RECEITAS

PARA A PÁSCOA SEM GLÚTEN
Abril 2020

A Páscoa está aí à porta! Em circunstâncias normais, todos sabemos
que é uma data celebrada com mesas recheadas de receitas tradicionais. No entanto, este ano será, certamente, uma Páscoa diferente,
atendendo à situação que vivemos. Não obstante, porque não meter
as mãos na massa, fazer uns pratos e sobremesas apetitosos
e celebrar com os que se encontram em confinamento consigo
e com aqueles que, mesmo distantes fisicamente, se podem fazer
presentes através de videochamada, por exemplo?
O prazer de saborear deliciosas receitas não deve ser negado
a ninguém e, por esse motivo, a Associação Portuguesa de Celíacos
decidiu criar um e-book de receitas da Páscoa sem glúten. Aqui pode
aprender a fazer entradas, pratos principais e sobremesas absolutamente maravilhosas, com opções saudáveis e outras um bocadinho
mais gulosas. Pode replicar as receitas ou, num momento mais criativo, dar asas à sua imaginação e adaptá-las ao seu paladar.
Bons cozinhados, bom proveito e boa Páscoa!
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NINHO DE PÁSCOA
Ingredientes
Massa:

110 g de açúcar amarelo
110 g de açúcar branco
260 g de manteiga
6 ovos grandes
270 g de farinha universal sem glúten
1 colher de chá de fermento em pó
110 g de amêndoa em pó

Cobertura:

200 ml de natas
200 g de chocolate de cozinha

Decoração:

Amêndoas lisas ou de chocolate
100 g de fios de ovos
125 g de doce de ovos

Preparação da massa

• Misture a manteiga e o açúcar amarelo até obter um creme;
• Adicione as gemas uma a uma mexendo sempre;
• Bata as claras em castelo com o açúcar branco
e envolva o preparado das gemas;
• Envolva a farinha previamente misturada com
o fermento e a amêndoa ralada;
• Deixe a massa repousar durante 45 minutos;
• Coloque a massa numa forma de ninho untada com margarina
e polvilhada com farinha;
• Leve ao forno e deixe cozer a 180 °C durante
aproximadamente 35 a 40 minutos;
• Antes de retirar, verifique se o bolo está cozido com a ajuda de
um palito;
• Depois de frio, corte ao meio e recheie com doce de ovos.

Preparação da cobertura
Receita: blog Cinco Quartos de Laranja | Foto: blog 7 gramas
de ternura

• Ferva as natas e verta sobre o chocolate previamente partido
em pedaços;
• Tape durante 5 minutos;
• Envolva com uma vara de arames até obter
uma mistura homogénea.

Finalização

• Cubra o bolo com o preparado de chocolate;
• Coloque os fios de ovos no centro de modo
a simular um ninho;
• Decore com amêndoas lisas e/ou de chocolate
e o que restar dos fios de ovos.
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FOLAR DE OVOS
Ingredientes
4 ovos médios
200 ml de leite meio gordo
1 colher de sobremesa de sal
25 g de fermento biológico fresco
500 g de farinha universal sem glúten
80 g de manteiga
120 g de açúcar
2 colheres de chá de canela em pó
1 colher de chá de erva-doce
2 ovos cozidos com casca

Receita e Foto: adaptada de https://www.pingodoce.pt/receitas/folar-de-ovos/

Preparação

• Numa taça dissolva o fermento num pouco de leite morno
e mexa até não ter grumos;
• Noutra taça, derreta a manteiga;
• Numa taça grande, bata 3 ovos e junte-lhes o fermento
dissolvido, misturando muito bem;
• Misture a farinha, o açúcar, o sal e a manteiga previamente
derretida, e amasse tudo até obter uma pasta homogénea;
• Acrescente a canela e a erva-doce;
• Tape a massa com um pano e deixe-a repousar durante cerca
de 60 minutos ou até duplicar de tamanho;
• Depois de levedada, coloque a massa numa bancada de
trabalho polvilhada com uma pitada de farinha, para não
agarrar. Reserve uma pequena porção da massa;
• Pré aqueça o forno a 200 °C;
• Molde o folar em forma de bola ligeiramente achatada
e pressione o centro com 4 dedos, formando assim uma cova
onde deverá colocar os 2 ovos cozidos com casca;
• Com a massa que reservou, faça cordões e coloque-os no folar
rodeando os ovos, pressionando suavemente para selar;
• Coloque o folar num tabuleiro e deixe levedar tapado durante
cerca de 30 minutos, no local mais quente possível;
• Pincele com um ovo batido e coza durante cerca de
30 minutos.
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BOLACHINHAS DA PÁSCOA
Ingredientes
60 g de flocos de aveia finos sem glúten
60 g de palitos de amêndoa pelada
3 colheres de sopa de açúcar de coco
1 colher de café de canela
1 pitada de flor de sal
1 ovo
1 colher de sopa de óleo de coco
2 colheres de sopa de água
Compotas de frutos vermelhos
e de maçã e beterraba
Receita e Foto: blog Laranja-Lima da nutricionista Ana Isabel
Monteiro

(Para 8 bolachas)

Preparação

• Pré-aqueça o forno a 180 °C;
• Num processador, triture ligeiramente os ingredientes secos
(flocos de aveia, palitos de amêndoa pelada, açúcar de coco,
canela e sal);
• Junte os líquidos (ovo, óleo de coco e água) e triture novamente;
• Coloque a mistura numa tigela, cubra com folha de alumínio
ou película aderente e leve ao frigorífico durante uma hora ou
ao congelador durante 10 minutos, para endurecer um pouco;
• Forre um tabuleiro de ir ao forno com papel vegetal, forme
bolinhas de massa com as mãos (devem estar molhadas para
a massa não colar) e alinhe-as no tabuleiro com 3 cm de
distância umas das outras;
• Molhe a ponta do dedo e amasse ligeiramente as bolinhas,
abrindo uma pequena cova;
• Recheie com a compota e leve ao forno durante cerca de
10-15 minutos, virando o tabuleiro a meio do tempo para
ficarem douradinhas por todo.
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MUFFINS DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE ABACATE
Ingredientes

(Para 8 Muffins)

Massa:

Preparação da massa

3 ovos
100 g de açúcar de coco
1 colher de chá de essência de baunilha
75 g de chocolate negro (tablete com
mais de 70% de cacau)
75 g de avelã
3 colheres de sopa de óleo de coco
(líquido - derretido)

Cobertura:

1 abacate maduro
2 colheres de sopa de cacau cru em pó
2 colheres de sopa de óleo de coco
1 colher de sobremesa de mel
Canela em pó q. b.
125 g de framboesas

Receita: Iara Rodrigues, nutricionista | Foto: Maria Midões

Atenção! Os muffins podem ser feitos com 2 dias
de antecedência.
No entanto, faça e coloque a cobertura apenas
no dia em que os servir.

• Pré-aqueça o forno a 180 °C;
• Unte com um pouco de óleo de coco uma forma de queques
com 8 orifícios;
• Pegue nos ovos e separe as claras das gemas;
• Num processador de alimentos ou com uma batedeira bata as
gemas, o açúcar, a essência de baunilha, o chocolate negro,
as avelãs e o óleo de coco derretido;
• Bata as claras em castelo;
• Gentilmente, envolva as duas misturas e divida a massa
pelas formas;
• Leve os muffins ao forno por 20 minutos ou até
estarem cozidos;
• Deixe arrefecer e desenforme.

Preparação da cobertura

• Num processador de alimentos ou com uma batedeira bata
todos os ingredientes (abacate, cacau, óleo de coco, mel
e canela) até obter um creme homogéneo.
• Espalhe a cobertura sobre os muffins e finalize com
as framboesas.
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PÃO DE LÓ DE AMÊNDOAS
Ingredientes
3 ovos inteiros
8 gemas
200 g de açúcar mascavado
120 g de farinha de amêndoa sem glúten
30 g de farinha universal sem glúten
1 colher de chá de fermento

Receita e Foto: Tânia Neves, nutricionista Associação
Portuguesa de Celíacos

Preparação

• Pré-aqueça o forno a 200 °C;
• Bata os ovos inteiros, as gemas e o açúcar mascavado, com
a batedeira, durante 20 minutos, até obter uma massa volumosa;
• Adicione, lentamente, a farinha peneirada, e envolva
suavemente debaixo para cima;
• Coloque a massa numa forma previamente untada;
• Coloque no forno e, após 15 minutos, reduza a temperatura para
180 °C e deixe cozer durante mais 25 minutos;
• Retire do forno, deixe arrefecer e sirva.
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BOLO DE BANANA E AMÊNDOA
Ingredientes

Preparação

3 bananas maduras pequenas
(ou 2 médias e 1/2)
170 g de farinha de amêndoa sem glúten
70 ml de bebida de amêndoa
2 ovos
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de mel
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
1/2 colher de chá de sal
1/2 colher de chá de canela
Opcional: 1/2 punhado de amêndoas
trituradas/partidas

• Numa taça, esmague as bananas até formar uma papa;

Receita e Foto: Alice Trewinnard

• Pré aqueça o forno a 165 °C;
• Noutra taça, junte o mel com as 2 colheres de sopa de azeite;
• Adicione os ovos e a banana esmagada e mexa bem;
• Adicione a bebida de amêndoa e misture tudo;
• Junte o bicarbonato de sódio, o sal e a canela e envolva tudo
na mistura;
• Finalmente, adicione a farinha de amêndoa e misture tudo
muito bem;
• Unte a forma que vai utilizar (com óleo de coco, por exemplo)
e deite a mistura. Opcionalmente, pode adicionar as amêndoas
trituradas para dar textura extra ao bolo de banana e, se
quiser, adicionar mais canela;
• Coloque no forno durante cerca de 40-45 minutos;
• No final, quando o bolo estiver pronto, retire do forno e deixe
arrefecer 10 minutos antes de o tirar da forma, e 20 minutos
antes de o cortar.
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PETIT GATÊU DE CHOCOLATE COM MORANGOS
Ingredientes
200 g de chocolate (tablete com
mais de 85% de cacau)
100 g de óleo de coco
4 ovos
1 gema de ovo
60 g de açúcar de coco
30 g de farinha de millet
30 g de farinha de trigo sarraceno
60 ml de bebida de amêndoa
não adoçada
1 colher de chá de essência de baunilha
Morangos frescos para servir
Cacau em pó para polvilhar

Receita e Foto: livro Equilíbrio - guia de receitas para um intestino saudável da nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida

(Para 4 bolinhos)

Preparação

• Pré-aqueça o forno a 200 °C;
• Unte 4 forminhas de bolo tipo soufflé com um pouco de óleo
de coco e polvilhe com farinha de trigo sarraceno;
• Numa taça junte o chocolate, a baunilha e o óleo de coco
e derreta em banho maria;
• Noutra taça misture os ovos, a gema e o açúcar de coco e bata
bem. Junte as farinhas e bata até formar um creme;
• Aqueça a bebida de amêndoa até ferver. Deixe arrefecer um
pouco e junte-a ao creme de ovos devagar, mexendo sempre
para os ovos não cozerem. Junte a mistura de chocolate
e mexa novamente até obter uma massa uniforme;
• Encha as forminhas e coza durante cerca de 12 minutos a 180
°C ou até a massa estar completamente cozinhada por fora
formando uma crosta;
• Polvilhe com cacau em pó e morangos e sirva ainda morno.
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COELHOS DA PÁSCOA
Ingredientes
100 g de farinha de arroz sem glúten
100 g de farinha universal sem glúten
100 g de maisena
100 g de farinha de amêndoas
sem glúten
80 g de açúcar em pó
¼ colher de chá de goma xantana
¼ colher de chá de sal
125 g de manteiga/margarina à
temperatura ambiente
1 ovo L
Raspa de meio limão
1 colher de chá de essência de baunilha

Receita: blog Vidas Sem Glúten (http://vidassemgluten.blogspot.pt/2013/03/ pascoa-sem-gluten-2013.html)
Foto: adaptada de https://gshow.globo.com/
receitas-gshow/receitas/pao-de-coelhinhos-523f640a4d388514ed000061.ghtml

(Para 22 unidades)

Preparação

• Misture bem as farinhas com a goma xantana e o sal e reserve;
• Na cuba da sua batedeira, bata a manteiga/margarina
amolecida com o açúcar até obter uma mistura cremosa;
• De seguida, junte o ovo e bata bem até atingir uma
cor homogénea;
• Junte a raspa do limão, a baunilha e bata de novo;
• Por fim, junte a mistura de farinhas e deixe a máquina bater
até ter uma bola de massa lisa e que não cole às mãos;
• Envolva-a em plástico transparente e deixe no frigorífico
durante, pelo menos, três horas;
• No fim desse período, retire a massa do frigorífico e forme
pequenas bolas de massa que deve dispor num tabuleiro
forrado a papel vegetal;
• Forme bolas mais pequenas para as orelhas que deverá
alongar e colocar no topo da “cabeça” do coelho;
• Com um palito faça uma marca no meio das orelhas e com
o mesmo palito faça os olhos;
• Coloque o tabuleiro no frigorífico durante uns 10 minutos,
enquanto o forno aquece a 160 °C, para enrijecer um pouco
a massa;
• Leve ao forno (sem ventilação) durante cerca de 10-12
minutos, não mais porque senão a massa começa a partir;
• Retire e deixe as bolachas no tabuleiro durante 20 minutos
para que não se desfaçam;
• Retire depois e deixe arrefecer em cima de uma rede.
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AMÊNDOAS RÚSTICAS
Ingredientes
200 g de amêndoas com pele
1 chávena de água
1 chávena de açúcar mascavado
1 colher de chá de canela
1 colher de chá de erva-doce
1 colher de sopa de cacau

Preparação

• Coloque o açúcar e a água numa frigideira e deixe ferver;
• Quando estiver a ferver, junte a canela, a erva-doce e o cacau
e misture bem;
• Junte as amêndoas e mexa sempre até passarem de uma
textura pegajosa para uma textura granulada;
• Deite sobre uma folha de papel vegetal (separe as que
estiverem juntas) e deixe arrefecer.

Receita e Foto: Teresa D’Abreu, do blog Healthy Bites
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CREME DE LEGUMES COM AMÊNDOAS TOSTADAS
Ingredientes
¼ couve flor
¼ couve coração
2 cenouras pequenas
1 nabo
1 curgete pequena
¼ abóbora manteiga
Sal e pimenta q. b.
Água para cobrir os legumes
80 g de amêndoas

Receita e Foto: Catarina Trindade, nutricionista

Preparação

• Lave bem todos os legumes. Descasque-os e parta-os em
pedaços pequenos;
• Coloque num tacho os legumes e cubra com água, só até tapar
todos os legumes;
• Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar em lume médio
alto cerca de 20 minutos;
• Quando os legumes estiverem tenros, triture com a varinha
mágica até obter a textura de creme;
• Numa sertã coloque as amêndoas a tostar, em lume alto, mas
sempre atento para que não queimem;
• Sirva o creme com as amêndoas tostadas por cima.
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FOLAR DE CARNE
Ingredientes
Massa:

360 g de farinha universal sem glúten
140 g de farinha de arroz sem glúten
100 g de farinha de milho sem glúten
10 g de fermento em pó sem glúten
1 colher de chá de goma xantana
1 colher de sobremesa de sal
15 g de açúcar
80 g de manteiga sem lactose derretida
200 ml de leite magro sem lactose morno
4 ovos

Recheio:

O recheio deverá ser adaptado com carnes a gosto, podendo incluir chouriço e
azeitonas, por exemplo. Para esta receita
foram adicionados:
4 salsichas sem glúten, cortadas aos
pedaços
pato desfiado (a gosto)
frango desfiado (a gosto)
queijo ralado sem lactose

Preparação

• Dissolva o fermento no leite morno, junte o sal e mexa;
• Num recipiente bata os ovos, junte o preparado obtido
no passo 1 e bata mais um pouco para misturar;
• Junte o açúcar e a manteiga derretida e mexa;
• Misture as farinhas e, aos poucos e com a goma xantana,
adicione ao preparado anterior;
• Passe a massa para uma taça previamente untada com óleo,
vede o recipiente com película aderente e cubra com um pano
para deixar levedar durante 60 minutos;
• Pré-aqueça o forno a 50 °C;
• Unte uma forma circular (22 cm de diâmetro) com manteiga
e forre a base da mesma com metade da massa;
• Coloque o recheio por cima da base e cubra com
a restante massa;
• Cubra a forma com papel de alumínio e coloque no forno
durante 30 minutos;
• Retire o papel de alumínio, aumente a temperatura
do forno para 200 °C e coza a massa 30 minutos.

Receita e Foto: Ana Dionísio, sócia da Associação Portuguesa
de Celíacos
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CRUMBLE DE AMÊNDOA COM RECHEIO DE BACALHAU
Ingredientes
Crumble:

150 g de flocos de aveia sem glúten
240 g de grão-de-bico cozido
65 g de amêndoas
75 g de queijo ralado (opcional)
2 colheres de sopa de alho em pó
6 colheres de sopa de azeite
Salsa a gosto

Recheio:

800 g de bacalhau desfiado
2 cebolas
2 tomates
1 curgete cortada em cubos
½ pimento vermelho
½ pimento verde
1 cenoura grande ralada
2 folhas de louro
4 dentes de alho
Pimenta a gosto
Salsa a gosto
Pimentão doce a gosto
3 dl de leite
2 colheres de sopa de farinha de amêndoa ou amido de milho
Receita e Foto: Renata Luz e Silva, nutricionista estagiária na
Associação Portuguesa de Celíacos

Preparação do crumble

• Pré-aqueça o forno a 170 °C;
• Comece por triturar, separadamente, o grão-de-bico,
as amêndoas e o queijo;
• Num recipiente, adicione todos os ingredientes triturados,
junte a aveia, o alho e o azeite e misture delicadamente;
• Transfira o preparado para uma travessa e leve ao forno
enquanto se confeciona o bacalhau.

Preparação do recheio
• Pique a cebola;

• Coloque um fio de azeite numa frigideira e refogue a cebola
picada, o alho e as folhas de louro;
• De seguida, acrescente a curgete cortada em cubos
e a cenoura previamente ralada;
• Depois de cortar os pimentos e os tomates em pedaços,
adicione ao refogado;
• Posteriormente acrescente o bacalhau cozido e desfiado;
• Adicione os condimentos (pimenta, salsa e pimentão doce)
e deixe cozinhar uns minutos;
• Leve o leite ao lume, num tachinho à parte, e acrescente
a farinha, mexendo até obter uma consistência pastosa.

Preparação da cobertura

• Numa travessa, espalhe o preparado de bacalhau, verta
o molho do leite e, por cima, acrescente o crumble;
• Por fim, leve ao forno a 180 °C por aproximadamente
20 minutos.
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BOLA DE CARNE
Ingredientes
5 ovos
70 g de azeite
100 ml de bebida de amêndoa sem adição
de açúcar
120 g de farinha de arroz sem glúten
80 g de farinha de amêndoa sem glúten
70 g de fécula de batata
60 g de farinha de castanha sem glúten
200 g de chourição sem glúten
2 fatias de presunto sem glúten
100 g de fiambre de peru sem glúten
125 g de pérolas de mozarela
Orégãos q. b.

Preparação

• Pré-aqueça o forno a 180 °C;
• Corte toda a charcutaria em pedaços médios (certificar que
a charcutaria é sem glúten);
• Num recipiente junte os ovos, o azeite e a bebida vegetal e
bata bem, acrescente as farinhas pela ordem indicada acima
e continue a mexer;
• Tempere com orégãos a gosto;
• Acrescente as carnes cortadas e envolva-as bem na massa;
• Forre uma forma retangular com papel vegetal e verta metade
da massa, distribua as pérolas de mozarela e verta o resto
da massa;
• Polvilhe com orégãos;

Receita e Foto: Tânia Tinoco, nutricionista

• Leve ao forno durante cerca de 40-45 minutos.
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