
 

 

 

RECEITINHAS DOCES: 

 

1) Brownie de avelã 

 
Ingredientes: 

• 120 g de chocolate amargo sem leite; 

• 2 colheres de sopa de xylitol ou adoçante stevia  

• 2 colheres de sopa de cacau em pó; 

• 12 avelãs; 

• 1 colher de café em pó; 

• 2 ovos caipiras inteiros;  

• 1 colher de sopa de óleo de coco. 

 

Modo de preparo: 

Na batedeira adicione os ovos, açúcar e óleo de coco. Derreta o chocolate em banho 

maria e despeje na mistura junto das avelãs, cacau, café. Misture tudo muito bem. 

Despeje em uma forma retangular untada e leve ao forno médio por 20 minutos. Espere 

esfriar e corte em quadrados. Sirva em seguida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Mousse de abacate com cacau 

 
Ingredientes: 

• 1 abacate maduro gelado; 

• 1 colher de sobremesa rasa de adoçante 

• 2 colheres de sopa de leite em pó ou leite de coco em pó; 

• 2 colheres de sopa de cacau em pó. 

 

Modo de preparo:  

Bata os ingredientes em um processador até obter um creme. Disponha em taças individuais 

e leve para gelar por pelo menos duas horas. Sirva gelado. 



 

 

 

 

 

3) Ganache de Chocolate com morangos  

 

 

Ingredientes: 

• 1 xícara e 1/2 de chocolate 70% picado (opção: sem leite) 

• 50 ml de leite de coco 

 

Modo de preparo:  

Derreta o chocolate em banho maria ou no microondas de 30 em 30 segundos. Depois de 

derretido, acrescente o leite de coco aos poucos e vá mexendo sem parar até obter uma 

textura lisa, cremosa e brilhante. 

 

Sugestão: Você pode consumir com frutas ou oleaginosas torradas. 

 

4) Brigadeiro de colher sem açúcar  

 

• 1 banana grande madura bem amassada no garfo 

• 3 colheres de sopa de leite em pó ou leite de coco em pó 

• 1 colher de sopa de cacau em pó 

 
Misture bem todos os ingredientes e levar ao fogo médio, misturando, quando começar a 

soltar (como fica o brigadeiro comum) está no ponto. Espere esfriar para comer ou coma 

gelado. 



 

 

 

5) Mousse de Chocolate 
 

• 100 g de chocolate 75% cacau;  

• 3 colheres de sopa de manteiga ghee;  

• 2 ovos (apenas 1 gema será usada); 

• 2 colheres de sopa de xilitol ou stevia;  

• 2 colheres de sopa de café forte passado ou água (opcional);  

• 1 pitada de sal; 1 pitada de canela.  

 

Modo de Preparo: Separe as claras das gemas. Pique o chocolate grosseiramente. Derreta o 

chocolate e a ghee, juntamente com o café, em fogo baixo, até que fi que uma misture 

homogênea. Reserve. Na batedeira, bata a gemas e o xilitol, até obter um creme. Adicione a 

misture de chocolate e bata bem. Em outra ti gela, bata as claras em neve. Na batedeira, 

bata as claras em neve e acrescente 1/3 das neves no chocolate, misturando bem. Incorpore 

o restante das claras delicadamente, mas sem demora. Divida essa massa em taças 

individuais ou em uma ti gela grande e leve a geladeira. Sirva gelada. 

 

 

6) Mousse de maracujá  
• 1 banana 

• 1/2 manga 

• 1/2 maracujá 

• Gengibre a gosto (opcional) 

• 100 ml de água ou leite 

Bate no liquidificador e se quiser deixar com cara de sorvete basta congelar a banana e a 

manga. 



 

 

7) Cobertura de chocolate 

 

½ vidrinho de leite de coco  

2 colheres de cacau 

1 colher de sopa de açúcar mascavo./demerara 

Na panela misturar tudo e deixe engrossar ou ficar mais líquido. 

 

8) Pasta de Tâmaras  

Tâmaras sem semente secas – preferir a tamara Jumbo / Djon 

Água filtrada  

Deixe as tâmaras de molho em água filtrada (o suficiente para cobrí-las) por cerca de 2 

horas. Liquidifique.  

Opção: adicionar cacau 

Essa pasta pode ser utilizada também em receitas ou bebidas substituindo o açúcar em 

proporção equivalente. 

 

 


