RECEITAS – PREPARAÇÕES SEM GLÚTEN
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A doença celíaca é uma condição crônica que afeta principalmente o
intestino delgado.
É uma intolerância permanente ao glúten, uma proteína encontrada no
trigo, centeio, cevada, aveia e malte. Nos indivíduos afetados, a ingestão
de glúten causa danos às vilosidades, que revestem a parede do
intestino delgado.
A doença celíaca é considerada uma desordem autoimune, na qual o
organismo ataca a si mesmo. Os sintomas podem surgir em qualquer
idade após o glúten ser introduzido na dieta.
Fonte: Fenacelbra
Pensando nisso, a equipe do Laboratório de Técnica Dietética da
Faculdade de Saúde Pública da USP desenvolveu este manual. Nossa
equipe sabe que aderir a uma dieta isenta de glúten não é uma tarefa
fácil. Assim, as receitas aqui apresentadas visam auxiliar o doente
celíaco na adaptação da sua dieta, mas sem abrir mão do consumo de
preparações tradicionais e saborosas.
Uma informação; a farinha sem glúten utilizada para o desenvolvimento
das receitas foi a de nome comercial Aminna®.
As receitas que apresentamos aqui são práticas e fáceis de fazer, então
não perca mais tempo e mãos à obra!!!!

Bom apetite!!!
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INTRODUÇÃO

BOLINHO DE CHUVA
Ingrediente
Ovos
Açúcar
Manteiga derretida
Sal
Leite
Farinha sem gluten
Fermento em pó
Óleo de canola
Açúcar
Canela

Medida caseira
1 unidades
¼ de xícara de chá +
2 colheres de sopa de açúcar
1 colher de sopa
1/4 colher de chá
1/2 xícara de chá
1 e ¼ xícaras de chá
1/2 colher de sopa
2 xícaras de chá
1/2 colher de sopa
1/2 colher de café

Peso (g)
51,00
69,00
14,00
1,40
110,00
279,00
6,00
390,00
15,00
0,50

Modo de preparo
Numa tigela, misturar os ovos, o açúcar, a manteiga derretida, e o sal. Acrescentar
o leite e a farinha, alternadamente e, por último, o fermento em pó.
Numa panela média, colocar o óleo e levar ao fogo alto para aquecer. Quando
estiver quente, baixar o fogo. Com duas colheres de sobremesa, modelar os
bolinhos: encher uma das colheres com a massa e passar de uma colher para a
outra, até que a massa fique com um formato arredondado. Com cuidado, colocar
a massa moldada no óleo quente e fritar até dourar.
Retirar os bolinhos e colocar sobre papel absorvente para que o excesso de óleo
seja eliminado. Ao final, polvilhar açúcar e canela em pó por cima do bolinho de
chuva.
Rendimento: 25 unidades
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MASSA DOCE

PÃO DE MEL
Ingrediente
Ovos
Açúcar mascavo
Mel
Leite
Chocolate em pó
Noz moscada em pó
Cravo em pó
Canela em pó
Farinha sem glúten
Fermento químico
Bicarbonato de sódio
Chocolate para cobertura sem glúten

Medida caseira
3 unidades
1 ¼ de xícara de chá
1 xícara de chá
1 xícara de chá
3 colher de sopa rasas
2 colher de chá
1 colher de chá
2 colher de chá
2 e ¼ xícaras de chá
1 colher de sopa
1 colher de chá
Um tablete

Peso (g)
180,00
170,00
240,00
240,00
30,00
4,00
2,00
4,00
360,00
10,00
5,00
270,00

Modo de preparo
Misturar todos os ingredientes em batedeira, colocar a massa batida em forma
untada e levar ao forno pré-aquecido a 290ºC por 50 minutos. Esperar 10 minutos
para desenformar. Caso queira rechear, partir ao meio.
Cobertura
Após retirar do forno, coloque pedaços de chocolate sem glúten em cima do pão de
mel ainda quente. Quando estiver todo derretido, espalhe uniformemente o
chocolate por toda a superfície do pão de mel, com a ajuda de uma colher.
Rendimento: 25 porções
Forma: retangular (28 cm x 39 cm)
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MASSA DOCE

PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS
Ingrediente
Fermento fresco
Sal
Leite morno
Açúcar
Óleo
Manteiga
Ovos
Farinha sem glúten
Essência de panetone
Uvas passas
Frutas cristalizadas

Medida caseira
½ colher de sopa
1 pitada
¼ xícara de chá
2 colheres de sopa
½ colher de sopa
½ colher de sopa
1 unidade
1 xícara de chá rasa
1/2 colher de chá
¼ xícara de chá
¼ xícara de chá

Peso (g)
11,00
0,75
60,00
30,00
8,25
10,00
50,00
112,50
3,00
40,00
35,00

Modo de preparo
Dissolver o fermento biológico no sal e no leite. Reservar. Em outro recipiente,
misturar o açúcar, o óleo, a manteiga, os ovos e, por último, o fermento dissolvido.
Acrescentar a farinha e a essência aos poucos.
Colocar metade da massa pronta dentro da forma e por cima, metade das passas e
das frutas cristalizadas. Terminar de colocar o restante da massa e finalizar a
montagem com o restante das frutas. Deixar crescer por 30 minutos os panetones
de 250g ou 45 minutos, o panetone de 500g.
Assar em forno pré-aquecido, a 180ºC, por cerca de 40 minutos para os panetones
de 250 g ou 60 minutos para o panetone de 500g.
Rendimento: 1 panetone de 250g.
Para o panetone de 500g, somente dobrar as quantidades dos ingredientes.
Forma: própria para panetone com capacidade para 250g
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PÃO

COLOMBA PASCAL
Ingrediente
Fermento fresco
Sal
Leite morno
Açúcar
Óleo
Manteiga
Ovos
Nozes
Chocolate sem glúten em gotas
Farinha sem gluten

Medida caseira
2 tabletes
1 colher de café
¾ de xícara de chá
7 colheres de sopa
2 colheres de sopa
2 colheres de sopa
3 unidades
½ xícara de chá
½ xícara de chá
1 pacote + ¾ xícara de chá

Cobertura
Clara de ovo
Açúcar refinado
Nozes moídas

½ unidade
4 colheres de sopa
1 colher de sopa

Peso (g)
30,00
2,00
157,52
78,50
22,00
28,50
133,00
55,00
55,00
600,00

20,00
45,00
20,00

Modo de preparo
Cobertura: bater a clara, em uma batedeira, até que fique em ponto de neve. Em
seguida, acrescentar o açúcar refinado, aos poucos, e continuar a bater até que a
mistura fique homogênea. Por último, agregar as nozes moídas e reservar.
Massa: dissolver o fermento no sal e no leite. Reservar.
Em outro recipiente, misturar o açúcar, óleo, manteiga, ovos e, por último, o
fermento dissolvido.
Acrescentar as nozes/frutas e, aos poucos, a farinha. Colocar em forminhas
próprias para colomba e deixar crescer até dobrar de volume.
Passar a cobertura delicadamente sob a massa e levá-la para assar em forno pré
aquecido, a 180ºC, por cerca de 40 minutos.
Rendimento: 2 colombas de 500g
Forma: própria para colomba com capacidade para 500g
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PÃO

BOLO DE CANECA DE CHOCOLATE
Ingrediente
Ovo
Açúcar
Óleo
Leite
Farinha sem glúten
Chocolate em pó
Fermento em pó

Medida caseira
1 unidade
2 colheres de sopa
1 colher de sopa
3 colheres de sopa
5 colheres de sopa
1 colher de sopa
½ colher de chá

Peso (g)
51,00
30,00
13,00
45,77
39,25
6,46
2,00

Modo de preparo
Em uma caneca, misturar os 6 primeiros ingredientes, até que massa fique lisa e
homogênea. Por último, acrescentar o fermento em pó.
Levar a caneca com a mistura ao forno de microondas por 5 minutos, em potência
média. Esperar 5 minutos para desenformar.

BOLO
Variações:
Bolo de laranja
Substituir o leite pelo suco de laranja na mesma proporção.
Bolo de limão
Ao invés de 3 colheres de sopa de leite, utilizar 2 colheres de sopa de leite e 1
colher de sopa de limão.
Bolo de banana
Misturar ½ banana amassada com garfo e ½ banana cortada em pedaços à massa
do bolo. Pode ser utilizada uma pitada de canela em pó para realçar o sabor.
Observação: O tempo de cozimento pode variar devido às diferentes marcas de
forno de microondas.
Rendimento: um bolo
Forma: uma caneca
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PÃO DE BATATA
Ingrediente
Batatas cozidas e amassadas com garfo
Fermento biológico
Açúcar
Leite morno
Sal
Ovos
Margarina
Farinha sem gluten

Medida caseira
4 xícaras de chá
1 colher de sopa
3 colheres de sopa
¾ de xícara de chá
4 colheres de café
2 unidades
1 colher de sopa
1 pacote

Peso (g)
1000,00
22,00
42,00
157,52
8,00
102,00
18,24
500,00

Modo de preparo
Cozinhar as batatas, amassar e deixar amornar. Dissolver o fermento juntamente
com o açúcar e o leite. Adicionar essa mistura às batatas, juntar o restante dos
ingredientes e mexer até que a massa fique homogênea.
Moldar os pãezinhos (com o auxílio de uma colher de sopa) e deixar descansar por
1 hora, coberto com um pano de prato. Pincelar gema de ovos e assar em forno
pré-aquecido, a 180ºC, até que os pães fiquem dourados.
Rendimento: 20 unidades médias
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PÃO

PÃO DE FORMA CASEIRO
Ingrediente
Fermento biológico
Leite morno
Ovo
Óleo
Azeite
Açúcar
Sal
Farinha sem glúten

Medida caseira
1 tablete
1 e ½ xícara de chá
1 unidade
¼ de xícara de chá
¼ de xícara de chá
½ colher de sopa
½ colher de sopa
3 e ½ xícara de chá

Peso (g)
15,00
330,00
51,45
42,45
40,56
7,51
8,08
473,00

Modo de preparo
Dissolver o fermento no leite morno e colocá-los no liquidificador com o restante
dos ingredientes, com exceção da farinha Aminna. Bater por 1 minuto.
Em uma vasilha, agregar a mistura à farinha e mexer até que a massa fique
homogênea. Acondicionar a massa pronta na forma untada com óleo e farinha.
Deixar descansar por cerca de 1 hora ou até que a massa dobre de volume. Antes
de levar para assar, coloque uma assadeira com ½ xícara de chá de água no forno
(forno de fogão de 4 bocas). Assar em forno baixo (180ºC) por 60 minutos, sem
retirar a assadeira com água.
Rendimento: 1 pão
Forma: de bolo inglês (12 cm x 30 cm)
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PÃO

Manual de receitas desenvolvido por:
LABORATÓRIO DE TÉCNICA DIETÉTICA
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Av. Dr. Arnaldo, 715 - Cerqueira César
01246-904 - Capital – SP
Contatos:
Telefone: (011) 3061-7772
e-mail: ltd.fsp.usp@gmail.com
Blog: http://ltdfsp.blogspot.com

Material elaborado por
Cristina Harume Moriguchi
Mariana Faulin Foresto
Estágio curricular da disciplina
HNT-201 – Experimentos com Alimentos e Marketing
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