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02.

InTRODUÇÃO

Receitas
para a Páscoa
A Páscoa é uma festividade religiosa em que
pautam tradições gastronómicas, que se
diversificam em cada região. Tradicionalmente
junta-se ao cordeiro ou borrego, as amêndoas, os
ovos de chocolate e o folar.
Seguidamente irei apresentar 4 receitas que
se inspiram nas versões tradicionais e que
representam alternativas mais saudáveis para
experimentar nesta Páscoa.

Inês Filipe
Nutricionista Holmes Place Cascais
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RECEITA para a PÁSCOA

Pão-de-ló da Páscoa
Folar tradicional

06.

Folar tradicional
Modo de P reparação

Misturar o fermento com a 100g de farinha e adicionar metade do leite. Mexer
até formar uma massa que se solta da tigela e das mãos.
Numa taça, colocar a restante farinha e fazer um buraco no centro, colocar a
massa do fermento, pôr o adoçante, o creme vegetal em cubos, a canela, a erva-doce e os
ovos levemente batidos. Amassar tudo muito bem até que a massa se despegue
da taça, e batê-la na mesa de trabalho umas 15 a 20 vezes até ficar com uma
consistência fofa.

Passe uma taça por água quente e coloque a massa lá dentro. Polvilhe com
farinha, tape e coloque num local morno (pode embrulhar a taça num cobertor).
Deixe levedar até duplicar de volume, entre 1 a 2h.
Retirar um pouco de massa para a decoração e dividir a restante massa em duas
porções iguais formando duas bolas, achatar um pouco, colocar no meio um ovo
cozido e levar ao forno quente a 200º C durante cerca de 30 minutos. Ao fim de
dez cobrir com papel de alumínio para não queimar
A cinco minutos do final, retirar o tabuleiro do forno e pincelar os folares com
uma gema de ovo misturada com um pouco de leite. Levar ao forno para acabar
de cozer, se necessário colocar de novo a folha de alumínio.

Ingredientes
Fermento de padeiro: 2 colheres de chá
Farinha integral:500g
Leite magro morno: 250ml
Creme vegetal: 100g
Açúcar de coco: 100g
Canela: 1 colher de café
Erva doce em pó: 1 colher de café
Ovos: 1
Gema de ovo para pincelar: q.b
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Pão-de-ló da Páscoa
Modo de P reparação

Pré-aquecer o forno a 180ºC. Untar e forrar com papel uma forma de chaminé.
Reservar.
Numa taça bater os ovos, as gemas, o açúcar, a raspa e o sal, durante dez minutos
na batedeira, até obter um preparado volumoso e esbranquiçado.
Adicionar a farinha e envolver suavemente.
Colocar a massa na forma e levar ao forno a cozer. Fazer o teste do palito para
comprovar a cozedura.

Ingredientes
Gemas: 8
Ovos: 3
Açúcar de coco: 50g
Farinha integral: 125g
Raspa de limão: qb
Sal: 1 pitada
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Ovos da Páscoa com whey
Amêndoas sem glúten e sem lactose

12.

Ovos da Páscoa com whey
Modo de Preparação

Derreta as duas barras de chocolate de cacau 70%, em banho-maria. Depois,
coloque o chocolate na forma do ovo de Páscoa com a ajuda de um pincel e
leve-a à geladeira até endurecer.
Na panela, coloque a água e misture os scoops de whey protein e o pudim,
mexendo até ficar cremoso. Deixe arrefecer.
Adicione o leite em pó, o açúcar de côco e uma colher de café de leite de coco.
Em lume brando, mexa tudo até ficar parecido com um brigadeiro e se soltar da
panela. Desligue o fogo, sem deixar endurecer muito. Use o pincel novamente
para passar o creme na forma e então leve ao congelador até ficar firme.

Ingredientes
1/2 chávena de leite em pó magro
1 chávena e meia de água
1/2 chávena de açúcar de côco
2 scoops de proteína whey
2 barras de chocolate (cacau 70%)
2 colheres de sopa de cacau em pó
1 colher de café de óleo de coco
1 pacote de pudim de chocolate
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Amêndoas sem glúten e
sem lactose
Modo de P reparação

Comece por colocar as sementes de chia numa tacinha e cubra com o sumo da
laranja, mexa bem para que fiquem ensopadas, reserve.
Coloque no copo da varinha mágica as amêndoas e pique grosseiramente,
junte as sultanas e pique novamente até que fiquem mais ou menos do mesmo
tamanho. Junte as sementes com o sumo à mistura, e “pique” até que a massa
se solte e forme uma bola.
Retire a massa e molde em bolinhas em forma de amêndoas, com a ajuda de
duas colheres de chá, ou em forma de salame. Coloque no frigorífico para
solidificarem

Ingredientes
Amêndoas: 50g
Sultanas: 50g
Sementes de chia: 2 colheres de sopa
Sumo de laranja: 2 colheres de sopa
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