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Introdução

Sim! Nós podemos consumir  doces e "guloseimas" mais saudáveis e melhor 
ainda, nutri�vas! 

Algumas nós podemos consumir no dia a dia, e outras são para ocasiões 
especiais. E o legal é que acabamos consumindo deliciosas receitas que nos 

nutrem e sa�sfazem também nossa memória afe�va. 

Quem não gosta de um bolo fofinho e quen�nho? E se quiser algo para o verão 
mais fresco, que tal uma torta gelada? Ou um sorvete delicioso e vegano feito 

em casa? :) 

Neste ebook você vai aprender várias receitas, dicas e técnicas para fazer 
deliciosas receitas de doces do bem. 

São opções saudáveis e mais prá�cas para incluirmos cada vez mais receitas que 
sejam inteligentes tanto para o nosso dia a dia quanto para ocasiões especiais: 

aniversários, festas, datas fes�vas...!
 

Vamos começar?

Este ebook é um produto para uso pessoal, não pode ser reproduzido,
vendido ou enviado para terceiros sob pena da Lei Federal 9.610/98 de Direitos Autorais.  



Olá! Meu nome é Malu Paes Leme e eu sou Mãe, Chef, Escritora e Health Coach. 

Eu sou apaixonada por comida de verdade e pela transformação posi�va que ela 
causa no nosso corpo e no meio ambiente. 

Uma das minhas missões é mostrar que uma alimentação plant based pode ser 
prá�ca, fácil e muito saborosa, e como isso pode contribuir posi�vamente para 
sua saúde e a saúde do planeta. 

Vem comigo?

Um grande beijo,

Malu

@malupaesleme
www.malupaesleme.com.br
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Utensílios Necessários

Liquidificador potente ou mini-liquidificador potente
Esse utensílio é indispensável para o preparo de grande parte das receitas do 

ebook. Claro que você pode preparar com um liquidificador que não seja de alta 
potência, mas o que vai acontecer é que demore mais tempo para chegar na 

consistência desejada e/ou você tenha que adicionar mais líquidos etc. Vale o 

inves�mento a longo prazo de liquidificadores como Vitamix. Blendtec, Ninja ou 
Magic Blender.

Processador de Alimentos
Um bom processador também ajuda a dar consistência e textura que queremos 

em certas receitas deste ebook.

Forma de Bolos e Tortas
Neste ebook você o ideal é ter uma forma de bolo tradicional com furo no meio, 
ou uma forma de silicone sem furo no meio. Também precisará de uma forma 
retangular média para fazer a torta raw.

Caçarola e Bowl de cerâmica
Você precisará de uma panela pequena �po caçarola e um bowl de cerâmica que 
encaixe perfeitamente na panela para poder derreter o chocolate em barra em 
banho maria.

Travessa de vidro
Você precisará de uma travessa de vidro pequena para fazer as barrinhas 
crocantes.
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Frigideira antiaderente para panquecas
Frigideira an�aderente normalmente é feita de teflon, um material não tão 
recomendável pois é tóxico, principalmente se não soubermos manuseá-lo 

(nunca u�lize talheres ou colheres/espátulas que sejam de metal, alumínio etc., 
pois elas arranham o teflon soltando suas substâncias nocivas para nossa saúde). 
O ideal é que se use sempre utensílios de bambu, madeira ou silicone nessas 
frigideiras. Ou, se conseguir uma frigideira de ferro fundido de boa qualidade será 
melhor ainda.
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Panqueca Doce sem glúten
Ingredientes:

    1 e ½ xícara de aveia em flocos ou farinha de aveia sem glúten 
    1 banana d’água grande ou 2 pequenas do �po prata bem madura 
    2 xícaras de leite vegetal (pode ser de coco ou de amêndoas) 
    1/2 colher de chá de canela em pó 

    2 colheres de sopa de açúcar de coco ou mascavo 

    Gotas de baunilha 
    Manteiga de coco  (opcional para servir)

Modo de Preparo:

Se �ver a aveia em flocos, triture primeiro no liquidificador até virar farinha. 
Depois, no liquidificador mesmo adicione o leite vegetal, a banana e o restante 
dos ingredientes (exceto a manteiga de coco). Se precisar que fique um pouco 
mais “líquido” adicione um pouco mais de leite vegetal ou água filtrada. Aqueça 
uma frigideira an�aderente com um pouco de óleo de coco. Adicione 1 concha 
pequena na frigideira e espalhe bem. Deixe no fogo médio/baixo até dourar de 
um lado e depois vire com cuidado para dourar o outro lado por inteiro. Pode ser 
servir com um pouco de manteiga de coco e calda de frutas vermelhas ou geléia 
ou pasta de amendoim diluída um pouco para ficar �po calda.
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Bolo de Especiarias com Calda de Frutas Vermelhas
Ingredientes para o Bolo:

    1 xícara de farinha de arroz  
    1 xícara de farinha de amêndoas 
    1/2 xícara de fubá orgânico 
    1/2 xícara de polvilho doce 

    2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada em 4 colheres de sopa de 
água (ovo de linhaça) 
    1/4 xicara de óleo de coco derre�do
    250ml de leite de coco ou leite de amêndoas caseiro mais encorpado   

    1 xícara e 1/2 de açúcar demerara ou ¾ xícara de açúcar de coco + ¾ xícara de 

açúcar mascavo*  

    1 colher de chá de canela 

    1 colher de chá de cardamomo em pó 

    1/4 colher de chá de noz moscada 
    1/2 colher de chá de sal marinho 

    1 colher de sopa de fermento caseiro* ou tradicional 
    1 colher de sopa de vinagre de maçã 

Modo de Preparo:

Pré aqueça o forno a 200 graus. Unte uma forma com óleo de coco e salpique um 
mix: farinha de arroz + especiarias + açúcar usada no bolo. 
Liquidifique bem o óleo de coco, açúcar, leite, vinagre e ovo de linhaça. Depois em 
um bowl separado peneire todos os secos. Acrescente o creme do liquidificador 
na batedeira e acrescente aos poucos os secos batendo sem parar. Bata por uns 2 

minutos até começar a formar bolhas. Desligue a batedeira e acrescente o 
fermento. Mexa delicadamente. Coloque a massa na forma e leve ao forno até 
ficar dourado e bem sequinho por volta de 30 minutos (faça o teste do palito). 
Espere esfriar por completo (bolo sem glúten precisa de um tempo a mais para 
cozinhar por completo). Sirva com a calda de frutas vermelhas. 
*O açúcar demerara ajuda o bolo a crescer mais. Quando você u�liza açúcar 
mascavo e de coco o bolo não cresce tanto, mas fica delicioso mesmo assim. 

Ingredientes para a Calda de Frutas Vermelhas:

    2 xícaras de frutas vermelhas congeladas ou frescas maduras 
    2 colheres de sopa de açúcar mascavo ou 3 colheres de sopa de açúcar de coco
    1/2 pau de canela 

    1/4 de limão siciliano (suco e raspas)
    Pitada de sal 
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Modo de Preparo:

Liquidifique no modo PULSAR as frutas vermelhas para misturá-las. Depois leve ao 
fogo com a canela e as raspas de limão. Deixe ferver e a�ngir uma consistência 
mais “fina” de calda. Deixe esfriar e leve pra geladeira para ficar geladinha.
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Torta Gelada de Caramelo com Chocolate
Ingredientes para a Base:

    1 xícara de amêndoas ou outra oleaginosa (macadâmia, castanha do pará, 
nozes etc.) 
    1 xícara de tâmaras frescas ou secas hidratadas 
    1/2 xícara de coco ralado seco

    Pitadinha de sal marinho

Modo de Preparo:

Processe todos os ingredientes em um processador até a�ngir uma consistência 
com pedacinhos porém que “colem” entre si. Adicione essa mistura em uma 

forma de pão ou bolo retangular (de preferência) previamente untada com um 
pouco de óleo de coco. Coloque a forma no congelador enquanto você prepara as 
outras camadas.

Ingredientes para a camada do Caramelo:

    1 e 1/2 xícara de tâmaras frescas ou secas hidratadas 
    1 xícara de tahine cru ou Manteiga de amêndoas (recomendo da marca 
Bioporã) 
    1/2 xícara de figos desidratados (ou um pouco mais de tâmaras) 
    1 colher de chá de baunilha líquida ou 1 fava de baunilha fresca

Modo de Preparo:

Liquidifique todos os ingredientes até ficar bem homogêneo. Se precisar, 
adicione um pouco de água (mas faça isso aos poucos, pois queremos esse 
caramelo com consistência). Coloque essa mistura em um bowl e leva ao 
congelador enquanto preparamos a terceira camada.

Ingredientes para a camada do Chocolate:

    2 avocados ou 1 abacate �po manteiga maduro 
    5 colheres de sopa de cacau em pó puro 

    1/2 xícara de tâmaras frescas ou secas hidratadas 
    2 colheres de sopa de melado (se não quiser usar melado pode usar um pouco 

mais de tâmaras)

Modo de Preparo:

Liquidifique bem todos os ingredientes até a�ngir uma consistência cremosa e 
homogênea. Coloque essa mistura em um bowl e leve ao congelador por uns 10 
minutos. 

Montando o Bolo Raw:

Re�re a forma e os bowl com as camadas do frezzer, e com a ajuda de uma 
espátula, vá adicionando primeiro a camada de caramelo, depois a camada de 

chocolate. Leve ao congelador por mais 30 minutos antes de servir.
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Parfait de Manga com Granola
Ingredientes:

    1 xícara de manga bem madura do �po palmer picada
    1 pitada de cardamomo em pó

    1 xícara de iogurte de coco* 

    1/2 xícara ou mais de granola caseira*

Modo de Preparo:

Liquidifique a manga com cardamomo. Depois em um copo bonito adicione uma 
camada de iogurte, depois uma camada de manga, depois de iogurte e manga até 

completar o copo. Por cima salpique a granola. Você pode intercalar a granola 
também se desejar. 

*Ver receita do iogurte e da granola no E-book de Receitas Base para facilitar a 
cozinha vegana e plant based.
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Barrinha Crocante Energética
Ingredientes:

    1 xícara de nozes pecãs 
    1/4 de xícara de semente de chia 
    1/3 de xícara de farinha de linhaça 
    1/3 de xícara de semente de girassol 
    1/4 de xícara de nibs de cacau 
    1/4 de xícara de coco ralado 
    1/2 xícara de passas 

    1 xícara de tâmaras 
    1 colher de sobremesa de óleo de coco

Modo de Preparo:

Separe um pouco de cada ingrediente seco para ser adicionado à mistura depois 

de feita. Depois comece adicionando todos os ingredientes (exceto tâmarase uvas 
passas) no processador, processe um pouco, e depois comece adicionando as 
frutas secas (tâmaras e uvas passas) até começar a grudarem entre si. Se es�ver 
muito seco, acrescente um pouco mais de tâmara e/ou um pouco de óleo de coco 
para ajudar a grudar. Na hora da montagem da barra, umedeça um pouco as mãos 

com água e acrescente à mistura aqueles ingredientes secos separados. Molde a 
massa em uma travessa numa forma retangular. Faça já os cortes com uma faca 
afiada no tamanho que deseja sua barrinha. Coloque na geladeira por uma hora 
ou mais ou no congelador (se quiser mais rápido). Ela dura 1 semana na geladeira.
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Picolé Delícia
Ingredientes:

    4 bananas d'água maduras porém firmes 
    2 xícaras de chocolate 60% ou 70% vegano picado ou 1 xícara de manteiga de 

coco derre�da

Opções de Toppings:

Coco ralado grosso fresco ou seco (sem açúcar), Castanhas picadinhas 
grosseiramente (amêndoa, nozes, castanha de caju, do pará etc.), Pistache 
picadinho, Avelã tostada picadinha, Amendoim tostado picadinho. 

Modo de Preparo:

Corte as bananas em duas ou três partes. Coloque as fa�as de banana em um 
tabuleiro forrado com papel manteiga. Fure cada fa�a com palito de churrasco 
cortados ao meio ou palitos de picolé de madeira. Leve para o congelador por 1 

hora. Enquanto isso, derreta a manteiga de coco ou o chocolate em banho maria. 

Deixe dissolver bem. Adicione a manteiga ou chocolate dentro de um copo 

comprido e mais fino. Re�re as bananas do congelador e mergulhe cada palito 
com banana na manteiga de coco ou no chocolate derre�do. Depois que fizer em 
todos, salpique as coberturas escolhidas e leve por pelo menos 30 minutos a 1 
hora para o congelador para firmar e depois sirva. Ou se fizer horas antes da hora 
de servir, re�re do congelador 5 minutos antes e sirva.
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Pavê Vegan de Creme Branco com Chocolate
Ingredientes para o Biscoito:

    1 xícara de farinha de aveia peneirada (fazer a farinha em casa triturando a 
aveia em flocos grossos no liquidificador)
    1/2 xícara de farinha de amêndoas (triturar as amêndoas no liquidificador ou 
processador até virar farinha)
    1/2 de xícara de melado de cana

    1/3 xícara de óleo de coco derre�do
    Pitada de sal marinho não refinado
    1/2 colher de chá de cardamomo em pó

    1/2 colher de chá de canela em pó

    5 gotas de baunilha líquida orgânica 
    2 colheres de chá de bicarbonato de sódio

Modo de Preparo:

Misture os secos (incluindo o bicarbonato de sódio) primeiro mexendo bem. 
Depois acrescente o melado, o óleo de coco  e a baunilha. Mexa bem. Em uma 
assadeira média ou grande espalhe bem essa massa por toda a assadeira (ou a 

maior parte dela) procurando deixar ela bem es�cadinha para assar uniforme. Se 
precisar, pegue um pedaço de filme plás�co ou um saquinho plás�co 
transparente e limpo para conseguir espalhar bem sem grudar nas mãos. Leve ao 

forno pré aquecido a 180/200 graus e deixe assar por uns 15 minutos. Re�re do 
forno e deixe esfriar antes de re�rá-la e manusear.

Ingredientes para o Creme Branco:

    2 xícaras de leite de coco caseiro concentrado

    1 xícara de castanha de caju CRUA hidratada por 4 horas (descarte a água e 
lave bem antes de acrescentar no liquidificador)
    6 colheres de sopa de açúcar mascavo clarinho ou demerara

    1/2 colher de chá de extrato de baunilha ou 10 gotas de baunilha líquida 

orgânica (marca valeso)
    Pitadinha de sal marinho não refinado

Modo de Preparo:

Liquidifique todos os ingredientes na potência mais alta do seu liquidificador até 
ficar um creme bem lisinho. Prove e acerte no açúcar se preferir (sabendo que 
quando for pra geladeira de um dia pro outro ele vai ficar bem doce com a 
quan�dade que coloquei na receita). Reserve.



Ingredientes para a Ganache de Chocolate:

    1 xícara de chocolate em barra (recomendo da marca AMMA 60% ou 70%) 
picadinho e derre�do em banho maria
    1 xícara de biomassa de banana verde cremosa 

    3/4 de xícara ou mais de leite de coco ou outro leite vegetal 
    4 colheres de sopa ou mais de açúcar mascavo

Modo de Preparo:

Liquidifique a biomassa de banana verde com o leite e açúcar. Depois leve a 
mistura para uma panelinha e acrescente o chocolate previamente derre�do em 
banho maria. Misture tudo e cozinhe em fogo baixo por alguns minutos até ficar 
bem homogêneo. 

Para a Montagem do Pavê:

Quebre o biscoito em pedaços grandes. Em uma forma 25cmx15cm coloque uma 
camada de biscoito, um pouco do creme branco,  depois mais uma de biscoito, 

depois a ganache, depois mais uma de biscoito e por cima o creme branco. Leve 

para o congelador por umas 6 horas para firmar, ou espere ele ficar INCRÍVEL 
deixando de um dia pro outro na geladeira - mais recomendado. 
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Sorvete de Morango
Ingredientes para o Biscoito:

    1 xícara de creme de leite de coco*

    1 xícara de morangos congelados**

    1 xícara de bananas maduras congeladas

Modo de Preparo:

Re�re do congelador as frutas escolhidas e pique-as bem para facilitar o 
processador. 

Em um processador, adicione a banana congelada e o morango ou outra fruta 
escolhida e o creme de leite de coco. Processe bem até ficar homogêneo e lisinho. 
Neste momento você pode adicionar aos sorvete alguns ingredientes como: nibs 
de cacau, castanhas picadas, pistache picadinho, chocolate em barra picadinho  e 

misturar bem com uma colher. Depois adicione o sorvete em um pote de vidro e 

leve para o congelador. Deixe por 8 horas. Sirva re�rando o sorvete do congelador 
uns 5 minutos antes.

*Para fazer o creme de leite de coco:
Basta preparar o leite de coco caseiro bem concentrado. Eu sugiro fazer o leite de 
2 cocos secos, colocando a polpa de cada coco com pouquíssima água quente no 

liquidificador. Liquidificar bem e coar. Deixe na geladeira por uma noite. Ele vai 
separar: água em baixo e o creme em cima. É só re�rar esse creme com uma 
colher com cuidado. 

**Você pode usar outras frutas como: frutas vermelhas, manga, abacaxi, banana 
pura e etc. E também você pode fazer de sabores diferentes adicionando: cacau 
em pó, cardamomo, canela etc. 
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Receitas
BÔNUS



Carpaccio de Abacaxi com Raspas de Limão, Hortelã e 
Iogurte de coco

Ingredientes:

    1/2 abacaxi gelado cortado fino
    1 limão 

    2 talinhos de hortelã com as flores
    3/4 de xícara de iogurte de coco*

Modo de Preparo:

Coloque o iogurte de coco no congelador por 20 minutos. Fa�e o abacaxi bem 
fino �po um carpaccio. Raspe a casca de um limão tomando cuidado para não 
raspar a parte branca por cima do abacaxi. Depois adicione folhinhas de hortelã 
por cima. Re�re o iogurte do congelador e adicione no meio do carpaccio. Sirva 
logo em seguida. 

*A receita do iogurte de coco você encontra no meu E-book de Receitas Base para 
facilitar a cozinha vegana e plant based.
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CheeseCake Vegan

Ingredientes para a CheeseCake:

    2 xícaras de castanha de caju crua hidratadas 

    1 xícara de creme de leite de coco ou leite de coco caseiro bem concentrado*

    1/3 de xicara de óleo de coco derre�do
    3 colheres de sopa de suco de limão
    1/4 de colher de chá de sal marinho  
    1/2 colher de sopa de agar agar puro

    100ml de água 

    2 e 1/2 xícaras de morango ou outra fruta vermelha congelada 
    12 tâmaras frescas sem caroço (ou 1/2x de outro adoçante como demerara - 
para manter a cor mais clara, ou mascavo/melado etc.)
    Água se necessário (colocar aos poucos só para ajudar a liquidificar)

Modo de Preparo:

Primeiramente liquidifique bem as castanhas com o óleo de coco, creme de leite 
ou leite de coco até ficar bem lisinho.
Depois misture o agar agar com 100 ml de água filtrada e dissolva-o bem. Leve 
para uma panelinha e ferva por 2 minutos mexendo sem parar. O agar agar 
precisa desses 2 minutos no fogo para a�var. Acrescente o agar agar na mistura 
do creme de castanhas no liquidificador, junte o restante dos ingredientes e 
liquidifique bem até ficar bem homogêneo.
Re�re do congelador a base da torta. Adicione o creme por cima da base e com 
ajuda de uma colher (parte traseira) ou espátula de confeiteiro espalhe bem. 
Leve novamente para o congelador por umas 3 à 4 horas e deixe firmar.

Ingredientes para a Cobertura:

    3/4 de xícara de amoras maduras frescas ou congeladas 
    1/3 xícara de framboesas congelada ou morangos congelados 
    6 tâmaras frescas sem caroço ou outro adoçante que desejar ou melado de 
cana 

    1/4 xícara de leite de coco ou outro leite vegetal 
    Um pouco de água de coco ou filtrada

Modo de Preparo:

Liquidificar bem todos os ingredientes.  Depois que a torta es�ver firme, 
acrescente a cobertura com ajuda de uma espátula. Levar por mais uns 20-30 
minutos para o congelador e depois decorar com Physalis e/ou outras frutas e/ou 
flores comes�veis e servir.  
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