicione o chocolate picado e misture, em
seguida forme as bolinhas. Unte uma forma com
papel manteiga e leve ao forno preaquecido a 180º
por 15 a 20 minutos.
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Mousse de
Chocolate

Ingredientes:
100g de Chocolate Diet sem açúcar
3 claras

Modo de Preparo:
Em uma batedeira, bata as claras em neve até que
dobrem de tamanho. Derreta o chocolate em banhomaria ou no micro-ondas (parando a cada 15
segundos para mexer). Junte o chocolate com as
claras em neve e bata até ficar uma mistura
homogênea. Despeje em taças de sobremesa e leve
á geladeira por 3 horas.
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Petit Gâteau
Ingredientes:
150g de Chocolate Diet sem açúcar
2 colheres (sopa) de farinha de arroz
2 colheres (sopa) óleo de coco
2 colheres (sopa) de xilitol ou adoçante culinário
2 gemas e 4 claras

Modo de Preparo:
Derreta o chocolate em banho-maria ou micro-ondas.
Em um recipiente misture as gemas, as claras, o xylitol
e o óleo de coco, depois acrescente o chocolate
derretido e misture. Por último acrescente a farinha
de arroz e mexa até a massa ficar cremosa. Despeje
tudo em forminhas e leve á geladeira por 30 minutos.
Depois leve ao forno preaquecido na maior
temperatura por 7 minutos.
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Bolo de
Banana
Ingredientes:
4 bananas maduras
1 xícara de aveia em flocos finos
1 colheres (sopa) de fermento em pó
1 colher (chá) de canela em pó (opcional)
3 ovos

Modo de Preparo:
No liquidificador bata as bananas e os ovos até
incorporar. Acrescente a aveia e a canela, bata
novamente. Coloque a massa em um recipiente e
misture com o fermento delicadamente. Despeje a
massa em uma forma untada e leve ao forno
preaquecido a 180º por 30 a 35 minutos. Espere 15
minutos para desenformar.
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Cookies de
Cacau
Ingredientes:
1 colher (sopa) cheia de cacau em pó (100% cacau)
100g de chocolate Diet sem açúcar picado
1 xícara de aveia em flocos
2 bananas maduras
Canela em pó a gosto

Modo de Preparo:
Em um recipiente amasse as bananas e misture com a
canela e o cacau em pó, depois acrescente a aveia em
flocos e mexa até ficar consistente (se necessário, pode
acrescentar mais aveia). Adicione o chocolate picado e
misture, em seguida forme as bolinhas. Unte uma
forma com papel-manteiga e leve ao forno
preaquecido a 180º por 15 a 20 minutos.
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Beijinho
Rápido
Ingredientes:
3 gotas de essência de baunilha
10 gotas de stévia
1 colher (sopa) de farelo de aveia
6 colheres (sopa) de coco ralado fino sem açúcar
6 colheres (sopa) de leite em pó desnatado
3 colheres (sopa) de leite líquido desnatado para dar
ponto

Modo de Preparo:
Em um recipiente coloque o farelo de aveia, o leite
em pó, a essência de baunilha, o coco ralado, 10 gotas
de stévia e o leite líquido até dar ponto. Amasse bem
com as mãos, depois forme bolinhas e passe no coco
ralado. Leve a geladeira por 30 minutos e sirva.
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Bolo de Maçã
e Banana
Ingredientes:
1 xícara de uva passa branca sem caroço
1 colher (sopa) cheia de fermento em pó
1 ½ xícara de farinha de arroz
100g de manteiga vegetal derretida
2 colheres (sopa) de canela em pó
1 xícara de aveia em flocos finos
3 maçãs grandes descascadas
3 bananas nanicas maduras
3 ovos

Modo de Preparo:
No liquidificador bata 1 maçã, os ovos e a manteiga
derretida. Pique as outras 2 maçãs e as bananas em
uma tigela, acrescente os ingredientes que foram
batidos e misture tudo (com as mãos). Unte uma
forma, espalhe a massa, polvilhe com canela e leve
ao forno por 30 minutos.
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Sorvete de
Chocolate

Ingredientes:
1 ½ colher (sopa) de cacau em pó (100% cacau)
2 sachês de stévia
6 colheres (sopa) de leite em pó desnatado
7 colheres (sopa) de água

Modo de Preparo:
Em um recipiente coloque o leite em pó, o cacau em
pó, os sachês de stévia e misture até ficar cremoso.
Despeje a mistura em forminhas de silicone e leve ao
congelador por 3 horas.
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Bolo
Mesclado
Ingredientes:
4 bananas maduras
1 xícara de aveia em flocos finos
1 colheres (sopa) de fermento em pó
1 colher (sopa) de cacau em pó (100% cacau)
3 ovos

Modo de Preparo:
No liquidificador bata as bananas e os ovos até
incorporar. Acrescente a aveia e o fermento, bata
novamente. Coloque metade da massa em um
recipiente e misture com o cacau em pó. Despeje a
outra metade em uma forma untada, em seguida
despeje a massa escura por cima. Leve ao forno
preaquecido a 180º por 30 a 35 minutos. Espere 15
minutos para desenformar.
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Flan de
Chocolate
Ingredientes:
2 xícaras de água
10 colheres (sopa) de leite em pó desnatado
1 colher (chá) de essência de baunilha
5 colheres (sopa) de xilitol ou adoçante culinário
2 colheres (sopa) de cacau em pó (100% cacau)
1 sachê de gelatina sem sabor

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador a água, o leite em pó, a
baunilha, o xylitol e o cacau em pó até obter uma
mistura homogênea. Faça a gelatina sem sabor
conforme as instruções da embalagem, adicione ela
junto com os outros ingredientes no liquidificador e
bata por 3 minutos. Coloque o creme em taças de
sobremesa e leve a geladeira até ficar consistente.
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Bolo de
Maçã
Ingredientes:
3 maçãs picadas
50g de uva em passa sem caroço
2 xícaras de aveia em flocos finos
1 banana picada
2 colheres (sopa) de fermento em pó
3 ovos

Modo de Preparo:
Em um liquidificador bata todos os ingredientes,
exceto a aveia e o fermento. Coloque a aveia em um
recipiente e misture com o conteúdo batido, depois
acrescente o fermento e misture mais um pouco.
Despeje a massa em uma forma untada e leve ao
forno a 180º por 35 minutos.
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Muffin de
Banana e
Canela
Ingredientes:
3 bananas pequenas amassadas
1 xícara de farinha de arroz
½ xícara de farinha de linhaça
⅓ xícara de óleo de girassol
1 colher (sopa) de canela em pó
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 ovo

Modo de Preparo:
Em um recipiente, misture todos os ingredientes, em
seguida coloque a mistura em forminhas de silicone
para muffin. Leve ao forno preaquecido a 180º até
dourar.
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Bolo de Uva
Passa
Ingredientes:
4 bananas maduras picadas
½ xícara de azeite
½ xícara de uva em passas
1 ½ xícara de farinha de aveia
2 colheres (sopa) de fermento em pó
3 ovos

Modo de Preparo:
Em um liquidificador, bata as bananas, os ovos e o
óleo, adicione as uvas passas e bata mais um pouco.
Coloque a aveia em um recipiente e misture com o
conteúdo batido, acrescente o fermento e misture
com delicadeza. Despeje a massa em uma forma
untada e leve ao forno a 180º por 30 minutos.
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Bolo de
Caneca de
Chocolate
Ingredientes:
1 ovo
2 colheres (sopa) de farinha de coco
1 ½ colher (sopa) de cacau em pó (100% cacau)
8 gotas de stévia
1 colher (sopa) de leite de coco
1 colher (sopa) de água
½ colher (chá) de canela em pó
1 colher (sopa) de fermento em pó
30g de Chocolate Diet sem açúcar (para cobertura)

Modo de Preparo:
Misture tudo em uma caneca e leve ao micro-ondas
por 3 minutos. Depois vire o conteúdo em um prato.
Derreta as 30g de chocolate no micro-ondas por 1
minuto e coloque por cima do bolo.
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Biscoito
Doce
Ingredientes:
2 ovos
1 colher (sopa) de essência de baunilha
1 xícara de banana madura amassada
⅓ xícara de farelo de aveia
⅓ xícara de farinha de linhaça
1 xícara de farinha de coco
⅓ xícara de nozes
50g de Chocolate Diet sem açúcar picado

Modo de Preparo:
Bata os ovos na batedeira por 30 segundos,
acrescente a baunilha e bata novamente, em seguida
coloque a banana, o farelo de aveia, a farinha de
linhaça, as nozes e o coco, bata por 1 minuto. Coloque
em uma forma untada com papel manteiga e
acrescente o chocolate picado por cima. Leve ao
forno preaquecido a 180º por 20 minutos.
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Bolo de
Cenoura
Ingredientes:
3 ovos
150g de cenoura picada
½ xícara de óleo de coco
3 colheres (sopa) de stévia
1 xícara de farinha de coco
1 colher (chá) de fermento em pó
200g de Chocolate Diet sem açúcar

Modo de Preparo:
Em um liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o
óleo de coco por 5 minutos. Coloque a farinha de
coco, a stévia e o fermento em um recipiente e
misture. Depois adicione o conteúdo batido e mexa.
Despeje a massa em uma forma untada e leve ao
forno a 180º por 40 minutos. Para cobertura, derreta
o chocolate e adicione por cima.
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Torta de
Limão
Ingredientes:
2 ovos
100g de farinha de amêndoas
100g de coco ralado sem açúcar
5 colheres (sopa) de óleo de coco
Suco de 3 limões
1 sachê de gelatina sem sabor
100ml de leite de coco quente
300g de creme de ricota
4 colheres (sopa) de xilitol ou adoçante culinário

Modo de Preparo:
Misture a farinha, o coco, os ovos e o óleo. Molde a
massa em uma forma com fundo removível. Dissolva
a gelatina no leite de coco. Bata no liquidificador a
gelatina, o suco de limão e a ricota, em seguida
coloque na forma e leve a geladeira por 4 horas. Para
decorar, use raspas de limão.
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Torta de
Maçã
Ingredientes:
¾ xícara de leite desnatado sem lactose
5 colheres (sopa) de aveia em flocos finos
4 colheres (sopa) de xilitol ou adoçante culinário
1 colher (sopa) rasa de fermento químico em pó
1 colher (sopa) de manteiga vegetal derretida
1 colher (chá) de canela em pó
2 maçãs fatiadas
3 ovos

Modo de Preparo:
Misture em um recipiente a aveia, o xilitol e o
fermento. Coloque metade dessa mistura em uma
forma untada, depois acrescente as maçãs e polvilhe
com canela, cubra com o restante da mistura. Em um
recipiente, misture com um garfo o leite, os ovos e a
manteiga, despeje na forma e balance para o líquido
descer e misturar. Leve ao forno a 180º até dourar.
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Torta Mousse
Ingredientes:
1 xícara de farinha de amêndoas
1 xícara de coco ralado sem açúcar
2 ovos inteiros e 6 claras
4 colheres (sopa) de manteiga vegetal derretida
250g de Chocolate Diet sem açúcar
1 sachê de gelatina sem sabor

Modo de Preparo:
Misture a farinha de amêndoas, o coco ralado, os 2
ovos e a manteiga até ficar consistente. Molde a
massa em uma forma com fundo removível untada,
use um garfo para fazer furos na massa, leve ao forno
a 180º até dourar. Bata as 6 claras na batedeira até
que dobrem de tamanho. Derreta o chocolate em
banho-maria e misture com as claras. Dissolva a
gelatina em 3 colheres de água fervente e junte a
mistura. Despeje o conteúdo na forma e leve a
geladeira por 3 horas.
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Pudim de
Coco

Ingredientes:
2 xícaras de leite de coco
4 colheres (sopa) de stévia
4 colheres (sopa) de coco ralado sem açúcar
3 ovos e 3 gemas

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador o leite de coco, a stévia, os ovos
e as gemas até ficar homogêneo, depois acrescente o
coco ralado e bata por 5 segundos. Unte uma forma
redonda e despeje a mistura. Leve ao forno em banhomaria a 230º por aproximadamente 1 hora, depois
desenforme e decore com coco ralado.
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Bombom de
Morango

Ingredientes:
6 morangos lavados, secos e picados
200g de Chocolate Diet sem açúcar

Modo de Preparo:
Derreta o chocolate em banho-maria ou micro-ondas.
Com uma colher coloque o chocolate no fundo de
forminhas de gelo, espalhe nelas para que vire uma
casca de chocolate, e leve ao congelador por 15
minutos. Coloque os Morangos picados, depois cubra
com o restante do chocolate e leve ao congelador por
30 minutos.
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Paçoquinha

Ingredientes:
250g de amendoim torrado sem pele e sem sal
100g de farelo de aveia
2 colheres (sopa) de manteiga vegetal
10 gotas de stévia (opcional)
1 pitada de sal

Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes em um processador
ou liquidificador e misture até ficar homogêneo.
Amasse um pouco com a mãos e coloque nas
forminhas de gelo apertando bem, leve a geladeira
por 2 horas.
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Brownie de
Chocolate e
Banana
Ingredientes:
3 bananas maduras
½ xícara de cacau em pó (100% cacau)
½ colher (chá) de fermento em pó

Modo de Preparo:
Em um recipiente, amasse as bananas e misture com
o cacau e o fermento até ficar homogêneo. Unte uma
forma com papel-manteiga e coloque a massa, leve
ao forno preaquecido a 200º por aproximadamente
30 minutos. Após esfriar, corte e sirva.

36

Paçoca de
Forma
Ingredientes:
2 xícaras de amendoim torrado sem pele
½ xícara de leite em pó desnatado sem lactose
3 colheres (chá) de xilitol ou adoçante culinário
5 colheres (sopa) de leite desnatado

Modo de Preparo:
No liquidificador bata o amendoim, a stévia e o leite
em pó até que forme uma farofa. Coloque essa
mistura em um recipiente e vá acrescentando o leite
enquanto mexe, até que fique uma massa. Unte uma
assadeira retangular com papel filme, despeje a
massa nela. Com as mãos, pressione a massa na
forma até que fique uniforme, cubra com papel filme
e deixe descansar por 2 horas, depois corte e sirva.
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Creme de
Chocolate

Ingredientes:
1 ½ xícara de leite de coco
100g de Chocolate Diet em açúcar
3 colheres (sopa) de gelatina em pó sem sabor

Modo de Preparo:
Em uma panela em fogo médio, ferva o leite de coco,
adicione o chocolate e derreta junto ao leite. Depois
de derreter o chocolate, misture a gelatina em pó e
mexa até dissolver. Coloque a mistura em um
refratário e leve a geladeira por 4 horas.
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Maria Mole
Ingredientes:
1 sachê de gelatina sem sabor
½ xícara de água gelada
½ xícara de adoçante culinário
120ml de leite de coco
6 colheres (sopa) de coco ralado sem açúcar
4 claras

Modo de Preparo:
Misture a gelatina com a água gelada e deixe
descansar por 5 minutos, leve ao fogo baixo e misture
até dissolver. Bata as claras em neve, em seguida
adicione a gelatina, o adoçante e o leite de coco. Unte
um refratário com papel-manteiga, polvilhe 3 colheres
(sopa) de coco no refratário, despeje a mistura e
aguarde 10 minutos. Polvilhe o restante do coco por
cima e leve a geladeira por 4 horas.
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Bolo de
Laranja
Ingredientes:
4 ovos
4 colheres (sopa) de farinha de aveia
1 copo de suco de laranja
1 colher (sopa) rasa de adoçante culinário
4 colheres (sopa) de fermento em pó
Raspas de laranja a gosto

Modo de Preparo:
Separe as gemas e as claras, bata as claras em neve.
Depois acrescente as gemas, a farinha, o adoçante e
as raspas, misture por 3 minutos. Adicione o suco de
laranja e o fermento e misture mais um pouco. Unte
uma forma redonda, despeje a massa e leve ao forno
preaquecido a 180º por 25 a 30 minutos.
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Chocolate
Crocante

Ingredientes:
1 xícara de Chocolate Diet sem açúcar
½ xícara de avelãs picadas
½ xícara de coco ralado sem açúcar

Modo de Preparo:
Derreta o chocolate em banho-maria, depois adicione
a avelã e o coco ralado, misture bem. Prepare um
prato com papel manteiga, com uma colher coloque
o chocolate sobre o papel manteiga, como bombons.
Leve a geladeira por 30 minutos e sirva.
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Bolo de
Nozes

Ingredientes:
5 ovos
½ xícara de nozes picada
250g de Chocolate Diet sem açúcar

Modo de Preparo:
Bata os ovos na batedeira até dobrar de tamanho.
Derreta o chocolate no microondas ou banho-maria
e junte aos ovos, mexa delicadamente até ficar uma
mistura homogênea escura. Acrescente as nozes e
Misture mais um pouco. Coloque em uma forma
untada com papel manteiga, Leve ao forno na
temperatura de 180º por 15 a 20 minutos.
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Doce de
Banana
Ingredientes:
5 bananas médias
1 sachê de gelatina diet sabor cereja
Coco ralado fino sem açúcar para polvilhar
(opcional)

Modo de Preparo:
Amasse bem as bananas em um recipiente e vá
misturando a gelatina aos poucos. Leve ao fogo baixo e
misture por 5 minutos até desgrudar da panela. Despeje
o doce em uma forma untada com papel-manteiga e
leve para a geladeira de um dia para o outro.
Desenforme e corte no formato que desejar, depois
polvilhe com o coco.
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Bolo de
Maracujá
Ingredientes:
3 colheres (sopa) de adoçante culinário
2 xícaras de coco ralado sem açúcar
1 colher (chá) de fermento em pó
Polpa de 2 maracujás médios
4 ovos inteiros e 2 claras

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador os ovos, o adoçante e a polpa
de maracujá por 10 minutos. Depois acrescente o
coco ralado e bata por mais 2 minutos. Adicione o
fermento e bata por mais 10 segundos. Coloque a
massa em uma forma untada com óleo de coco ou
manteiga e leve ao forno a 200º por 30 minutos.
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Obrigado!
Nós da equipe Weelive agradecemos muito a
confiança por você ter adquirido o nosso e-book de
receitas. Esperamos que tenha gostado!
Precisa de ajuda ou quer enviar alguma sugestão?
Fique a vontade, nosso email é:
contato@weelive.com.br
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Termos de Uso
As receitas presentes neste livro digital têm como
único objetivo ofertar opções de doces saudáveis.
Este livro de receitas não oferece nenhum tipo de
prescrição médica e não tem intenção nenhuma de
substituir orientações de profissionais da área de
saúde. Além disso, não tem a intenção de ser usado
como tratamento para qualquer tipo de doença.
Antes de começar qualquer dieta ou reeducação
alimentar, inclusive a alimentação sugerida neste livro,
é recomendado que você tenha uma aprovação de
algum profissional licenciado da área.
O autor se exime completamente de qualquer
responsabilidade sobre o uso, interpretação e
consequência do uso direto ou indireto de qualquer
informação contida neste livro digital.
Todas as receitas contidas neste livro digital devem ser
consumidas com moderação e aliadas a uma dieta
balanceada.
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Direitos Autorais
Este Livro Digital é de seu uso exclusivo e está
vinculada ao seu CPF.
É totalmente ilegal copiar ou distribuir este livro digital
ou parte dele. Compartilhá-lo com outras pessoas ou
vender esse livro digital é um crime. Qualquer violação
deste copyright será punida com a extensão máxima
permitida por lei.

© 2019 · Weelive Empreendimentos
Todos os Direitos Reservados.
CNPJ: 23.862.771/0001-93

47

© 2019 · Weelive Empreendimentos
Todos os Direitos Reservados.
CNPJ: 23.862.771/0001-93

Versão 1.0

48

